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 Kodu sed si re lid on jäl-
le õue täit nud ilu ja meel-
tes se söö bi va lõh na ga. 
Aja kulg on ha las ta ma tu, 
ei jõua enam üm ber gi 
pöö ra ta, kui ju ba aas ta ke 
läi nud. Koos aja ga kao-
vad ka mä les tu sed, sünd-
mu sed, pil did. 

Vaa ta sin tä na ar hii vi pil-
te 1992. aas tast. Ini me sed 
lei va-saia sa bas ta lon gid 
nä pus. Ba naa ni ki lo eest 
tu li tu rul väl ja käia 180 
rub la. Kaup lu sed olid täis 
tüh just. Kõik see unu neb 
kii res ti, kõi gest 20 aas tat, 
aga mil li ne areng. 

Ju ba mõ ne nä da la pä-
rast tä his ta me oma val la 
ka he küm nen dat juu be lit. 
Tol kor ral oo tas iga vast-
sün di nud oma va lit sust 
ra ha re form, aga kui da gi 
saa di ve da ma. See oli üli-
malt täh tis aeg, mil kas-
va ti koos rii gi ga. Sai me 
en da le oma ra ha ja põ hi-
sea du se. Pre si den diks va-
li ti Len nart Me ri ja pea mi-
nist riks sai Mart Laar. Me 
kõik oli me oo tu si ja äre-
vust täis. Vaik selt on riik 
val la le sel ja ko ti sel ga ai-
da nud ja ko hus tu si sin na 
ai na juur de la du nud. 

Ena mas ti as tub ko da-
nik val la ma ja uk sest sis se 
ja nõuab oma õi gust ja 
te da ei hu vi ta gi mil li ne 
või muor gan see kõi ge pä-
de vam on. Eri ti kur na vad 
on ko da ni kud, kes kõi ke 
kee lus ta da püü des en da le 
siis ki eri su si soo vi vad. 

Ja nii tun dub ki mul-
le, et meie vald oma ka-
he küm ne aas ta ga ei ole 
enam kep su tav noor sand 
vaid küh mus mu re kur du-
de ga, pi sut ki bes tu nud va-
na mees. 

Püüab see mees kui das 
jak sab, aga hea sõ na jääb 
kuul ma ta ja sel ja kott sel-
jas ai na ras ke maks. 

Ül le Tamm, toi me ta ja

JUHTKIRI

Hea lem mik loo ma o ma-
nik! Vas ta valt Tõs ta-
maa koer te ja kas si de 

pi da mi se ees kir ja le ja Loo ma-
tau di tõr je sea du se le peab loo-
mao ma nik ta ga ma oma lem-
mik loo ma iden ti fit see ri mi se. 
Sel leks peab Tõs ta maa val la-
va lit sus lem mik loo ma de koh-
ta re gist rit. 

Koe rao ma nik on ko hus ta-
tud üle kol me kuu va nu sed 
koe rad val la va lit su ses re gist-
ree ri ma! Soo vi ta tav on re gist-
ree ri da ka kas sid, ho bu sed ja 
muud lem mik loo mad, et või-
mal da da nen de ka du ma mi ne-
mi se kor ral teie kii ret tu vas-
ta mist leid ja poolt (Oma ni ku 
and med on näh ta vad Tõs ta-
maa val la va lit su se le ja var ju-
pai ka de le).

Vii ma sel ajal on nä ha, et 
loo ma de ka du ma mi ne mi-
se ga on meie val las prob lee-
me. Kui mõ ni lem mik loom 
kus kil väl ja il mub, peab val-
la va lit sus nä ge ma vä ga pal ju 
vae va, et väl ja sel gi ta da, kel-
le le see loom kuu lu da võiks. 
Pä rast lu ge ma tuid te le fo ni kõ-
ne sid võib see ik ka gi lõp pe-
da lem mik loo ma var ju pai ka 
toi me ta mi se ga, sest loo ma ei 

ole re gist ree ri tud ega mär gis-
ta tud. Kui pä rast loo mao ma-
nik ik ka gi lei tak se, peab ta ta-
su ma loo ma var ju pai ka toi me-
ta mi se ja seal hoid mi se eest 
kop sa ka sum ma ra ha.

Lem mik loo ma 
re gist ree ri mi sest

Kui Teie lem mik loom on 
kii bis ta tud siis on või ma lik 
ta ka teil en dil re gist ree ri da, 
ka su ta des sel leks in ter ne tis 
rii gi por taa li ees ti.ee Lem mik-
loo ma re gis ter asub seal „Pe-
re kon na“ all. Sa mu ti on see 
lei tav ees ti.ee ot sin gut ka su ta-
des. NB! lem mik loo ma re gist-
ris se si se ne mi se nupp asub le-
he all ser vas ja si se ne mi seks 
pea te te ole ma ka rii gi por taa-
li sis se lo gi tud (sis se saab lo-
gi da ID kaar di ga või in ter ne-
ti pan ga kau du).

Kui Teie lem mik loom ei 
ole kii bis ta tud, kuid on mõ-
nel muul vii sil tä his ta tud (tä-
to vee ring, plekk märk), siis 
pea te lem mik loo ma re gist ree-
ri ma Tõs ta maa val la ma jas. 
Lem mik loo mi on või ma lik 
re gist ree ri da val la ma jas ko-
ha peal või saa tes re gist ree ri-
mi seks va ja li kud and med e-

mai li le vald@tos ta maa.ee või 
pos ti teel Sa da ma tee 2, Tõs ta-
maa ale vik. 

Kui teie lem mik loom ei 
ole kii bis ta tud ega muul vii-
sil mär gis ta tud, siis an nab 
val la va lit sus Tei le oma lem-
mik loo ma mär gis ta mi seks ta-
su ta plekk mär gi. Plekk märk 
on teil või ma lik kät te saa da 
val la ma jast või soo vi kor ral 
toi me ta me sel le tei le pos ti ga 
ko ju.

Lem mik loo ma mär gis ta mi-
seks on teil sa mu ti või ma lik 
oma lem mik loom ve te ri naa-
ri juu res kii bis ta da. Sel le käi-
gus saab ve te ri naar teie lem-
mik loo ma ka ko he re gist ree-
ri da. Kü si ge täp se mat in for-
mat sioo ni kii bis ta mi se koh ta 
ve te ri naa ri delt ja loo mak lii ni-
ku telt.

Kü si mus te kor ral pöör du da 
te le fo nil 449 6180 või e-post 
alo@tos ta maa.ee – aren dus- 
ja kesk kon na nõu nik.

Alo Tomson,
Keskkonna- ja arendusnõunik

NB! Andmete ankeedi Lem-
mikloomaregistris leiate ka 
selle ajalehe lk 13, saate 
ankeedi täita ja saata valla-
valitsusse.

Veelkord lem mik loo ma re gis trist

 23. mail ava ti Tõs ta maa 
kes ka le vis ku na gi ses Vas sa 
poes kä si töö pood. Soov poo-
di pi da da oli kä si töö meist ri te 
am mu ne unis tus. 

2012. aas tal kor ras ta ti ma-
ja ”Tee me ära” tal gu te raa-
mes. Kä si töö poe tal gu tel osa-
les pal ju ko ha lik ke ini me si 
ning et te võt teid ja neid ju hen-
das Tõs ta maa Kä si töö kes ku se 
ju ha ta ja Anu Rand maa. 

Kä si töö pood töö tab va ba-
taht lik ku se alu sel ehk va ba-
taht li ku na müü vad poes ko ha-
li kud kä si töö te gi jad, kel le eest-
ve da ja teks on Anu Rand maa 
ja Val ly Sel berg. Poes müüak-

se ko ha lik ku kä si tööd ja ka 
Ro man ti li se ran na tee naab ri-
te too teid. Va li kus on eh teid, 
ku du meid, kan gaid, vil di tud 
ese meid ja pal ju muud.

Oo ta me müü ki mees te kä-
si tööd, eri ti pui dust tar bee se-
meid. Ala ti on oo da tud oma-
näo li sed mee ned ja kin gi tu-
sed. Su vel toi mu vad tun nid 
kä si töö toas kol ma päe vi ti kell 
18-21, saab lõ pe ta da töid ja 
no kit se da uu te as ja de kal lal.

Ai täh tal gu lis te le, kel le abi-
ga on meil Tõs ta maal kä si töö-
pood! Ja nek Jaan soo ja Mo ren-
tek OÜ, Maa nus Mid ri ja Ki vi-
laid OÜ, Mait Jan son ja Tõs-

ta maa Pääs te ko man do, Rain 
Rand maa ja RR Elek ter OÜ, 
Ka rin Vää na ja Cot ze OÜ, Hei-
no Krii sa ja Su ma rel OÜ, Re ne 
Kask ja Varb la Muu seum, Enn 
Mart son ja Su Fe OÜ, Tõs ta-
maa Val la va lit sus, Ka lev Mart-
son, Reet Rea-Smyth, Gert rud 
Mart son, Val vo Vol ge rad, Hei-
no Piir me, Eve lyn Piir me, Kat-
rin Tõ nis son, Pil le Vee vä li, Val-
ly Sel berg, Mal le Ma ru se, Epp 
Tuisk, Tii na-Maar ja Ein la, Sir li 
Vää ra, Ol ga Di mit ri je va, Vir ve 
Kal ju rand, Ivi Slud ni ko va, Jaa-
ni ka Soo saar, Kal mer Raa vik, 
Ka ro lii ne Kask, Mar ju Mar jak, 
Tuu le Lind, Lee ke Lind. TT

Tõstamaa hakkajad naised avasid käsitööpoe
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Tõstamaa
rahvamaja juures
kell 9.00–11.00 
Varbla
vallavalitsuse juures
kell 12.00–13.00

II kvartalis
7. ja 21. juuni

Pangabuss peatub:

Bussis saate nõu pangateenuste kohta, 
tellida ja kätte pangakaardi, makseau-
tomaadist 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 panga-
bussi teenuste, kellaaegade ja peatuste 
kohta saate 24h telefonilt 6 310 310.

Pär nu maa va nem 
And res Met so ja al ga tas 
23.04.2012 kor ral du se-
ga nr 267 Pär nu maa-
kon na pla nee rin gu 
„Rail Bal tic raud tee 
tras si ko ri do ri asu ko-
ha mää ra mi ne“ kesk-
kon na mõ ju de st ra tee gi-
li se hin da mi se. 

Maa kon nap la nee rin gu Rail 
Bal tic raud tee tras si ko ri do ri 
asu ko ha mää ra mi seks kol mes 
maa kon nas – Pär nus, Rap las 
ja Har jus al ga tas Va ba rii gi 
Va lit sus 12.04.2012 kor ral du-
se ga nr 173.

Pla nee rin gu ees mär giks on 
1435 mm stan dar dil põ hi ne-
va uue Rail Bal ti cu raud tee 
tras si ko ri do ri asu ko ha mää-

ra mi ne sel li selt, et tu le vi kus 
oleks või ma lik ehi ta da suu-
nal Tal linn-Pär nu-Riia raud-
tee, mis või mal dab ron gil sõi-
ta kii ru se ga ku ni 240 km/h.

Rail Bal tic raud tee idee esi-
ta ti es ma kord selt 1994. aas tal 
Lää ne me re maa de ühi ses po lii-
ti li ses do ku men dis „Vi sioon 
ja st ra tee giad Lää ne me re üm-
ber 2010“, mil le ga osu ta ti eri-
list tä he le pa nu rii ki de va he lis-
te le ta ris tut puu du ta va te pro-
jek ti de aren da mi se le Eu roo pa 
Lii dus.

Üle rii gi li se pla nee rin gu 
„Ees ti 2030+“ ka van da tu 
ko ha selt peab tu le vi kus Tal-
lin nast või ma li kult ot se ku-
ni 240 km/h kii ru sel kul gev 
rong vii ma ini me sed kii res ti, 
tur va li selt ja mu ga valt Rii ga, 
Kau na ses se, Vars sa vis se ning 

sealt eda si Kesk- ja Lõu na-Eu-
roo pas se. Ku na pea tus on ka-
van da tud ka Pär nus se, an tak-
se pär na ka te le või ma lus lii ku-
da hõlp salt vä lis rii ki des se ja 
Eu roo past tu li ja tel Ees tis se ja 
siit eda si Põh ja maa des se või 
Ve ne maa le. Li saks rei si ja te-
veo le on Rail Bal tic raud tee 
olu li ne kau ba ve du de suund, 
mil le täht sus tu le vi kus kas-
vab. Kau ba veod on raud tee 
pi kaa ja li se ta su vu se ta ga ti-
seks.

Maa kon nap la nee rin gu te 
koos ta mi se koor di nee ri mi-
seks Ees tis moo dus ta tak se 
juht ko mi tee, ku hu kuu lu vad 
Kesk kon na mi nis tee riu mi, Ma-
jan dus- ja Kom mu ni kat sioo ni-
mi nis tee riu mi ja Si se mi nis tee-
riu mi esin da jad ning Har ju, 
Rap la ja Pär nu maa va ne mad. 

Pla nee rin gu koos ta mist Pär-
nu maal kor ral dab Pär nu Maa-
va lit sus. Pla nee ring ning sel le 
el lu vii mist si sal dav te ge vus ka-
va peab val mi ma 30.11.2015. 
aas tal.

Maa kon nap la nee rin gu ja 
sel le kesk kon na mõ ju st ra tee-
gi li se hin da mi se al ga ta mi se 
kor ral dus te ga ning pla nee rin-
gu koos ta mi se käi gu ja do ku-
men ti de ga on või ma lik tut vu-
da Pär nu Maa va lit su se ko du-
le hel: http://www.par nu.maa-
va lit sus.ee/. Täien da vat in fot 
pla nee rin gu koh ta on või ma-
lik saa da Pär nu Maa va lit su se 
pla nee rin gu te ta li tu sest, Tiiu 
Pärn,  tel 447 9761 ja e-post 
tiiu.parn@mv.par nu.ee.

Head koos tööd soo vi des
Tiiu Pärn,

Pla nee rin gu te ta li tu se ju ha ta ja
Pär nu Maa va lit sus

Alga ta ti maa kon nap la nee rin gu koos ta mi ne 
Rail Bal tic raud tee tras si ko ri do ri 
asu ko ha mää ra mi seks

 Tõ he la ki ri ku ümb rus on 
kor ras tä nu tub li de le tal gu lis-
te le. Sel kor ral olid üle kaa lus 
meie omad lap sed: Kat re, Elii-
se, Kaie riin, Ee ri ka, Mat hil da, 
Ket ter, Me ri lin ja Mai rold. Nei-
le suu red tä nud. 

Abis ta va käe and sid veel 
San na, Ai di ja tub li trak to rist 
Ain, kes ai tas ko gu pra hi ära 
ve da da. 

Tal gu lõp pe des oo tas meid 
rah va ma jas ko su tav her ne-

supp ning plaa di kook, sel le 
eest tä nud va nae ma Mee li le.

12. mail toi mus ema de päe-
va pi du Tõ he la rah va ma jas, 
kus esi ne sid oma val la lap-
sed. Pub li kuks olid emad-isad 
ja va nae mad. 

Lap sed kin ki sid ema de le ja 
va nae ma de le raa ma tu ko gus 
meis ter da tud lil led. 

Peo le pa ni punk ti suur tor-
di söö mi ne ka mi na toas.

Bir git Pe re

Tõhelas olid tegusad tal gud
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On kool üks pa ras paik,
kus lap se elul õi ge maik.
Kui vir galt tun nist tun di käid,
on pea sul pea gi tar kust täis.

Kät te on jõud mas jär je-
kord ne koo liaas ta lõ puak-
tus. Ja ga tak se tun nus tust 
kõi ge tub li ma te le ning klas-
si ju ha ta ja telt saa dak se oma 
tun nis tu sed. 9. ja 12. klas si 
õpi la sed näi ta vad oman da-

tud tead mi si ek sa mi tel ning 
vars ti kõ lab ka nen de jaoks 
vii ma ne koo li kell.

Kui das meie koo li õpi las-
tel on sel aas tal läi nud? Tu-
le mu si on too dud maa kond li-
kelt spor di võist lus telt, ai ne-
o lüm piaa di delt ning kon kurs-
si delt.

6.-9. klas si tüd ru ku te võrk-
pal li võist lus tel Hää de mees tel 
saa vu ta ti I koht. Võist kon-

nas olid Ka ren Ad ler, Tee le 
Tõ nis son, Mar ge Ma ru se, 
Sil va-Ast rid Som mer, Me ri-
lin Tukk, Sii ri Heind la, Lau-
ra Jõe, Lil le ri ne Lil le ja Triin 
Tu gim, ju hen da ja Ene Leht-
sa lu.

Geog raa fiao lüm piaa dil 
10. klas si ar ves tu ses päl vis I 
ko ha Ma ret Pa lu sa lu ja 11. 
klas si ar ves tu ses III ko ha 
Hei ko Häng, ju hen da ja Ma-

SuFe an nab tea da
 Vas ta valt Tõs ta maa Val-

la va lit su se mää ru se le nr. 9 
09.05.2012 muu tu vad vee tee-
nus te hin nad Su Fe OÜ poolt 
osu ta ta va le vee tee nus te le 
ala tes 1. juu list 2012.

Uued hin nad koos käi be-
mak su ga on all järg ne vad:
 ve si: 1,14 €/m³
 heit ve si: 1,44 €/m³
Eel mi ne vee hin na muut-

mi ne toi mus aas tal 2007.
Lu gu pi da mi se ga, 

Enn Mart son,
Su Fe OÜ ju ha ta ja

Selis te meie rei 
se pi ko da are neb

 Sel lel su vel jät ku vad Se-
lis te meie rei se pi ko ja aren-
dus te ge vu sed. Ni melt alus tas 
MTÜ Tõs ta maa Ko du kant 
koos töös Ran do Ran na ga 
Se lis te en di ses meie reis se-
pi ko ja loo mist ning möö du-
nud aas ta su vel re no vee ri ti 
Pär nu maa Ko ha li ku Oma-
al ga tu se Prog ram mi toel 
seal ne la gi. 

Sel su vel jät ku vad te ge vu-
sed sa ma prog ram mi toe tu-
sel pro jek ti „Se lis te meie rei 
se pi ko ja aren dus“ raa mes 
ning see lä bi os te tak se se pi-
ko ja le komp lekt baas töö riis-
tu, te hak se esi me ne etapp 
elekt ri töid ning viiak se lä bi 
30 tun ni ula tu ne baas koo li-
tus al ga ja te le se pa töö hu vi-
lis te le. 

Siit ka üles kut se: kel hu-
vi se pa töö vas tu ning soov 
tu le vi kus oma õpi tud os ku-
seid teis te le gi näi da ta ning 
se pa tööd te ha – and ke en-
dast mär ku ning tul ge koo li-
tu se le! 

Koo li tu sel osa le ja te arv 
on pii ra tud ning see pä rast 
pa lu me end re gist ree ri da 
koo li tu se le hil je malt 15. juu-
niks kas te le fo nit si 508 3834 
(Lii na Käär) või e-mai li teel 
lii na@tos ta maa.ee. Sa ma del 
kon tak ti del saab koo li tu se 
ja pro jek ti koh ta ka roh kem 
in for mat sioo ni. Koo li tu sed 
toi mu vad kol mel õp pe päe-
val juu lis ja au gus tis, kuu-
päe vad täp sus ta tak se pea le 
re gist ree ri mist.

Lii na Käär,
MTÜ Tõs ta maa Ko du kant ju ha tu se lii ge 

ja pro jek ti juht

Koo liaas ta hak kab vaik-
selt lõp pe ma ja soe su-
vi on kät te jõud mas. 

Su vi sel ajal ta ha me kõik pi-
sut roh kem õues te gut se da 
ja see pä rast lä heb ka noor te-
kes kus su ve puh ku se le. 

Ala tes 6. juu nist noor te-
kes kus enam iga päe va selt 
lah ti ei ole. Kõi gil soo vi ja-
tel, kes ta ha vad su ve jook sul 
mõn da sünd must just noor te-
kes ku ses tä his ta da, jääb see 
või ma lus al les. Tu leb vaid 
kul tuu ri ma ja töö ta ja te poo-
le pöör du da. 

Va hen di te ja või ma lus te 
leid mi se kor ral toi mu vad 
su ve jook sul noor te le kind-
las ti ka mõ ned sünd mu sed. 
Täp sem in for mat sioon tu leb 
jooks valt.

Vaa da tes möö du nud tal ve-
le ta ga si, saab rõõ mus ta des 
öel da, et noor te ga on koos 
teh tud vah vaid te ge mi si ja 
noor te kes ku sest on noor te 
jaoks saa nud vä ga olu li ne 
koht.

 Iga päe vas te män gu de ja 
te ge mis te kõr valt tä his ta si-
me koos tra dit sioo ni li si sünd-
mu si ja täht päe vi. 

Sü gi sel kor ral da si me mit-
meid to re daid sport lik ke 
män ge õues, osa le si me Tõs-
ta maa jook sul ning ka ke va-
di sel Jü riöö jook sul.

 Suu re peo ga tä his ta si me 
noor te kes ku se esi mest sün-
ni päe va. Noo red osa le sid 
õhi na ga Tõs ta maa ta len dis-
howl, sõb ra päe va dis kol, Tõs-
ta maa so lis ti de kon kur sil 

ning mit me tel väik se ma tel 
sünd mus tel. 

Ke va del ühi ne si me „Tee-
me ära“ ko ris tus kam paa nia-
ga ja kor ras ta si me kul tuu ri-
ma ja ümb rust. Kut su si me en-
da le kül la pil jar di koo li ta ja, 
kes meie noor te le män guos-
ku si õpe tas. Koo li ta mas käis 
meid ka vi bu- ja am mu lask-
mi se tree ner. 

Aas ta jook sul käis meil 
kü las mit meid ini me si ja asu-
tu si, näi teks Ha ri dus-ja Tea-
dus mi nis tee rium; Rii gi ko gu 
liik med; Pär nu Maa va lit su se 
noor te kes kus te koor di naa-
tor; Ava tud Noor te kes kus te 
mees kond; noor soo po lit sei ni-
kud ja kau ge mad kü la li sed 
Saa re maalt ning Is lan dilt. 

Meie noo red ise käi sid 

Tõs ta maa Noor te kes kus lä heb su ve puh k

On kool üks pa ras paik ...

Tõs ta maa KK 9. klas si lõ pe ta jad: Is tu vad (va sa kult): Vik to ria Val jau gai te, Kris tel Sutt, Ker tu Tõs ta maa KK 9. klas si lõ pe ta jad: Is tu vad (va sa kult): Vik to ria Val jau gai te, Kris tel Sutt, Ker tu 
Koi du, Lil le ri ne Lil le, Triin Tu gim, An ne Ka ru Sei sa vad (va sa kult): Ti mo Nor mann, Kas par Koi du, Lil le ri ne Lil le, Triin Tu gim, An ne Ka ru Sei sa vad (va sa kult): Ti mo Nor mann, Kas par 
Saa gim, Krist jan Ka se, Ro land Joao, Ing var Kal bach, Gert Kan de lin, Ri no Kan gur, Günt her Saa gim, Krist jan Ka se, Ro land Joao, Ing var Kal bach, Gert Kan de lin, Ri no Kan gur, Günt her 
Tamm, klas si ju ha ta ja Ka rin Mitt, klas si ju ha ta ja Kirs ti Ta luTamm, klas si ju ha ta ja Ka rin Mitt, klas si ju ha ta ja Kirs ti Ta lu
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 19. mail kell 10.11 käi sid 
pääst jad Tõs ta maa ale vi kus 
kus tu ta mas 2x4 meet ri suu-
rust põ le vat pra hi hun ni kut.

 20. ap ril lil kell 07.01 an-
ti Häi re kes ku se le tea da, et 
Tõs ta maa ale vi kus Ehi ta ja te 
teel tu leb ka he kor ru se li sest 
ki vi ma jast tos su. Pääst jad sel-
gi ta sid väl ja, et põ leng asub 
põ ran das poo le tei se ruut meet-
ri suu ru sel alal. Põ len gu kus-
tu ta mi seks pi did pääst jad ava-
ma põ ran da konst rukt sioo ne.

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

Tagasi kooli
 Sügi sel al gav õp peaas ta 

on vii ma ne, mil põ hi koo li ja 
güm naa siu mi saab lõ pe ta da 
prae gu keh ti va kor ra alu sel.

Güm naa siu mi riik li kust 
õp pe ka vast ning põ hi koo li 
ja güm naa siu mi sea du sest 
tu le ne valt saab ala tes 2014. 
aas tast güm naa siu mi lõ pe-
ta da vaid uu tel lõ pe ta mi se 
tin gi mus tel (ko hus tus li kud 
rii giek sa mid on ees ti keel, ma-
te maa ti ka ja võõr keel ning 
li saks peab lõ pe ta ja te ge ma 
uu ri mis- või prak ti li se töö 
ning õp pe suu nast tu le ne va 
koo liek sa mi). Kõik, kes on 
õp pi nud va rem keh ti nud õp-
pe ka va jär gi, kuid min gil 
põh ju sel on jää nud güm naa-
sium lõ pe ta ma ta, pea vad ala-
tes 2014. aas tast lõ pe ta ma 
güm naa siu mi uu tel tin gi mus-
tel, see tähendab, et ei pii sa 
enam rii giek sa mi 20 hin de-
pal li le soo ri ta mi sest, vaid ek-
sa mi tööst tu leb lä bi da vä he-
malt 50 prot sen ti.

2014. aas ta ke va dest muu-
tub ka põ hi koo li lõ pe ta mi se 
kord: ko hus tus li ke le ma te-
maa ti ka, ees ti kee le ja va li kai-
ne ek sa mi le li san dub loov töö 
soo ri ta mi se tin gi mus. Oo ta-
me õpi la si, kel lel on min gil 
põh ju sel põ hi koo li või güm-
naa siu mi vii ma ne klass lõ pe-
ta ma ta, õpin guid jät ka ma sel-
le aas ta sü gi sel ja koo li lõ pe-
ta ma 2013. aas ta ke va del.

Täp sem in fo koo li as tu mi-
se tin gi mus te koh ta le he kül-
jel http://www.ptg.par nu.ee/
opi la se le/3. Õp peaas ta Pär nu 
Täis kas va nu te Güm naa siu-
mis al gab 26. au gus til.
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teis te noor te te ge mi si kae-
mas Sau ga Ava tud Noor te-
kes ku ses. 

Meie noor te vo li ko gu ot-
sis en da le Tõs ta maa noor te 
eluo lu pa ran da mi seks väl jun-
dit ja käis ühi selt iga kui selt 
koos. Mit mel kor ral käi di ka 
teis te Pär nu maa noor te vo li-
ko gu de ga ko ge mu si ja ideid 
va he ta mas. 

Noor te vo li ko gu eest ve da-
mi sel val mi sid noor te kes ku-
se ja noor te vo li ko gu te ge mi-
si tut vus ta vad vi deod. Noor-
te vo li ko gu ke va di se va li mis-
kam paa nia käi gus sai noor-
te vo li ko gu juur de mit meid 
ak tiiv seid liik meid.

Vä ga hea koos töö on meil 
ol nud Maan teea me ti ga, kes 
saat sid mei le mit meid to re-

daid män ge ja õp pe va hen-
deid te ge vus te lä bi vii mi seks. 
Pär nu Noor te In fo punk ti ga 
va he ta si me ti he dalt sünd-
mus te in for mat sioo ni ning 
ne mad on meid spon so ree-
ri nud eri ne va te in fo vol di ku-
te ning kir ju tus va hen di te ga. 
Ees ti Las te kait se Lii dult ole-
me sa mu ti saa nud mit meid 
to re daid raa ma tuid ja in fo-
vol di kuid.

Ni me ki ri te ge mis test ja 
sünd mus test saaks ala ti ol la 
pi kem ja põh ja li kum, kuid 
ole me püüd nud te gut se da 
vas ta valt või ma lus te le ja va-
hen di te le ning ole me vä ga 
ra hul, et noor tel on ole mas 
koht, kus omaea lis te ga koos 
käia. 

Su veks soo vin noor te le 

pal ju lust lik ku te ge mist. Ol-
ge pal ju õues ning ko gu ge 
ener giat ja meel de jää vaid ko-
ge mu si. 

Sü gi sel oo ta vad teid ees 
kind las ti taas kord to re dad 
et te võt mi sed. Kui noor te kes-
ku se mees kon na ga lii tub uu-
si ini me si, võt ke nad vas tu 
sa ma lah kelt ja sõb ra li kult 
kui eel mi sel sü gi sel mind 
võt si te. 

Omalt poolt tä nan kõi ki 
toe ta jaid ja abi li si, kes tal ve 
jook sul noor te kes ku se te ge-
mis te le kaa sa ai ta sid ning 
loo mu li kult tä nan ka vah-
vaid noo ri, kel le ga koos vee-
de tud ae ga mee nu ta ma jään. 
Ilu sat su ve kõi gi le!

Sii vi Tõ nu ri,
Tõs ta maa Noor te kes ku se noor soo töö ta ja

ku se le

rek Lind.
Bio loo giao lüm piaa dil 12. 

klas si ar ves tu ses saa vu tas II 
ko ha An na Vah ter, ju hen da-
ja Ma rek Lind.

Ema kee leo lüm piaa dil 10. 
klas si ar ves tu ses päl vis I ko-
ha Ma ret Pa lu sa lu ja 12. klas-
si ar ves tu ses III ko ha Hei ko 
Mänd la, ju hen da jad Kaia 
Maa sa lu ja Ma ri Lü his te.

Ling vis ti kao lüm piaa dil 
saa vu tas 9. klas si neiu Kris-
tel Sutt II ko ha.

Suu sa võist lus tel Jõu lu-
mäel saa vu tas 11. klas si 
neiu Keiu An der son oma va-
nu seg ru pis I ko ha, ju hen da ja 
Ene Leht sa lu.

Nu pu ta võist lu sel Pai ku-

sel oli pa rim peas tar vu ta ja 
oma va nu se rüh mas Mar ge 
Ma ru se, ju hen da ja Ka rin 
Mitt.

8.-9. klas si de võrk pal li-
võist lus tel saa vu tas koo li 
esin dus II ko ha. Võist kon-
nas olid Ka ren Ad ler, Mar-
ge Ma ru se, Tee le Tõ nis son, 
Triin Tu gim, Lau ra Jõe, Ag-
nes Jan son, Lil le ri ne Lil le ja 
Sii ri Heind la, ju hen da ja Ene 
Leht sa lu.

Pär nu maa si se ker ge jõus-
ti ku võist lus telt no pi ti mit-
meid me da leid: Lil le ri ne Lil-
le I koht kuu li tõu kes, Ker tu 
Koi du II koht 600 m jook-
sus, Jaan Kiisk I koht kuu li-
tõu kes, ju hen da jad Ene Leht-

sa lu ja Jaan Tamm.
Ko du-uu ri mis kon kur sil 

päl vi sid oma töö de ga I ko-
ha Tau ri Pal berg, ju hen da ja 
Ai mar Si li väl ja ja Sten-An-
der Oja kal las, ju hen da ja Trii-
nu Pert.

Üle rii gi li sed ta se me tööd 
toi mu sid 3. klas sil ema kee-
les ja ma te maa ti kas ning 6. 
klas sil ema kee les, ma te maa-
ti kas ja ing li se kee les. Õpi la-
sed olid tub lid!

Suu red tä nud teh tud töö 
eest õpi las te le, õpe ta ja te le ja 
va ne ma te le.

Järg mi ses le hes üle vaa de 
kii tus kir ja ga lõ pe ta ja test.

Ma ris Ad ler,
õp pea la ju ha ta ja

12. klassi lõpetajad: Anna Vahter, Ade-Riin Vene, Gerda Meriorg, Mario Press, Aivo 12. klassi lõpetajad: Anna Vahter, Ade-Riin Vene, Gerda Meriorg, Mario Press, Aivo 
Tõnning, Andreas Leerima, Heiko Mändla, Sten-Ander Ojakallas, Tauri Palberg ja klassi-Tõnning, Andreas Leerima, Heiko Mändla, Sten-Ander Ojakallas, Tauri Palberg ja klassi-
juhataja Maris Adler.juhataja Maris Adler.
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Nor maal se söö mi se 
osaks on eri ne va te 
loo ma rii gi esin da ja te 
tar bi mi ne. 

Ka la ja eri ti räim on üheks 
suu re pä ra seks ja ter vis li kuks 
või ma lu seks. Ka la li ha on õrn, 
ker ges ti see di tav, vä he si de ku-
de (pea mi selt kol la geen, mis 
ta gab näi teks ka la lee me tar re-
tu mi se). Ka la li ha loom se val-
gu na on asen da ma tu te ami no-
ha pe te al li kas.

Räim kuu lub ras vas te ka la-
kes te selts kon da, ras va on 5-
10%. Ka la rasv on täp se malt 
öel des kül las tu ma ta rasv ehk 
peh me rasv, mis on toa tem pe-
ra tuu ril ve del. Eri ne valt sea 
või lam ba ras vast, mis on kül-
las tu nud ehk tah ke. Ka la rasv 
on oma kor da po lü kül las tu ma-
ta ras va ehk täp se malt ome ga 
3 rasv ha pe te al li kas. 

Ras va se ka la praad on pa-
rim või ma lus saa da maits valt 
ja ter vis li kult kät te ome ga 3 
rasv hap ped. Need ras vad tu-
gev da vad sü dant ja ve re soon-
kon da, mõ ju vad sood salt när-
vi süs tee mi ja pea ja ju ta lit lu-
se le ning na ha le ja lii ges te le.
Ome ga 3 rasv ha pe te vä he su-
se ga toi du s võib kaas ne da 
ri da vae vu si – vä si mus, ma-
sen dus, hom mi ku ne uni sus, 
une häi red, mä lu häi red, kes-
ken du mis ras ku sed, kui vad 
juuk sed, kuiv nahk, al ler gia, 
lii ges va lud ja -põ le ti kud, hap-
rad küü ned, ke ha kaa lu tõus.

Meie toit ki pub si sal da ma 
liig selt kül las tu nud ras vu ja 
ome ga 6 rasv hap peid. Ideaa-
lis peaks ome ga 3 ja 6 rasv-
ha pe te su he ole ma 1:1, kuid 
sa ge li on su he vä ga sas sis. 
Ome ga 6 on sa ge li ise gi 20 x 
üle kaa lus. 

Ome ga 6 rasv ha pe te al li-
kaks on pea mi selt päe va lil le-
seem ned, ni sui dud, see sa mi-
seem ned, pähk lid, so jaoad, 

mais ja neist val mis ta tud 
õlid ning mõ ned mar ga rii-
nid. Ome ga 6 rasv ha pe te roh-
kus toi dus võib viia mit me te 
hai gus te ris ki kas vu le, näi teks 
ate rosk le roo ti li ne sü da me ja 
ve re soon kon na hai gus, os teo-
po roos, ast ma, äkk surm, ek-
seem jt. 

Mõ te kas on uu ri da eri ne-
va te õli pu de li te ja mar ga rii ni-
kar pi de sil te, sealt saab pä ris 
hea et te ku ju tu se sel lest, mi da 
konk reet ne too de si sal dab.

Ras va de maailm on kee ru-
kas. Tun dub, et on kuu lu ta-
tud sõ da ras va le. Ar va tak se, 
et rasv on pa ha, ee ma le tõu-
kav ja sel lest tu leb igal ju hul 
hoi du da. See ei ole nii. Rasv 
on elu täh tis toi tai ne, see on 
or ga nis mi üks ehi tus ma ter jal, 
kuu lu des näi teks ra ku memb-
raa ni de koos tis se. Ka peaa-
ju koos neb suu res ti ras vast. 
Rasv on ener giaal li kas – 1 g 
ras va= 9 kcal. 

Rasv on täh tis te gi ja ai ne-
va he tu ses kuu lu des elu täht sa 
ai ne – ko les te roo li koos ti ses-
se. Ko les te rool on aga va ja lik 
sapp ha pe te, D vi ta mii ni ja su-
gu hor moo ni de sün tee siks. Il-
ma ras va ja ko les te roo li ta po-
leks meid üld se ole mas. Nii 
et rah va suus le vi nud üt lu sel 
– küüs lauk ja ka la siis... on 
täies ti tea dus lik alus ole mas. 

Ai nult ras va kau du on või-
ma lik saa da rasv la hus tu vaid 
vi ta mii ne A, D, E ja K. A vi-
ta miin on va ja lik im muun su-
se tu gev da mi seks ja hea nä-
ge mis när vi, kol vi kes te ja ke-
pi kes te ta lit lu ses. D vi ta miin 
on olu li ne las te luus ti ku are-
ne mi sel ja täis kas va nu tel tu-
ge va luus ti ku säi li ta mi sel. Vi-
ta miin E on tun tud kui an tiok-
sü dant, kaits tes or ga nis mi rak-
ke va ba de ra di kaa li de eest.

Meie sõ ber räim me re ka la-
na on suu re pä ra ne mik roe le-
men ti de al li kas – jood, raud, 

se leen, fluor, tsink. Li saks si-
sal dub räi me luu des kalt sium, 
fos for ja mag nee sium, mis on 
olu li sed tu ge va luus ti ku ku ju-
ne mi sel ja pü si mi sel. Ter vis li-
ku toi tu mi se osa on kind las ti 
ka la. 

On lei tud, et iga päe va ne 
ka la ko gus võiks ol la 30 g, 
kuid se da on tü li kas kor ral-
da da. Pa rim või ma lus on 2 x 
nä da las süüa ka la roo ga, port-
su kaa luks 100 g. Hea on kui 
meie iga päe va ne toit pä ri neb 
meie lä he mast ümb ru sest. 

Ole me me re rah vas ja meie 
ve tes ujub pii sa valt räi me, 
et toi ta ko gu ees ti rah vast. 
Tee me ar vu tu se: 1 ini me ne 
peaks ka la tar bi ma 200 g nä-
da las, aas tas 10 kg. Ees ti ela-
nik ke 1,3 milj x 10 kg = 13 
000 ton ni aas tas. Pär nu la he 
räi mek voot on 5500 ton ni, 
ka la püü tak se ka põh ja ran-
ni kult ja Saa re maa-Hiiu maa 
ve test. Näe me, et siin se test ve-
test püü tav räim ka tab ko gu 
rah va ka la va ja du se. Liht salt 
ru mal on se da ära müüa ja 
ase me le os ta olu li selt kal li-
mat lõ het, fo rel li või piir du da 
vii ne ri te ja sar del li de ga. 

Ei ta haks küll tik ku da ka-
lu ri te töö maa le, kuid ar van, 
et pä ris õi ge ei ole me rest ki-
be kii res ti püü da kvoo di ja gu 
ka la ja see müüa sen ti de eest 

üle sost ja te le. Püü gi pe rioo di 
pi ken da des on või ma lik pak-
ku da rah va le värs ket ka la. 
Eu ro- ja et te võt lus toe tus te-
ga peaks ole ma mõel dav ka 
meie kan ti ka la tööt le va ja eri-
ne vaid too teid val mis ta va et-
te võt te ra ja mi ne. 

See ei peaks ole ma nõu ka-
a jast meel de jää nud asu tus sa-
da de töö ta ja te ga, vaid pi gem 
väi ke ja paind lik, kii res ti tu ru 
va ja du si ar ves tav ning oma 
hõr ku de too de te ga et te võ te. 
Oleks ju üs na ke na, kui me hed 
käi vad me rel ka la nõud mas, 
nen de abi kaa sad aga te ge lek-
sid ka la ga eda si. Saa dav tu lu 
jääks pä ris töö te gi ja te le, mit te 
ei kaoks va hen da ja te kau kas-
se. Nii mit med ki as ja li kud ka la-
me hed on täies ti mõis te ta valt 
hin ge põh ja ni ki bes tu nud, kui 
ta su töö eest maks tak se mit-
meid kuid või ise gi aas ta hil-
jem või üld se mit te. 

Ta ga maks värs ke räi me pa-
re mat kät te saa da vust aas ta 
lõi kes pi ke ma pe rioo di väl tel, 
peaks ka la tead las te, kesk kon-
nas pet sia lis ti de ja ka la mees te-
ga koos aru ta ma sü gis räi me 
püü ki. Prae gu se da püü da ei 
to hi, kuid te ge mist on tei se 
räi me lii gi ga. Aja loo li selt on 
just sü gis räim ol nud meie rah-
va le elu li selt täh tis toi duai ne 
tal ve pe rioo diks. 

Jät tes räi me po lii ti ka ja et te-
võt lu se teis te le, võib täie kind-
lu se ga väi ta, et räi me roog on 
mait sev, või ma lu si sel le val-
mis ta mi seks on vä ga pal ju 
ja üks luist toi du se de lit po le 
kar ta. Räi me roog on või ma-
lus saa da sood salt hea ning 
ker ges ti see di tav kõ hu täis ja 
sa mal ajal ka kõik va ja li kud 
ai ned – asen da ma tud ami no-
hap ped, ome ga 3 rasv hap ped, 
rasv la hus tu vad vi ta mii nid ja 
mik roe le men did.

Ma dis Ves ki mä gi,
Tõstamaa perearst

Kalast ja eri ti räi mest. Kalast ja eri ti räi mest. 
Miks on see ka su lik?Miks on see ka su lik?

Rasv on elu täh tis 
toi tai ne, see on 
or ga nis mi üks 
ehi tus ma ter jal, 
kuu lu des näi teks 
ra ku memb raa ni de 
koos tis se. Ka pea-
a ju koos neb 
suu res ti ras vast. 
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Sel lel aas tal sai siis räi me-
rah vas ju ba teist kor da 
kok ku ning räi meas ja 

ka kor ra li kult ae tud. Kü la li si 
oli Lä tist ja La pist ning Root-
sist, Prant sus maalt, Ees ti maa 
igast nur gast. Kok ku kau gelt 
üle tu han de kü la li se.

Tä na vu li sa ti prog ram mi 
ka la püü gi va hen di te taas ka su-
tu se tee ma ning ka lan du se ja 
me ren du se ga seo tud kä si töö. 

Vä ga hu vi ta va väl ja pa ne-
ku ga va na dest ka la püü gi va-
hen di test oli ko hal Varb la 
muu seum. 

Las te le pa ku ti sel kor ral li-
saks kä si töö taos toi me ta mi se-
le, õn ge de ja lae va de meis ter-
da mist, mil le or ga ni see ri sid 
Tõs ta maa kes koo li tu ris miõp-
pe õpi la sed. Ne mad olid te ge-
vad ka fo tos tuu dios. 

Li saks said õp pe päe val osa-
le jad sel aas tal ise va li da pa ri-
ma räi me toi du. Pa ri ma kül ma 
laua räi meamp su val mis tas 

MTÜ Tõs ta maa maas ti kud. Pa-
rim suit su räim oli Jär su mäe 
Vir ve Pe rean samb lil. Soo ja 
räi me toi du au hind jäi sel aas-
tal väl ja and ma ta, ku na kee gi 
se da ei pak ku nud.

Ta haks kind las ti tä na da va-
ba taht lik ke räi me hu vi li si, kes 
ju ba teist aas tat suu reks abiks 
on ol nud. Aga nen de le li san-
dus vä ga pal ju ini me si, tä nu 
kel le le üri tus toi mu da sai. 

Eri li ne kum mar dus taid le ja-
te le, kes ai ta sid päe va si sus ta-
da, Varb la muu seu mi le, töö tu-
ba des toi me ta ja te le ja kõi ki de-
le ran na ka lu ri te le, kes and sid 
suu re pa nu se üri tu se kor da mi-
ne kuks. 

Pris ke kal lis tus il ma taa di le 
ehk saab siis ka tu le val aas tal 
päi kest, tuult ja roh ket räi me-
roo ga Lao sa da mas nä ha! 

Õppepäeva Räi me Wes t 
kor ral daja te nimel

Pil le Paa lam

Räi me West oli rah va roh ke

Õp pe päe va Räi me West toi mu mist toe ta sid Lii vi La he Ka-
lan dus ko gu ja Eu roo pa Lii du Ka lan dus fond ning Tõs ta maa 
vald.
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Tõs ta maa val last osa les 
80 rah va tant si jat (5 tant-
su rüh ma) 26. mail La vas-

saa res toi mu nud maa kon na 
Tant su peol „Pil di ke si Pär nu-
maa aja loost”. Tant sud õpe-
ta sid sel geks võr ra tud ju hen-
da jad: 1.-2. klas si tant si ja te le 
Ivi Kask, 3.-4. klas si tant si ja te-
le Kaa rin Rein son, 5.-6. klas si 
tant si ja te le ja se ga rah va tant-
su rüh ma le „Viies ra tas” Pil vi 
Ka se, folk loo ri rüh ma le „Vo-
ki ra tas” Ka rin Mii du. Kaa rin 
Rein so ni üle san deks oli ka 
kõi gi (17) 3.-4. klas si tant su-
rüh ma de lii gi juh ti mi ne ja 
tant su de la vas ta mi ne.

Põ ne valt la vas ta tud tant-
su pi du ju tus tas meie elu lä bi 
mui na sa ja, Lii vi maa loo mi se, 
põh ja sõ ja, är ka mi sa ja, küü di-
ta mi se, kol hoo sia ja ku ni meie 

uue Ees ti aja ni. Tant su pi-
du lõp pes lust li ku sim ma ni-
ga, kus tant si ti tea da-tun tud 
selts kon na tant se.

Tant su peo kor ral dus juht 
– Je ka te ri na Põl dots, idee ja 
teks ti de au tor ning näi te juht 
– Ai re Koop, näit le jad Hää de-
mees te Hu vi teat rist ja Pär nu 
Kuns ti de Ma jast, peo üld juht 
Anu Kurm, kunst nik Tii na 
Tõ nis mäe ja 135 rah va tant su-
rüh ma Pär nu maalt.

Sel le suur sünd mu se kok-
ku võt teks võib meie väi ke se 
val la koh ta öel da ai nult kii du-
sõ nu. Nii pal ju on tant su har-
ras ta jaid ja hak ka jaid ju hen-
da jaid. Li saks olid üt le ma ta 
ke nad rah va rii ded ning trans-
por ti mi seks oli abi val last. Ai-
täh to re da te le kaa sae la ja te le. 
Ela gu meie!

Tant su peo li ne Õn ne la

Rah va tant si ja tel oli suur sünd mus
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Ala tes 2010. aas tast on 
Tõs ta maa kool osa le-
nud rah vus va he li ses 

Co me niu se-pro jek tis „Prob-
lem-bus ters – a Eu ro pean 
di men sion in the fight for 
hu man rights. Dea ling with 
prob lems th rough dra ma 
and in ter cul tu ral co-ope ra-
tion“, mil le raa mes on toi mu-
nud koh tu mi sed õpi las te le ja 
õpe ta ja te le nii Tõs ta maal kui 
part ne ri te juu res Poo las Gdy-
nias, Prant sus maal L’Aig le’is, 
Bul gaa rias Raz lo gis ning vii-
ma se na Nor ras Trond hei mis, 
kus koh tu sid ai nult õpe ta jad, 
et kok ku pan na pro jek ti ga 
seo tud õpi mapp ning kok ku 
lep pi da pro jek ti aruand lu se ga 
seon duv.

Vii ma ne pro jek ti koh tu mi-
ne Trond hei mis toi mus 13.-
18. mail ning Tõs ta maa koo-
list osa le sid koh tu mi sel Too-
mas ja Ka rin Mitt ning Lii na 
Käär. Meie pro jek ti part ne riks 
Nor rast oli kool ni me ga Char-
lot ten lund, Vie de re gåen de 
Sko le, kus õpi vad 16-19 aas-
ta sed noo red.

Ring käi gul koo lis oli mär-
ga ta, et seal ne ela tus ta se on 
mär ga tav ka iga päe va ses 
koo lie lus – kõik klas sid on 
va rus ta tud kor ra li ku teh ni ka-
ga ning kõik õpi la sed saa vad 
koo li poolt ka su ta da sü lear-
vu ti. Õpi las tel on või ma lik 
va li da pal ju de li sae ria la de va-
hel na gu puu töö, muu si ka, di-
sain, draa ma, rät se pa töö jne. 

Al les hil ju ti reor ga ni see ri ti 
kaks koo li üheks ja kool ko lis 
uu de maj ja. Õpi la sed ja õpe-
ta jad on uue hoo ne ga vä ga 

ra hul – ruu mi on roh kem kui 
en ne ja tin gi mu sed töö ta mi-
seks suu re pä ra sed.

Li saks pro jek ti aruand lu-
se le osa le si me ka koo li õp pe-
töös ehk mi na (st Lii na) ning 
õpe ta jad Poo last vii si me noor-
te le lä bi in te rak tiiv se õp pe-
män gu kul tuu ri tee mal ning 
tei sed õpe ta jad osa le sid õpi las-
te aru te lus, kus vaiel di hun ti-
de ja ka ru de ar vu ku se tee mal 
– kas neid peaks küt ti ma või 
hoo pis kaits ma.

Co me niu se pro jek ti de 
üheks ees mär giks on kul tuu-
ri li se sil ma rin gi avar da mi ne 
ning see tõt tu tut vu si me ka 
ko ha li ku kul tuu ri ga – toi mus 
eks kur sioon Trond hei mi va-
na lin nas, käi si me ühes va ni-
mas ki ri kus kuu la mas kont-
ser ti „Ang Pas sang“, kü las-
ta si me va na va se kae van dust 
Løk ke nis (Løk ken Verk) ning 
sa mas kü las ole vat Ork la 

Töös tus muu seu mi. 17. mail 
osa le si me Nor ra rah vus pü ha 
raa mes kor ral da tud pa raa dil 
esin da des seal Ees tit ja oma 
koo li. 

Igal aas tal kor ral da vad 
nor ra kad lin na des ja kü la des 
mai kuu kes kel rah vus pü ha tä-
his ta mi seks pa raa de, kont ser-
te ja mit meid muid kul tuu riü-
ri tu si ning see on üks kõi ge 
olu li se maid pü ha sid Nor ras 
üld se.

Koos töö sei su ko halt olid 
mee leo lu kai mad õh tu söö gid 
ko ha li ke õpe ta ja te ko du des, 
kus oli või ma lus nä ha ja osa 
saa da ta va li se nor ra õpe ta ja 
elust ja maits ta ko ha lik ke toi-
te, mis vä ga pal ju ees ti toi-
dust ei eri ne gi. Nen del õh tu-
söö ki del aru ta si me eda si si 
koos tööp laa ne ja kui häs ti 
lä heb, tee me koos tööd edas-
pi di gi.

Lii na Käär

ÜLES KUT SE!
III Kast na kü la päev (fi l mi tee ma li ne) 

toi mub 28. juu lil al gu se ga kell 13. 
Oo ta me pil te ja mee nu tu si fi l mi 

”Tuu li ne rand” te ge mis test. 

Kir ju ta: kast na selts@hot.ee või he lis ta 
te le fo nil 5 341 4283 (Mai mu Juh kam).

Kor ral da ja: Kast na Kü la selts

TÕS TA MAA 
LU TER LIK 
KAL MIS TU PÜ HA
17. juu nil kell 14

Tee nib õpe ta ja 
Tii na Jan no

Tõs ta maa koo li Co me niu se-pro jekt 
sai mee leo lu ka lõ pu
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Mo pee di loe tak se AM-
ka te goo ria moo tor sõi-
du kiks, mi da võib juh-

ti da vä he malt 14-aas ta ne isik. 
Mo pee di juh ti mi seks peab ole-
ma vas tav tun nis tus, mis ta-
hes moo tor sõi du ki juh ti mi sõi-
gus või pii ra tud juh ti mi sõi gus. 
Keh tib ka eel ne valt väl jas ta tud 
mo pee di ju hi tun nis tus.

Eran di na: AM-ka te goo ria 
moo tor sõi du ki (mo peed) juh-
ti mi sõi gust või pii ra tud juh-
ti mi sõi gust ei nõu ta isi kult, 
kes on sün di nud en ne 1. jaa-
nua ri 1993 a. AM-ka te goo-
ria moo tor sõi du ki juh ti mi sõi-
gust ei nõu ta ka isi ku telt, kes 
olid käe so le va sea du se jõus tu-
mi sel 16–17-aas ta sed, ku ni 
2013. aas ta 1. jaa nua ri ni.

Juht ei to hi ol la joo be sei-
sun dis ning peab mo pee di juh-
ti mi sel hoid ma juht rauast kin-
ni ka he käe ga, väl ja ar va tud 

käe ga hoia tus mär guand mi se 
ajal. Kand ma peas kin ni rih ma-
tud mo to kiiv rit ja mit te sõi du-
ta ma sõit jat, kes po le vii mast 
nõuet täit nud.

Al la 12-aas tast last ei to hi 
mo pee di ta gaist mel sõi du ta da. 
Juht on ko hus ta tud mo pee di-
ga teel sõit ma nii, et kõik rat-
tad toe tuk sid pi de valt tee pin-
na le. Suu rim lu ba tud kii rus 
mo pee dil on 45 ki lo meet rit 
tun nis.

Ala tes möö du nud aas ta 1. 
juu list muu tus ko hus tus li kuks 
tee liik lu ses osa le va mo pee di re-
gist ree ri mi ne liik lus re gist ris. 
Ku na üle mi ne kua jaks ra ken-
da ti üks aas ta, tä hen dab see, 
et tee liik lu ses osa le vad mo pee-
did pea vad ole ma re gist ree ri-
tud käe so le va aas ta 1. juu liks. 
Mo pee di re gist ree ri mi sel tu leb 
see eel ne valt et te näi da ta liik-
lus re gist ri bü roo töö ta ja te le. 

Et te näi ta mi sel peab mo peed 
ole ma komp lekt ne ning sõi-
du kõl bu lik. Re gist ree ri mi seks 
tu leb kaa sa võt ta kõik mo pee-
di ga seon du vad do ku men did. 
Ka su tu sel ol nud mo pee did, 
mil lel puu du vad sõi du ki maa-
le too mi se ja tol li vor mis tu se lõ-
pe ta mist tõen da vad do ku men-
did ja/või sõi du ki sea dus lik-
ku oman da mist ja val da mist 
tõen dav do ku ment, re gist ree-
ri tak se oma ni ku kir ja li ku kin-
ni tu se alu sel. Sel li sel ju hul on 
va ja üle vaa tu se käi gus esi ta da 
sõi du ki sea dus li ku oman da mi-
se koh ta se le tus ki ri. Liht sus ta-
tud kor ras re gist ree ri mi ne on 
või ma lik ai nult en ne 1. juu lit 
2012. En ne re gist ree ri mi seel-
set üle vaa tust tu leks ära maks-
ta toi min guks va ja lik rii gi lõiv 
ning võt ta kaa sa mak se tõend. 
Kok ku on va ja ta su da rii gi lõi-
vu 15,97 eu rot. Ku na mo peed 

on moo tor sõi duk, siis ala tes 
01.07.2011 laie neb re gist ree ri-
tud mo pee di de le ka ko hus tus-
lik liik lus kind lus tus.

Mo pee di saab re gist ree ri-
mi seel seks üle vaa tu seks esi ta-
da alaea li ne isik, kuid re gist-
ree ri mis toi min gut taot le da 
saab üks nes täis kas va nu. Mo-
pee di de re gist ree ri mi seel ne 
üle vaa tus toi mub Tõs ta maal 
07.06.2012 kell 12-16 Tõs ta-
maa kaup lu se park las (Kal li 
mnt 3).

Mo pee di de re gist ree ri mi ne 
toi mub Maan teea me ti liik lus re-
gist ri bü roos. Lä him on liik lus-
re gist ri Pär nu bü roo, mis asub 
Pär nus Tal lin na mnt 76. In fot 
saab liik lus re gist ri in fo te le fo-
nilt 620 1200 ja ko du le helt: 
www.mnt.ee.

Ol gem tä he le pa ne li kud ja 
aus ta ge üks teist liik lu ses!

Sig ne Laa si, piir kon na po lit sei nik

See vä ga va na tra dit sioon, 
mi da on aus hoi tud ju-
ba sa jan deid. Vä he malt 

kord aas tas pea le pöö ri päe va 
ko gu ne vad nai sed kok ku, et 
kee ta pü ha put ru, laul da re gi-
lau le ja väes ta da il ma ruu mi. 
Sel lest pud ru teost või vad võt-
ta osa vaid nai sed, poi sid ku ni 
7. aas ta ni (ehk se ni, ku ni sär ki 
kan ti) ja mõ ni kord me hed, kes 
nõiaks saa da taht sid.

Iga le nai se le, kes tah tis put-
ru keet ma tul la, an ti oma üle-
san ne. Nii ka nüüd, kes tõi mu-
ne, kes kruu bid, kes li ha, kes 
võt tis nais te pu nast vii na, mi-
da ta va pä ra selt rii tu se ja lau lu 
va he peal rüü ba ta.

Miks just nais te rii tus? Sest 
nai sed on ai nu ke sed, kes saa-
vad elu eda si an da. Sel lel rii-
tu sel sei sa vad ki nai sed reas 
– kõi ge ees kõi ge roh kem tüt-
reid sün ni ta nud, eda si tü tar de 
ja va nu se jär je kor ras ku ni las-
te ni sa ba lõp pu väl ja.

Sel leks päe vaks pa ne vad 
nai sed sel ga see li kud (ik ka trii-
bu li sed meie kan di omad kui 
on), põl led, kes abie lus, eh ted, 
val ged pluu sid, pä he rä ti kud, 
vöö le oma nu ga. Kaa sa võe-

tak se oma sa vist kauss, tass, 
ja lu si kas, ja muu, mi da hea 
süüa (pi ru kas, jook).

Pud ru rii tus al gab nais tep lat-
si le mi ne kust. Lee so jal ole me 
put ru keet nud 2005 aas ta sü-
gi sest, igal aas tal ne li kor da. 
Nai sed ja söök suit su ta tak se 
ning eda si lä heb lõk ke te ge-
mi seks ja lau lu lau su mi seks. 
Es malt min nak se lau lu ga 11 
hin gee ma ap pi kut su ma put-
ru keet ma. Igal emal on oma 
il ma kaar, omad üle san ded. 
Ema de le kum mar da tak se, an-
tak se mu na, lei ba, vett ja iga-
le omad kir jud lin did igalt 
nai selt. Emad ap pi kut su tud 
ha ka tak se tä na ma nai si, kes 
rii tu se le tu lid. Eda si pan nak-
se kruu bid, li ha, ja muu pat ta 
ning pa da tu le le. Siis al ga vad-
ki lau lud, mil lel ei tu le lõp pu 
en ne kui pu der saab val mis. 
Va he peal te hak se ka nal ja 
tant su ja rüü ba tak se nais te 
pu nast vii na.

Iga pud ru te gu on oma moo-
di. Va hel tõ si ne, va hel val la tu, 
kuid pu der tu leb iga kord üha 
pa rem ja pa rem. Se da put ru 
viiak se kõi ge pealt tä nuks hin-
geem me de le ja al les siis saab 

ise söö ma asu da. Ik ka jäl le jär-
je kor ras, kõi ge suu re ma tü tar-
de ga ar vu ga ema kõi ge ees.

Iga nai ne saab väi ke se kul-
bi täie put ru ka ko ju (see kui va-
ta tak se ära), mi da siis mees te le 
ja pe re le aeg-ajalt toi du sis se 
poe tab, et ka ne mad vä ge saak-
sid. Nai sed väes ta vad oma ole-
mu se ja loit su ga pud ru te gu, 
mis nen de kau du pä rast maail-
ma le laia li kan tak se.

Iga nai ne võ tab kaa sa eri-
ne vad ohv ri lin did hin geem-
me de le: Taa ra le – val ge, tu le-
e ma le –  pu na ne, tuu lee ma le 
– tu me si ni ne, ve tee ma le – he-
le si ni ne, met sae ma le – ro he li-
ne, vil jae ma le –kuld ne, maa-
e ma le – pruun, kar jae ma le – 
oranz-ro he li ne-val ge, esie ma-
de le – must-val ge, lee-ema le 
– oranz-must-hall, hiiep lat si 
kuu se mam ma le lil la.

Rii tu sest rää gin veel en ne 
hii de mi ne kut, kus kõik ka en-
nast eel ne valt teis te le omaks 
tee vad.

Put ru hak ka me keet ma 23. 
juu nil (lau päev) kell 10, Varb-
la val las, Sel ja kü las Lee so ja 
nais te pud rup lat sil. Ta va on 
ka ise mi da gi söö da vat kaa-

sa võt ta ja en ne et te tea ta des 
(te le fo nil 510 3779) ja gan 
ära, kes mi da rii tu se pud rus se 
toob. Kor vid toi du ja oma sa-
vist nõu de jaoks kaa sa! Olen 
tei nud Put ru ala ti lau päe val 
pea le pöö ri päe va, ne li kor da 
aas tas, ik ka hea tra dit sioo ni-
na. Pud ru te gu kes tab um bes 
3 tun di.

Meie pu du teost teh ti eel mi-
sel su vel film, Hen no Parks uu-
ris ma gist ri töö na Ees ti va nu 
kom be ta li tu si. Se da fil mi ja 
pur du jut tu saad ka si na eel ne-
valt vaa ta ma tul la (sin na võib 
ik ka me hed ja po jad kaa sa võt-
ta). Sel les fil mis rää gi vad pal ju 
nai sed, miks nad käi vad Lee s-
o jal put ru keet mas ja mi da see 
nei le an nab.

Fil mi saab nä ha Varb la 
RMK ma jas 7 juu nil, kell 19. 
Ole siis fil mi vaa ta mas, ik ka gi 
Varb las teh tud pud ru te gu! 

Ja kui tun ned, et soo vid 
tul la Pud ru teo le, siis oled ka 
oo da tud! Head väe kad re gi lau-
lud tu le ta ge ka meel de, ik ka 
sel leks, et pud ru vä gev tu leks. 
Päi kest maail ma le!

Lee so ja pud ru rii tu se hin-
ges ta ja Thu le Lee

Tulge nais te pü ha put ru keet ma

Mopee di dest ehk rol le ri test ja nen de re gist ree ri mi sest
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Juba teist aas tat ko gu ne-
sid ma ni ja la sed mai kuu 
esi mesl nä da la va he tu sel 

Tä ku laiu sa da mas se, et saa re 
me ra vä rav su ve kü la lis te vas-
tu võ tuks kor da te ha. See kord-
sel tal gu päe val osa les pea 
kaks küm mend kä te paa ri. 

Kui töö teh tud pa ku ti tal-
gu lis te le her ne sup pi ja sai ka 
suu ma gu saks. 

Pea le lõu na söö ki väi sa sid 
sa da mat Tõs ta maa noo red ja 
an de kad noo red muu si kud ja 
and sid Ma ni jal ela va te le ema-
de le to re da ema de päe va kont-
ser di. Ka ema de päe va kont-
sert Ma ni jal on saa mas tra dit-
sioo niks, eel mi sel aas tal te hti 
ot sas lah ti. 

Tal gu päe va toi mu mist toe-
tas Ko ha li ku Omaal ga tu se 
Prog ramm ja kor ral das MTÜ 
Ilu sa Ma ni laiu Eest. TT

Tõs ta maa mõis on ju ba 
aas taid ol nud su vi ti tu-
ris ti de le iga päe va selt 

ava tud ning pea gi saa buv su-
vi po le eran diks. 

Ala tes 12. juu nist ku ni 26. 
au gus ti ni oo ta me kü las ta jaid 
mõi sa ja seal ole va te näi tus te-
ga tut vu ma. Ma ja on iga päe-
va selt lah ti ala tes 25. juu nist 
kell 12-18 ning nõn da ku ni 
au gus ti lõ pu ni väl ja. En ne jaa-
ni päe va on mõis ava tud tei-
si päe vast pü ha päe va ni sa ma-
del kel laae ga del. Riik li kel pü-
ha del on ma ja su le tud (23. ja 
24. juu nil ning 20. au gus til).

Sel su vel toi mub mõi sas 
nii mõn da gi põ ne vat. Ni melt 
eten dub juu li kuus taas kord 
möö du nud su ve me nu tükk 
„Pruu ti de kool“. Eten du sed 
toi mu vad juu li kuus järg mis-
tel kuu päe va del: 15, 18, 19, 
20, 21, 25, 26, 27. juu li kell 
20 ning 22. ja 28. juu lil kell 
16. Pi le ti hind on 12/14 eu-
rot ning pi le tid on müü gil 
Pi le ti le vis, Pi le ti maail mas ja 
mõi sa in fo punk tis ala tes juu-
nist. En ne eten dust mak sab 
pi let 13/15 eu rot. See ga, kel 
hu vi, ost ke ju ba va ra kult pi-
le tid ära.

Li saks „Pruu ti de koo li le“ 
tu leb la va le uhiuus eten dus 
“Surm, sünd ja lau la tus”, mil-
le au to riks on Ger da Kor de-
mets ning mil le si su jäl le gi 

seo tud Tõs ta maa ja mõi sa-
ga. Peao sa des män gi vad Lai-
ne Mä gi ja And rus Vaa rik, 
te ge las te na, kel lest kaks, An-
na Meyer von Gyl den feldt ja 
Hein rich von Hel mer sen on 
la val ka “Pruu ti de koo lis”. 
Need kaks la vas tust on sel 
moel oma va hel seo tud, kuid 
te ge mist ei ole “Pruu ti de koo-
li” jär je ga.

Näi dend „Surm, sünd ja 
lau la tus” koos neb kol mest 
päe vast mõi sap roua An na 
Meyer von Gyl den feldt´i (sün-
ni daa tum tead ma ta; surn. 
1710) elus. Pil did il mu vad 
meie et te ära pi di ses jär je kor-
ras – esi me ses osas on An na 
90-, tei ses 34- ja kol man das 
25-aas ta ne. See on fan taa sia, 
mis män gib mõ ne ük si ku An-
na elust tea dao le va fak ti ga.

An na abi kaa sa Be ne dict 
And reas von Hel mer sen tõi 
ta jõu kast Sak si maa pe rest 
kül ma le ja pi me da le  Lii vi-
maa ää rea la le, kus te ma kaas-
las teks saa vad ük sin dus, lap-
sed ja tee ni jad. Ome ti kas vab 
An nast tõe li ne mat roon, kes 
ju hib Tõs ta maa ma ja pi da mist 
65 aas tat ja kas va tab üles 13 
last. An na on suur ini me ne 
suu re saa tu se ga. Sest te ma 
suu tis – vaa ta ma ta kõi ge le 
– õn ne li kuks saa da.

Esi me ne pilt „Surm” toi-
mub An na sur ma päe val. Osa-

li sed An na ja te ma ühek sas 
poeg Hein rich von Hel mer-
sen. Tei ne pilt „Sünd” toi mub 
56 aas tat va rem – Hein ric hi 
sün di mi se päe val. Te ge la sed 
on An na ja te ma abi kaa sa 
Be ne dict And reas. Kol man da 
pil di „Lau la tus” te ge vus leiab 
aset veel 9 va rem – An na ja 
Be ne dict And rea se lau la tu se 
eel.

Eten du sed toi mu vad järg-
mis tel kuu päe va del: 29. juu li 
(Esie ten dus) kell 20, 30 juu li 
ja 5, 6, 13, 14, 17, 18 ,19. au-
gust kell 20 Tõs ta maa mõi-
sas. Pi le ti hind 13/15 eu rot. 
Pi le tid pea gi müü gis Pi le ti le-
vis, Pi le ti maail mas ja Tõs ta-
maa mõi sa in fo punk tis.

Li saks eten dus te le ole me 
ma jas ava mas vä he malt kol-
me näi tust: pe re kond El lin gu 
eest ve da mi sel saab mõi sa keld-
ris ole ma näi tus „Ki no aja lu-
gu ese me tes“, mis an nab põ-
ne va üle vaa te Ees ti ki no aja-
loost ja fil mi te ge mi se at ri buu-
ti kast. 

Tei seks näi tu seks saab ole-
ma Kai li-Lot ta Juh ka mi graa-
fi ka näi tus „Truu Val vur 2“, 
kus kau ni tel graa fi lis tel leh te-
del kä sit le tak se ar mas tu se ja 
truu du se te maa ti kat. Kai li-Lot-
ta Juh kam on Tõs ta maalt pä-
rit kunst nik ning ta on lõ pe-
ta nud Ees ti Kuns tia ka dee mia 
graa fi li se di sai ni eria la.

Kol man da kor ru se korst-
na saa lis saab pea gi vaa da ta 
näi tust põl le dest. Liht sad rii-
dee se med, ent täht sal ko hal 
nais te rõi vis tus ning il ma põl-
le ta pol nud ku na gi üks ki tü-
tar laps ega pe re nai ne.

Näi tus te ava mi se koh ta jäl-
gi ge rek laa mi nii val la le hel 
www.tos ta maa.ee, mõi sa ko-
du le hel http://mois.tos ta maa.
ee kui in fo tahv li tel.

Muu de plaa ni de na oo ta-
vad su vel teos ta mist mõ ned 
kont ser did ning muu seu mi-
päev. Jäl gi ge ik ka rek laa mi!

Seo ses su ve hooa ja ga kut-
su me kõi ki kä si töö li si oma 
nä pu tööd too ma müü giks ka 
mõi sa poo di. Sa mu ti pan ge 
pead töö le ja nu pu ta ge to re-
daid mee neid seo ses mõi sa 
aja loo ga ning seo ses just tu le-
vas te eten dus te ga – mee neid, 
mis olek sid so bi li kud pruu ti-
de le ja nen de peig mees te le, 
nii en dis te le kui tu le vas te le. 
Sa mu ti sel li seid ese meid, mi-
da saaks si du da piir kon na aja-
loo ja kul tuu ri ga.

Teie too teid hak ka me mõi-
sa vas tu võt ma ala tes 6. juu-
nist ning eel ne valt pa lun 
võt ke ühen dust kas mei lit si 
lii na@tos ta maa.ee või te le fo-
nit si 508 3834.

Kau nist su ve soo vi des,
Lii na Käär

Tõs ta maa mõi sa su ve hooaeg on al ga mas

Manija merevärav suveks valmis
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Avas ta des In diat: Mum bai – An da ma nid - Del hi
algus aprillikuu Tõstamaa Tuultes >>

Toit oli Väi ke sel An da-
ma nil liht ne, kuid see-eest 
vä ga mait sev. Ena mas ti ik-
ka mu na, riis, eri ne vad kar-
ri-kast med jne. Puu vil ja dest 
olid oda vai mad ba naa nid ja 
koo ko sed, üle jää nud mak sid 
roh kem, sest too di saa re le 
kau ge ma test piir kon da dest 
mand ril. Sa mu ti oli kal lis 
kü tus, mis mak sis um bes sa-
ma pal ju kui Ees tis ki, kuid 
ka sel le põh ju seks oli liht ne 
tõ sia si, et se da vee ti saa re le 
mand rilt ning sa ge li oli tank-
la kü tu sest tüh jaks os te tud. 
Siis toi mis mui du gi must 
turg vä ga edu kalt.

Saa rel vä ga pal ju nn 
„amet lik ke“ vaa ta mis väär-
su seid pol nud – üks ko ha-
lik tu le torn ning paar kos ke, 
mis põua ga kip pu sid ära kui-
va ma. Tei salt oli aga ko gu 
saar nii inim tü hi ja nii ilus, 
et se da võib ju ba isee ne sest 
ter ve nis ti vaa ta mis väär su-
seks pi da da. 

Mis mul le eri ti meel di sid, 
olid koo ko se sa lud, mis saa re 
eri ne va tes osa des olid eri ne-
vad ning ka eri ne va vil ja ku-
se ga. Mõ nes sa lus ei jul ge-
nud ki pi kalt rin gi kõn di da, 
sest oht mõ ne pähk li ga pä he 
saa da oli pä ris suur, tei ses sa-
lus pol nud aga pähk leid üld-
se nä ha. Olid ki ai nult pal mi-

puud, mus tad ja pak sud sea-
pe re kon nad ro hus tuh ni mas 
ning hul ga li selt lin de ning 
peo pe sa suu ru seid lib li kaid 
rin gi la per da mas.

Saa rel vee de tud aja jook-
sul koh tu sin pal ju seal se te 
ela ni ke ga, kes ing li se keelt 
küll vä ga pal ju ei rää ki nud, 
kuid olid se da võr ra sõb ra li-
ku mad ja liht salt heas mõt-
tes uu dis hi mu li kud. Rin gi 
sõi tes hõi ga ti ter vi tu si iga 
mi nu ti ta gant ja leh vi ta da 
sai roh kem kui Lon do nis rin-
gi sõi tev ku nin gan na Eli sa-
beth II.

Üheks põ ne vaks ko ge mu-
seks on In dias ala ti iga su gus-
te pi le ti te ost mi ne. Väi ke sel 
An da ma nil ka su ta sin ära 
oma eu roop la se suurt ja pik-
ka füü sist, mis ai tas üle trü-
gi va te väi kes te hin du nais te 
ja mees te oma pa be rid pi le-
ti müü gi kas sa luu gist sis se 
pis ta ning see jä rel 20 mi nu-
tit teis te le pi le tiost ja te le toe-
tu des oo da ta, mil lal kee gi 
mu käest need pa be rid siis 
vas tu võ tab ning pi le tid vor-
mis tab. 

In dias ei ole kom beks pi le-
teid või üks kõik mi da muud 
os tes jär je kor ras seis ta. Kas-
sa ees ol lak se punt ras koos 
ja käib kol lek tiiv ne trü gi mi-
ne, et kes en ne pi le ti kät te 
saab. Al gu ses ajas när vi, 

pä rast õp pi sin sa ma kom be 
en da le gi kül ge ja ma pean 
tun nis ta ma, et olin pi le tiost-
mi sel lõ puks pä ris edu kas. 
Lae va pi le ti Väi ke selt An da-
ma nilt Port Blai ri sain kät te 
vaid 30 mi nu ti ga.

In dia-rei si vii ma sed päe-
vad veet sin New Del hit avas-
ta des ning kui se ni ni see 
linn mul le eri list mul jet pol-
nud aval da nud, siis nüüd 
õp pi sin se da roh kem tund-
ma ja see lä bi ka ar mas ta ma. 
Võr rel des Mum bai ga on liik-
lus mõist li kum ning eri ti to-
re oli sõi ta ko ha li ku met roo-
ga, mis on pu has ja odav. 

Met roo ga käi sin bo heem-
las te lin nao sas Pa har Gan-
ji’s, mis on odav, ek soo ti li-
ne ja vä ga ki rev, Con naught 
Pla ce’s, mis pa kub pin get ala-
ti kõi ki de le ost le ja te le ning 
mu jal New Del hi piir kon da-
des muu seu me ja par ke avas-
ta mas. 

Üheks ilu sa maks on Lod-
hi aed, mis laiub 360 000 
ruut meet ril ja kus on nä ha 
nii eri ne vaid tai mi, lin de kui 
ar hi tek tuu ri- ja kul tuu ri väär-
su si.

Pea le nel ja päe vast Del hi 
avas ta mist asu sin lõ puks ko-
du tee le. Kuu ae ga In dias oli 
ot sas ja Ees ti maa talv oo tas 
pi ki sil mi, mil mind en da rüp-
pe saaks võt ta. Lii na Käär

Kohalik naine Väikesel Kohalik naine Väikesel 
Andamani saarel. Kohtu-Andamani saarel. Kohtu-
sin naisega saarel kuskil sin naisega saarel kuskil 
täiskasvanud järve ääres. täiskasvanud järve ääres. 
Oli selline päev, kus Oli selline päev, kus 
kaasturistiga võtsime rol-kaasturistiga võtsime rol-
leri, valisime suuna ning leri, valisime suuna ning 
sõitsime nii kaua kui sõitsime nii kaua kui 
teed oli. Ühe vana järve teed oli. Ühe vana järve 
ääres jäimegi pidama ääres jäimegi pidama 
ning uudistasime tükk ning uudistasime tükk 
aega, kuidas seesama aega, kuidas seesama 
naine mingeid taimi naine mingeid taimi 
korjas ja seejärel paljaja-korjas ja seejärel paljaja-
lu läbi padriku teepeale lu läbi padriku teepeale 
ronis. Pildi peale oli ta ronis. Pildi peale oli ta 
väga varmalt tulemaväga varmalt tulema

Pro jekt „Pu na se 
Tam me Ot si jad”

 Pu na ne tamm on mi nu 
sõ ber ala tes lap se põl vest. 
Ees ti maa suu rim (0,7 ha) pu-
na se tam me (põh ja tam me) 
puis tu asub mi nu lap se põl-
ve - maa del, seal kust tee 
viib Nee ru ti mõi sa juu rest 
Nee ru ti „mä ge des se”. Need, 
ca kolm sa da puud, is tu tas 
Nee ru ti mõi sa vii ma ne pa-
run aas tal 1918. Nüüd on 
saa nud neist suu red, täis kas-
va nud puud. Pu na ne tamm 
on ju ba li gi vee rand sa jan dit 
mi nu lem mik võõr puu de hul-
gast. Nii tek kis ki 2005-2006, 
mõ te uu ri da, kus ja kui pal-
ju Ees ti maal veel pu na seid 
tam me sid on. Pro jekt salgas 
2007 va ra ke va del, kui aval-
da sin loo koos üles kut se ga, 
et ini me sed saa dak sid tea-
teid pu nas te tam me de koh ta 
üle Ees ti. Vas tu ka ja on ol-
nud elav ja et te võt mi ne po-
pu laar ne, viie hooa ja pea le 
olen saanud ca 200 tea det.

Ees märk on kõik Ees ti-
maa pu na sed tam med kaar-
dis ta da ja pildistada nen de 
asu koh ta de jär gi ning pa ri-
ma test pil ti dest an da väl ja 
 raa mat „Pu na se Tam me Ot si-
jad”. Pil dis ta ma on lu ba nud 
tul la kolm per soo ni: vil jand-
lan na Kat ri Smitt, pär na kas 
Mark Soo saar ja pea lin la ne 
Bo ga (Vla di mir Bo gat kin). Et 
et te võt mi ne tu leks oda vam 
ja raa ma tu pil ti de kva li teet 
pa rem, siis võiks pil dis ta jaid 
ol la roh kem. See ga, teen 
kaks üles kut set:

And ke pa lun tea teid meie 
pu nas test tam me dest ka Tõs-
ta maa val last. Va ja lik on eel-
kõi ge iga puu asu ko ha täp ne  
kir jel dus, et po tent siaal ne 
pil dis ta ja sel le sel gi tu se jär gi 
loo du ses tam me üles leiaks.

Ja tul ge pa lun ap pi meie 
pu na seid tam me sid pil dis ta-
ma. Kel hu vi ja ae ga Ees ti 
pu na seid tam me sid ot si da ja 
pil dis ta da, see võiks en dast 
mär ku an da al la kir ju ta nu le.

Tea teid pu nas test tam me-
dest ja soo vist tul la neid pil-
dis ta ma, võib an da mär ku 
pro jek ti ju hi le. Kon takt: ma-
rek53@hot.ee või te le fon: 
322 0662

Ma rek Va hu la, wa ba kut se li ne
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Andmete ankeet Lemmikloomaregistris (LLR)
__________________________

omavalitsuse nimi

Loomaomaniku andmed

Isikukood:

Eesnimi:

Perenimi:

Telefon:

E-mail:

Aadress:

Lemmiklooma andmed

Liik :

Tõug:

Kiibinumber: [    ] [    ] [    ] [    ] [    ] [    ] [    ] [    ] [    ] [    ] [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]

Muu märgistusviis ja number:

Looma nimi:

Sünniaeg:

Sugu: [    ] Emane   [    ] Isane

Välimuse kirjeldus:

Märkused:

Sigimisvõime: [    ] Steriliseeritud   [    ] Kastreeritud

Marutaudivastane vaktsiin

Viimati vaktsineeritud:

Järgmine vaktsineerimine:

Veterinaar

Loomakliinik:

Veterinaar:

Allkirjastamine:

Ankeedi täitja/muutja:
Olen nõus, et minu looma kiibinumbri sisestamisel avalikusse otsingusse,
avaldatakse minu nimi ja telefon. Looma andmeid saan kontrollida
riigiportaalist www.eesti.ee.

Allkiri:

 Alo Tomson

Loomaomaniku allkiri:

Loomaomaniku ees- ja perenimi:

Tõstamaa Vallavalitsus,  Sadama tee 2, Tõstamaa alevik
Tel: 44 96 180 | E-post: vald@tostamaa.ee  | Koduleht: www.tostamaa.ee
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Annetuskast on avatud!
Õhtu jätkub teatrikohvikuga 

noorte muusikute 
Egert Pull’i ja Heiko Mändla 

pillimängu saatel!

TÕSTAMAA NÄITETRUPP ESITLEB:

Minu neli naljakat tütartMinu neli naljakat tütart
A. Liivese 2-vaatuseline komöödia 

2. juunil kell 20 Tõstamaa rahvamajas
Lavastaja:

Külli Janson
Mängivad:

Õie Jaansoo
Moonika Adler
Carmen Maantoa
Liina Käär

Õnnela Lees
Eino Nõmme
Enn Martson

Eelregistreerimine ja info Reet Rand 5 332 1366; reet.rand@hotmail.com 

Ootame

laadale
 ka

vanavar
aga

kaupleja
id!

Kohale
tuleb
sepp!

kell 10:20  rahvatantsuansambel 
   KAJAKAS

kell 11  SUUPILLIMÄNGIJAD

kell 11:30  MÄNGUD LASTELE, 
   BATUUT

kell 12 OLAVI KÕRRE ANSAMBEL

kell 12:40 KÄSITÖÖTELK
(ketramine, kudumine, kraasimine jne.)

kell 14  KIHNU RAHVAMAJA 
   TAIDLEJAD

2. juu nil algavad Ma ni ja saa re kes ku ses 

kä si töö kur sused

Ka vas: KIH NU KÖRT TEOO RIAS JA PRAK TI KAS, 
              KIH NU VÖÖ JA TROI KU DU MI NE. 

Kih nu kör dist tu leb rää ki ma tun tud kä si töö meis ter 
Är mä Roo si. Proo vi da saab tel ge del ku du mist ja 
te ha eel töid kan ga ku du mi se alus ta mi seks. 
Eda si se ka va le pi me kok ku ko ha peal. Kör di ku du-
mist hak kab õpe ta ma Too ma Vil ma Ma ni jalt. 

Sü gi sel kih nu vöö ja troi ku du mi se õp pi mi ne, 
õpe ta jad Kih nust.

Ma ni ja le saab Mu na laiust lae va ga Mann: kell 8.30, 
ta ga si kell 16.30.

Kon takt: sveaaa vik@hot mail.com, 
te le fon 514 8917,Svea Aa vik

MÜÜA SAE MATR JA LI
Il mas ti ku kin dlast Si be ri le hi sest SOOD SALT 
ter rass, vood ri laud vms höö vel ma ter jal ja 

sae ma ter jal teie ko ju, va ja du sel koos trans por di ga. 
Soo vi kor ral too da me ka muud 

höö ve la ma ter ja li män nist ja kuu sest.
Roh kem in fot: www.well max.ee või 

tel 5 685 4501
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Lõp pes seit se mest män gust koos ne nud Tõs ta-
maa Spor dik lu bi mä lu män gu hooaeg. Osa les 13 
kuue liik me list võist kon da. Kok ku võt tes reas tu-
sid võist kon nad:
1. NUL LI RING - Enn Mart son, Heik ki Lu ha maa, Ka rin 
Rand mäe, Ja nek Jaan soo (pildil)

2. MM - Anu Pe ter son, Ka lev Mart son, Kaa rel Ka se, Ma rek 
Lind

3. TÕ HE LA - Kirs ti Ta lu, Kaa rin Rein son, Ai di Lell saar, Jaak 
Tork

4. ÜKS TEIST - Pi ret Vol ge rad, In ger Va hu vee, And res Laur, 
Tõ nu Sa lu

5. OP TI MIS TID - Moo ni ka Ad ler, Kat rin Tõ nis son, Va le ri 
Jur jev, Taa vi Tõ nis son, Ene Jur jev, Tee le 

Tõ nis son, Ka ren Ad ler

6. OKAS -  Õn ne Salk, Ma rek Salk, Vil le Vul kan, Ind rek 
Me ras

7. STEEL - Eg le Leet maa, Eri ka Leet maa, Car men Maan toa

8. KAST NA - Ka rin Mii du, Mai re Ad ler, Kul dar Mii du, Lo ret 
Mii du

9. POOT SI -  Too mas Mitt, Val dur Pa lits, Sii vi Tõ nu ri, Sven 
Tal lo

10. KAN GE LA SED - Keiu An der son, Ly-And ra Pär nas te, 
Hei ko Mänd la, Ai vo Tön ning

11. EINS TEI NID - Lii na Käär, Eve Käär, Ats Käär, Rai li Käär

Tä na me män gu juh te Joel Kuk ke, Rai mond Lob ja kat, Too-
mas Mit ti ja Mar ge Pääs te lit.

Tõs ta maa Spor dik lu bi

MÄLUMÄNG

SUR NUAIA PÜ HAD 
ÕI GEU SU KAL MIS TU TEL

Pü ha päeval, 1.juu lil kell 13 
Aud ru kal mis tul
Lau päe val, 7. juu lil kell 13 
Tõ he la kal mis tul
Pü ha päe val, 8. juu lil kell 10 li tur-
gia, kell 12 Poot si-Kõ pu kal mis tul
Lau päe val, 28. juu lil kell 10 li tur-
gia, kell 12 Paad re maa kal mis tul
Lau päe val, 28. juu lil kell 14.30 
Kast na kal mis tul
Pü ha päe val, 29. juu lil kell 10 
li tur gia, kell 12 Se lis te kal mis tul 
Pü ha päe val, 29 juu lil kell 13 
Tõs ta maa kal mis tul 

Prees ter Enos Hein soo

Reedel, 22. juu nil 
kell 21 Tõ he la jaa ni tu li. Tant su muu si kat teeb 
„Ar ne”

Laupäeval, 23. juu nil 
kell 15 Kast na jaa ni tu li. Akor dio ni muu si kat 
teeb Au gust Märk soo Kõ pu kü last.

õh tul jaa ni tu li Ma ni ja Saa re kes ku se juu res

kell 21 Ka va ru jaa ni tu li koos val la tru ba duu ri de-
ga. Pa ku me ka la sup pi!

kell 21 Tõs ta maa jaa ni tu li koos an samb li ga 
„Ma ni ja Poi sid” ja DJ And rus Pir so. Jaa ni män gud

JAA NI TU LED TÕSTAMAA VAL LAS

Neljapäeval, 21. juu nil 
kell 9-10.30

Tõs ta maa rah va ma jas
DOO NO RI PÄEV



mai 2012 - 16 

VIKTOR ROOS 89VIKTOR ROOS 89
SINAIDA MIKK 84SINAIDA MIKK 84

JUTA RÄHN 83JUTA RÄHN 83
VALENTINA HEINMAA 80VALENTINA HEINMAA 80

LEIDA VERTE 77LEIDA VERTE 77
AIME MARTSON 75AIME MARTSON 75
MAIE ERIKSON 73MAIE ERIKSON 73
OLEG REIMAND 72OLEG REIMAND 72

ENE EENSALU 71ENE EENSALU 71
MARIA PAALBERG 70MARIA PAALBERG 70

PAUL KARLEP 65PAUL KARLEP 65
LAINE POOM 65LAINE POOM 65

juu bi la ridMaikuuMaikuu

    JEVGENI
           KINGSEP

19.09.1954-30.04.2012

LINDA ESTAM 
27.04.1922-08.05.2012

 

Õnnitleme uusi 
vallakodanikke ja 
nende vanemaid!

          Katariina Helena 
               Lumera  22.04.2012  

JUU NI
2. juu nil Ma ni ja saa re kes ku ses kä si töö kur sus te alus ta mi ne (in fo 
te le fo nil 5148917, Svea Aa vik)
kell 10 XII Poot si laat (in fo te le fo nil 53321366, Reet Rand)
kell 20 Tõs ta maa näi tet ru pi esie ten dus A. Lii ve se ”Mi nu ne li nal-
ja kat tü tart”. Õh tu jät kub teat ri koh vi ku ga, kus muu si kat tee vad 
noo red pil li me hed Egert Pull ja Hei ko Mänd la
9. juu nil Pär nu maa su ve män gud Tõs ta maa staa dio nil. Jäl gi rek-
laa mi!
16. juu nil Tõs ta maa val la 20. sün ni päev
29. juu nist - 1. juu li ni Ma ni jal Ees ti saar te folk loo ri päe vad

JUU LI
7. juu lil XIV Tõ he la ko du ko ha päev. Jäl gi rek laa mi!
10.-12. juu lil Tõs ta maa rah va ma jas Pär nu maa bän di koo li de 
päe vad
12. juu lil kell 20 Tõs ta maa rah va ma jas kont sert – üles as tu vad Pär-
nu maa Bän di koo li de õpi la sed ja ju hen da jad
15. juu lil kell 20 Tõs ta maa mõi sas eten dus ”Pruu ti de kool”. 
Ühen du se R.A.A.A.M. ja Tõs ta maa val la koos tööp ro jekt. La vas ta ja 
ja au tor Ger da Kor de mets, kunst nik Lii na Te pand, muu si ka li ne 
ku jun dus an sam bel MID. Osa des: Triin Ten so, And rus Vaa rik, Lai ne 
Mä gi, Mar kus Ro bam, Han nes Prikk, Kers ti Tom bak jt. ( in fo te le fo-
nil 508 3834, Lii na Käär)
18. juu lil kell 20 Tõs ta maa mõi sas eten dus ”Pruu ti de kool”
19. juu lil kell 20 Tõs ta maa mõi sas eten dus ”Pruu ti de kool”
20. juu lil kell 20 Tõs ta maa mõi sas eten dus ”Pruu ti de kool”
21. juu lil kell 20 Tõs ta maa mõi sas eten dus ”Pruu ti de kool””
22. juu lil kell 16 Tõs ta maa mõi sas eten dus ”Pruu ti de kool”
25. juu lil kell 20 Tõs ta maa mõi sas eten dus ”Pruu ti de kool”
26. juu lil kell 20 Tõs ta maa mõi sas eten dus ”Pruu ti de kool”
27. juu lil kell 20 Tõs ta maa mõi sas eten dus ”Pruu ti de kool”
28. juu lil kell 13 III Kast na kü la päev – fi l mi tee ma li ne. Jäl gi rek laa-
mi!
kell 16 Tõs ta maa mõi sas eten dus ”Pruu ti de kool”
28.-29. juu lil Ees ti Loo dus kait se Selt si va ba riik li kud su ve päe-
vad Tõs ta maal
29. juu lil Kõ pu ki ri kus Piis kop Pla to ni sün niaas ta päe va le pü hen da-
tud Kau ni Muu si ka Fes ti val. Esi neb AsArt St ring Quar tet His paa-
niast
kell 20 esie ten dus Tõs ta maa mõi sas ”Sünd, surm ja lau la tus”. La-
va le toob Ühen dus R.A.A.A.M. Näi dend koos neb kol mest päe vast 
mõi sap roua An na Meyer von Gyl den feldt’i elus. La vas ta ja Ger da 
Kor de mets, kunst nik Er vin Õu na puu, he li loo ja Ti mo Stei ner, osa-
des: Lai ne Mä gi, And rus Vaa rik, Liis Laig na ja Mir jam Me sak. (in fo 
te le fo nil 508 3834, Lii na Käär)
30. juu lil kell 20 Tõs ta maa mõi sas eten dus ”Sünd, surm ja lau la-
tus”

AU GUST
4. au gus til Ma ni ja Päev
5. au gus til  kell 20 Tõs ta maa mõ sas eten dus ”Sünd, surm ja lau la tus”
6. au gus til  kell 20 Tõs ta maa mõ sas eten dus ”Sünd, surm ja lau la tus”
6.-10. au gus til Ma ni ja V Pil li laa ger
10.-12. au gus til XVI Tõs ta maa val la päe vad. Jäl gi rek laa mi!
12. au gus til Ma ni ja lau lu pi du
13. au gus til kell 20 Tõs ta maa mõ sas eten dus ”Sünd, surm ja lau la tus”
14. au gus til kell 20 Tõs ta maa mõ sas eten dus ”Sünd, surm ja lau la tus”
17. au gus til kell 20 Tõs ta maa mõ sas eten dus ”Sünd, surm ja lau la tus”
18. au gus til kell 20 Tõs ta maa mõ sas eten dus ”Sünd, surm ja lau la tus”
19. au gus til kell 20 Tõs ta maa mõ sas eten dus ”Sünd, surm ja lau la tus”

TÕS TA MAA VAL LA SU VE SÜND MU SEDTõstamaa Käsitööpood on avatud 
teisipäevast laupäevani:

  Teisipäev kell 10-17             Kolmapäev kell 10-17
  Neljapäev kell 10-17            Reede kell 11-18

     Laupäev kell 10-15
Kui on soovi poodi külastada muul ajal, siis tuleb 

ühendust võtta Anu Randmaaga telefonitsi 5 668 2283 
või e-maili teel anu@folkart.ee. 

Aga kontakti saab ka läbi Tõstamaa mõisa.


