
17. juu nil 2012 möö dub 
20 aas tat Tõs ta maa 
val la oma va lit sus li-

ku staa tu se taas kehtes ta mi sest. 
Aja loos on see lü hi ke aeg kuid 
sa mas on kaks küm mend aas tat 
ta ga si sün di nud lapsed tä na seks 
lõ pe ta nud kesk koo li, õpi vad kõrg-
koo lis või as tu vad sam me ju ba 
ise seis val töö me he teel.

Ol les tol leaeg se vo li ko gu liik-
me na val la moo dus ta mi se juu-
res, võin ta ga si vaa te na öel da, et 
oli me al gul küll idea list li ku mad, 
kuid elu on läi nud nii, na gu ko gu 
Ees ti ja ka Tõs ta maa val la ini me-
sed on se da ku jun da da osa nud 
nii pal ju kui olud on või mal da-
nud. Aja loost tea me, et ise seis vu-
se taas ta mi ne võib min na pal ju 
hal ve mi ni. Kind las ti on neid, kes 
väi da vad, et te ha oleks tul nud 
hoo pis tei si ti, kuid te ge mi se juu-
res neid tar ku ko hal pol nud.

Ees ti ini me sed on va li mis tel 
jär je kind lalt toe ta nud ma da la te 
mak su de pool da jaid, see tä hen-
dab ka oma va lit su se õhu kest ra-
ha kot ti ja se da, et ma da la te mak-
su de ar velt peaks igaü he le roh-
kem ra ha kät te jää ma, mil le ar-
velt siis tee nus te eest maks tak se. 
Pa ra ku tun ne ta me, et osa ini me si 
oo tab, nagu peaks vald pea kõik 
nen de mu red la hen da ma.

Osa ini me si rää gib, et val lad ei 
saa oma as ja de ga hak ka ma, tee-
nus te kva li teet on ma dal, va ja 
oleks hal dus- ja ha ri dus re for mi 
jne ja hak ka me ko he te ge ma. Tõs-
ta maa jaoks tä hen daks see juh ti-
mist kus kilt kau ge malt. Kuid mi-
na ei ole küll kin del, et kau gelt 
juh ti mi ne an nab kok ku hoi du või 
on tu le mus li kum võr rel des sel le-
ga kui ko ha lik ku elu kor ral da vad 
Tõs ta maa ini me sed ise. Näi te na 
asub re for mi de tu le mu se na Aud-
ru-Tõs ta maa-Varb la kan di met sa-
de hal da mi ne Vänd ras, osa as ju 
Tal lin nas. 

Püü des mõ ned aas tad ta ga si 
ühe le ko ha li ku par gi ga seo tud 
kü si mu se le vas tust saa da, läks 
al gul pi sut ae ga täp sus ta mi seks, 
kas Tõs ta maa asub Lää ne- või 
Pär nu maal. See ei ta kis ta nud aga 
amet ni kul täp selt üt le mast, mi da 
me siin te ha või me ja mi da mit te, 
sa mas ei la hen da nud see min gil-
gi mää ral meie prob lee mi.

See ei tä hen da, et üm ber kor ral -
du si po le üld se va ja. Nüüd ju ba li-
ge ma le küm me kond aas tat ta ga-
 si te gi me muu tu sed val la ha ri dus-
 kor ral du ses. Kui gi need te ki ta-
sid su le ta va te koo li de töö ta ja tes 
suurt vas tu sei su, tä hen da nuks 
nen de te ge ma ta jät mi ne se da, et 
meil po leks tä na sel ku jul Tõs ta-
maa mõi sa kesk koo li ja las teae da, 
val la si se ne õpi last rans port oleks 
tun du valt keh vem ja ra ha puu dus 

nii ha ri du ses kui oma va lit su se te-
ge vu se teis tes vald kon da des tun-
du valt suu rem. Kaa lu si me neid 
ot su seid põh ja li kult, püüd si me 
lei da la hen du sed tek ki da või va-
te le prob lee mi de le, saa vu ta si me 
kon sen su se.

Oma va lit su sel tu leb täi ta sea-
dus te ga pan dud üle san ded kuid 
reeg li na kõi gi üle san ne te soo vi de-
ko ha seks täit mi seks puu du vad pii-
sa vad va hen did. Ta ga si vaa te na 
või me siis ki nii mõ ne gi te ge mi se 
üle rõõ mu tun da. Ol gu siin ko hal 
too dud mõ ned neist.

Ju ba möö du nud sa jan di nel ja-
küm nen da tel on kir ja sõ nas mai-
ni tud, et Tõs ta maa mõi sa kool va-
jab re mon ti. 1996-2004 teos ta ti 
ka pi taal re mont ja tä na on meil 
ka su ta da rii gi üks kau ne maid 
mõi sa koo le. Kuid täht sam vä li-
sest kes tast on si su ja tä na näi ta-
vad tu le mu sed, et kes ise soo vib, 
saab Tõs ta maa koo list hea ha ri du-
se. Li saks osa leb kool ak tiiv selt 
rah vus va he lis tes pro jek ti des, on 
õpi las ko du või ma lus, tu ris mi- ja 
au toõ pe, head spor di või ma lu sed, 
hu vi te ge vus jne. Te gut seb muu-
seum, mõi sa ka su tak se pal ju eri-
ne va te se mi na ri de, spor di võist lus-
te ja muu de üri tus te kor ral da mi-
seks. Tra dit sioo ni li sed on mõi sa-
kont ser did ja möö du nud aas ta ne 
„Pruu ti de kool“ te gi Tõs ta maast 
ka laie malt tun tud eten dus te ko-
ha.

Val la al gu saas ta tel val mis tas 
pal ju pea va lu kom mu naal ma-
jan dus. Tä na seks on suu de tud 
säi li ta da kor ter ma ja de jaoks op-
ti maal seim kaug küt te süs teem, re-
konst ruee ri tud ja ko ha li ku le taas-
tuv küt te le üle vii dud kok ku va ju-
mi se ää rel ol nud kat la ma ja, muu-
de tud kaa saeg seks soo jat ras sid, 
küt te hind on tea dao le valt üks 
Pär nu maa oda va maid. Loo de ta-
vas ti on ak ti vi see ru mas ka ela ni-
kud ise, üks kor te riü his tu on oma 

ma ja ju ba re no vee ri tud. Kui aas-
taid oli Tõs ta maa vee le ise loo mu-
lik vää vel ve si ni ku lõhn, siis nüüd 
tu leb uuest pum ba jaa mast pu has 
ja lõh na tu ve si. Sa mas Su Fel te ge-
vust jät kub Tõ he la ja Poot si vee-
süs tee mi de uuen da mi sel.

Ku na gi sai pla nee rin gu ga et te 
näh tud üld ka su ta ta vad puh ke ko-
had ja vaa da tes, kui das mõ nel 
pool ei pää se üld se ran da, on Lin-
di, Su ti ran na, Kast na, Er mis tu ja 
Tõ he la puh ke koh ta de ka van da mi-
ne, kor ras ta mi ne ja väi ke va hen-
di te, vaa te tor ni de, uju misp lat vor-
mi de ja män gu väl ja ku te pai gal da-
mi ne te ki ta nud pal ju po si tiiv seid 
emot sioo ne nii ko ha li kes kui 
meie kü la lis tes.

Ol gu siin ko hal too du da ai nult 
need kolm teg vust, mi nu hin nan-
gul on val la pro jek tia la ne te ge-
vus ol nud suh te li selt edu kas. Pro-
jek ti de toel on uuen da tud rah va-
ma jad nii Tõs ta maal kui Tõ he las, 
ra ja tud noor te kes kus, kor ras ta tud 
las teae da ja hool de ko du, re mon-
di tud raa ma tu ko gud, pa ran da-
tud teid, kor ras ta tud jäät me ma-
jan dus, pa ran da tud hea kor da, 
ra ja tud kä si töö kes kus jne. Eral di 
väl ja too mist vää rib Ma ni ja saar, 
ku hu väi ke saa re na ja Kih nu kul-
tuu ri ruu mi osa na on ol nud või-
ma lik taot le da va hen deid nii väi-
ke saar te kui Kih nu prog ram mist 
ja sel le tu le mu se na on mu ret se-
tud uus lii ni paat ja hõl juk, kor-
ras ta tud sa dam, re mon di tud teed 
ja saa re kes kus.

Ini mes te le an nab tööd ja tu lu 
et te võt lus. Tä na ses Ees tis on et te-
võt lus va ba dus suur, ka tin gi mu-
sed peak sid ole ma sood sad, pa ra-
ku ei ole maao lu des et te võt lu se 
olu kord kii ta. Võib-ol la on üks 
põh ju si sel les, et kui pal ju del elu-
a la del on meil vä ga pikk ko ge-
mus ja tra dit sioo nid, siis et te võt-
lu ses on see vaid paa ri küm neaas-
ta ne. Se da enam vää ri vad tun nus-

tust need hin nan gu li selt kolm vee-
rand sa da et te võt jat, kes an na vad 
meie val las tööd nii en da le kui 
teis te le. Val la al gu saas tast ku ni 
tä na se ni te gut se vad ehi tus fir ma 
Män del, kaup lu sed Sau li äri ja 
PMÜ kaup lus, Jaa ni äri, mo tell 
Ma ria ja ta lu dest Talt si, Vi ru na, 
Sil la met sa ja To hu ri-And re se.

Uu si või ma lu si on pak ku mas 
ko da ni kuü his kon na areng. Ka 
Tõs ta maa val las te gut se vad kü la-
selt sid Tõ he las, Kast nas, Se lis tes, 
Poot sis, Ka va rus ja Ma ni jas. Ehi-
ta tak se kü la kes ku si, kor ras ta tak-
se ava li ku ka su tu se ga ob jek te, 
kor ral da tak se üri tu si. Pikk on kü-
la koo so le ku te tra dit sioon. Tõs ta-
maa vald on püüd nud selt si de et-
te võt mi si toe ta da ja ühi se tun nus-
tu se na sel li se te ge vu se eest an ti 
Tõs ta maa val la le mõ ned aas tad 
ta ga si ko da ni kuü his kon na aren-
da ja aas ta te gi ja tii tel.

Ühis tun de tek ki mi sel on vä ga 
täh tis ühi sü ri tu sed ja kul tuu ri-
e lu. Tra dit sioo ni li sed on val la päe-
vad, Poot si laat, las te lau lu võist-
lus, Räi me West, kad ri kar ne val, 
Tõ he la, Kast na, Se lis te ja Ma ni ja 
kü la päe vad. Spor dik lu bi kor ral-
dab tra dit sioo ni li sed Tõs ta maa 
jook su, Jü riöö  jook su, mä lu män-
gu sar ja, võrk pal li tur nii ri ja ran na-
vol le sar ja.

Val la näo ku jun da vad ini me-
sed. Kui on et te võt lik ke ini me si, 
on kõik või ma lik. Kui das võiks 
väl ja nä ha Tõs ta maa tu le vik? See 
sõl tub ees kätt tõs ta maa las test, 
mil li seid va li kuid te hak se, kui pal-
ju ol lak se val mis pa nus ta ma, kui 
ak tiiv sed ol lak se, mil li seid tõeks-
pi da mi si õpe ta tak se oma las te le, 
kui pal ju las tak se end ah vat le da 
lin na tu le dest jne. Mi na op ti mis ti-
na olen op ti mist lik. Tund kem rõõ-
mu val la sün ni päe vast ja oma se-
nis test kor da mi ne ku test.

Too mas Rõ hu, 
val la va nem  
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ERIERI

Tõs ta maa vald sai val la õi gu-
sed 17. juu nil 1992. aas tal. 
Sel le koh ta on val la va lit su-

ses ole mas tun nis tus tol la se ülem-
nõu ko gu esi me he Ar nold Rüüt li 
all kir ja ga.

20 aas tat on val la elus kül lalt ki 
pikk aeg, kuid sel le aja jook sul on 
Tõs ta maa val da juh ti nud ai nult 
kaks val la va ne mat ja kaks vo li ko-
gu esi meest. Kui vald sai oma va-
lit su se staa tu se, oli sea du se jär gi 
val la va nem ka vo li ko gu esi mees. 
Tol la ne val la va nem-vo li ko gu esi-
mees En del Tõ nis son sai sel le töö-
ga häs ti hak ka ma. Tõs ta maa val-
la le koos ta ti aren gu ka va, sa mu ti 
val la põ hi mää rus. Il ma nen de do-
ku men ti de ta val la staa tust ei ole-
ks an tud.

Ala tes 1993. aas tast vas tu võe-
tud ko ha li ku oma va lit su se kor ral-
du se sea du se ga val la vo li ko gu esi-
me he ja val la va ne ma koht la hu ta-
ti ning sel lest ajast te gut se vad val-
la juh ti de na vo li ko gu esi mees ja 
val la va nem. Vo li ko gu esi me heks 
sai 1993. aas ta va li mis te järg selt 
Hei no Tamm, ke da va li ti vo li ko gu 
esi me he ko ha le viis koos sei su jär-
jest ku ni 2009. aas ta ni. 

2009. aas ta va li mis test ku ni tä-
na se ni te gut seb vo li ko gu esi me he-
na Ja nek Jaan soo. Val la va ne maks 
oli 1997. aas ta ni En del Tõ nis son, 
te ma järg la seks sai Too mas Rõ hu, 
kes on sel les se ame tis se va li tud tä-
na se ni. Val la va ne mad on kan di-
dee ri nud ka ko ha li kel va li mis tel 
ning ko gu nud seal kõi ge enam 
hää li, see näi tab rah va usal dust.
Kui vo li ko gu ja val la va lit sus tee-
vad koos tööd, laa bub kõik häs ti. 
Meil on se ni häs ti läi nud ja ko du-
sõ da ei ole pee tud. 

Vo li ko gu on püüd nud la hen da-
da val la prob lee me vas ta valt oma 
või ma lus te le. Va nu pro to kol le sir-
vi des tor kas sil ma, et al gu saas ta-
tel tu li vo li ko gul vas tu võt ta pal ju 
maa kor ral dust puu du ta vaid, põl lu-
ma jan dus re for mi ning elu ruu mi de 
eras ta mi se ga seo tud ot su seid ja 
väl jas ta da et te võ te te le asu ta mis-
lu ba sid. 

1992. aas tal an ti asu ta mis lu ba 
akt sia selt si de le Mo tel Ma ria ning 
Sau li Äri ja osaü hin gu le Män ni-
kus te, kes väi kes te ni me muu tus-
te ga te gut se vad  tä na se ni. Põl lu-
ma jan dus li kud osaü hin gud ning 
tei sed re for mi tud va ra de baa sil 
moo dus ta tud et te võt ted on te ge-
vu se lõ pe ta nud. 1993. aas tal an ti 
vo li ko gu poolt asu ta mis lu ba Tõs-
ta maa Lus ti ja Lõ bu selt si le ning 
Tõs ta maa Spor dik lu bi le, kes sa mu-
ti prae gu veel te gut se vad. 

Tõs ta maa Ühis ma jan di ak ti ga 
28.08.1992.a. nr 1 an ti vast moo-
dus ta tud val la le üle ela mu ma jan-
dus. 

>> järgneb pöördel

Armastatud koduvallale mõeldes

20 aastat Tõstamaa valda
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<< algus  pöördel

Samuti  ka vee ma jan dus, ka na-
li sat sioo ni ma jan dus, tsent raal kat-
la ma ja, saun ja teed ning Kast na 
rah va ma ja, Kast na koo li ma ja, tä-
na va val gus tus ja tu le tõr jeau to.

Tõs ta maa las teaed ja rah va ma-
ja olid üle an tud ju ba kü la nõu-
ko gu ajal 1991. Raa ma tu ko gu de 
üleand mi ne toi mus maa va ne ma 
kor ral du se ga 11.02.1991 nr 24. 
Koo lid an ti üle 01.01.1992.a. 

Va ra de hal da mi seks moo dus-
tas vo li ko gu val laet te võt ted, kes 
1997. aas ta sea du se muu da tu se 
alu sel tu li üm ber ku jun da da, kas 
äriü hin gu teks või val la va lit su se 
hal la ta va teks asu tus teks. Sel le tu-
le mu sel lii de ti val la va lit su se raa-
ma tu pi da mi se ga rah va ma ja de, 
koo li de, raa ma tu ko gu de ja hool-
de ko du ar ve pi da mi ne. Äriü hin gu-
na jät kas OÜ Su Fe.

Pro to kol li dest sel gub, et prob-
leem üü ri võlg las te ga, ke da vo-
li ko gu är var das koh tu ga oli 
18.09.1992 asu ta tud kom mu naa li-
ga te ge le val mu nit si paa let te võt tel 
VAS SA, ala tes 1997. aas tast osaü-
hing Su Fe, ju ba 20 aas tat ta ga si 
ja see kes tab ilm selt tä na se ni.

6. no vemb ri 1992. aas ta ot su se-
ga as tu ti Pär nu maa Oma va lit sus te 
Lii du liik meks. Val la pool seks esin-
da jaks mää ra ti val la va nem. Oma-
va lit sus te lii du koos sei su kuu lub 
Tõs ta maa vald ka tä na.

05.02.1993. aas ta vo li ko gu is-
tun gil aru ta ti Varb la val la aren-
dus kes ku se poolt teh tud et te pa-
ne kut ehi ta da Vais te lah te ja hi sa-
dam. Sa da ma pi di ehi ta ma rii giet-
te võ te Tal lin na Sa dam. Tu le va se 
sa da ma hal da mi seks plaa ni ti Tõs-
ta maa ja Varb la val la poolt moo-
dus ta da võrd se osa lu se ga et te võt-
te. Sa dam jäi siis ki ehi ta ma ta.

5. mai 1993. aas ta is tun gil tu li 
vo li ko gul aru ta da Tõs ta maa kol-
hoo si re for mi ko mis jo ni pea le esi-
ta tud kae bust, kus väi de ti, et on 
teh tud sa las ta tud kor ras va ra jao-
ta mist. Kae bust oli la hen da ma tul-
nud Ar no Ra jan di Pär nu maa va-
lit su sest, kes lei dis, et on ole mas 
aja le he kuu lu tu sed ning see tõt tu 
on kae bus alu se tu. Re for mi ko mis-
jo ni töö võis jät ku da. Tõs ta maa 
re for mi ko mis jo ni töö lõ pe ta ti vo-
li ko gu ot su se ga 27. det semb ril 
1996, Tõ he la ja Se lis te oma 31. 
jaa nua ril 1997.

1994. aas tal alus ta ti elu ruu mi-
de eras ta mi se ga, mää ra ti eras ta-

mis piir kon da de tsoo ni koe fit sen-
did, kin ni ta ti eras ta mi se le kuu lu-
va te elu ruu mi de ni me kir jad, ni-
me ta ti eras ta mis kor ral da jaks Ma-
re Pär na ja hin da jaks Ain Tilk. 
Ela mu te hin da mi seks moo dus ta-
ti kol me liik me li ne ko mis jon. Elu-
ruu mi de eras ta mi ne jõu dis lõ pu le 
2003. aas tal.

1994. aas tal võe ti val la mu nit si -
paa lo man dis se Tõs ta maa haig la, 
mil le baa sil moo dus ta ti val laet te-
võt ted Tõs ta maa ter vi se kes kus, 
Tõs ta maa hool de ko du ja Tõs ta-
maa ham ba ra vi ning an ti era-
o man dis se Tõs ta maa ap teek. Prae-
gu seks on al les jää nud hool de ko-
du ja ter vi se kes kus, kes te gut se-
vad ise sis va te äriü hin gu te na.

Pal ju ae ga ja vae va nõu dis 
Poot si mõi sa hoo ne õi gus ta tud 
sub jek ti de le ta gas ta mi se vaid lus, 
kus vald jäi kao ta jaks, kuid või tis 
sel le ga, et sai koo li ma jaks re mon ti-
da en di se in ter naa di hoo ne. Poot si 
mõi sa hoo ne sei sab oma ni ke poolt  
ma ha jäe tu na prae gu se ni.

1995. aas tal alus ta ti val la üld-
p la nee rin gu koos ta mist. 19. märt-
si 1997.a. ot su se ga moo dus ta ti 
uus koor di nee ri mis ko mis jon, ku-
hu kuu lu sid: Jaak Val ge vä li, Mai-
re Bla sen, Lei no Bla sen, Too mas 
Rõ hu, Hei no Tamm ja Val vo Vol-
ge rad. Üldp la nee rin gu koos ta mi se-
ga jõu ti lõ pu ni 2008.a.

Kor da mi ne ku te kõr val na gu 
Tõs ta maa mõi sa re no vee ri mi ne, 
Tõ he la rah va ma ja, Poot si koo li ma-
ja, ale vi ku kat la ma ja, las teaia, Ma-
ni ja kü la kes ku se  re mont jne. on 
et te tul nud ka möö da pääs ma tuid 
et te võt mi si, mis rah va le ei meel di-
nud. Tu li an da nõu so lek Tõ he la 
alg koo li ja Poot si põ hi koo li sul ge-
mi seks, ku na nen de pi da mi ne ei 
ol nud val la le õpi las te vä he su se 
tõt tu ma jan dus li kult mõist lik.

1993. aas tal vas tu võe tud ko-
ha li ku oma va lit su se kor ral du se 
sea du se ga  pan di oma va lit su sük-
su se üle san deks kor ral da da an tud 
val las sot siaa la bi ja -tee nu seid, 
va nu ri te hoo le kan net, ela mu- ja 
kom mu naal ma jan dust, vee va rus-
tust ja ka na li sat sioo ni, hea kor da, 
ter ri to riaalp la nee ri mist, val la si sest 
ühist rans por ti ning val la tee de ja 
tä na va te kor ras hoi du, ju hul kui 
need üle san ded ei ole sea du se ga 
an tud kel le gi tei se täi ta. Kor ral da-
da an tud val las koo lieel se te las te-
a su tus te, alg-, põ hi-, kesk koo li-
de, raa ma tu ko gu de, rah va ma ja de, 

muu seu mi de, spor di baa si de, tur-
va- ja hool de ko du de, ter vis hoiu-
a su tus te ning teis te ko ha li ke asu-
tus te ülal pi da mist, ju hul kui need 
on oma va lit su sük su se oman du ses. 
Li saks eel ne va le ot sus tab ja kor ral-
dab oma va lit su sük sus neid ko ha li-
ku elu kü si mu si, mis on tal le pan-
dud teis te sea dus te ga, mis ei ole 
sea du se ga an tud kel le gi tei se ot-
sus ta da ja kor ral da da, täi dab riik-
lik ke ko hus tu si, mis on tal le pan-
dud sea du se ga, mis tu le ne vad sel-
leks vo li ta tud rii gior ga ni ja an tud 
vo li ko gu va he li sest le pin gust. 

Kõi ki sea du se ga pan dud üle san-
deid on Tõs ta maa val la vo li ko gu 
20. aas ta jook sul täit nud, an des 
sel leks väl ja hul ga li set mää ru si ja 
võt nud vas tu ot su seid. 

Val la va lit su sed on ae ga de jook-
sul moo dus ta tud põ hi mõt tel, et 
seal olek sid esin da tud kõi gi töö-
vald kon da de spet sea lis tid, mis 
peaks ta ga ma pa ri ma ot sus ta mi se 
kva li tee di. Is tun gid on toi mu nud 
reeg li na üks kord nä da las, va hel 
ka har ve mi ni. 

Val la va lit sus on pi da nud väl-
ja and ma maa re for mi sea du sest 
tu le ne valt maa de ta gas ta mi se ja 
kom pen see ri mi se ga seo tud kor ral-
du sed, sa mu ti muud va ra de eras-
ta mist puu du ta vad ak tid. Nen de 

et te val mis ta mi se ga te ge les val la 
moo dus ta mi sest ala tes maa nõu-
nik Hei no Laa ne mets, kes lah kus 
töölt 2002. aas tal ja 1993. aas tal 
ame tis se asu nud maa kor ral da ja 
Hel le Va he mäe, hil jem maa nõu-
nik. Kui ar ves ta da suurt do ku men-
ti de hul ka, mis sel les vald kon nas 
on tul nud vas tu võt ta, saab koh-
tu la hen did kok ku lu ge da ai nult 
ühe käe sõr me del. See peaks ole-
ma hea tu le mus.

Val la al gu saas ta tel ei ol nud 
sot siaa la met ni ku koh ta et te näh-
tud, prae gu ei ku ju ta gi et te, kui-
das saaks il ma te ma ta hak ka ma. 
Sot siaal töö ta ja juu res käib pal ju 
hä da li si ja val la va lit sus on püüd-
nud abi va ja jaid ka või ma lus te pii-
res toe ta da. Ena mas ti igal is tun gil 
tu leb la hen da da sot siaal vald kon-
na prob lee me. 

Suur osa val la va lit su se poolt 
väl ja an tud kor ral dus test on seo-
tud ehi tus te ge vu se ga. Pro jek tee ri-
mis tin gi mus te, ehi tus lu ba de, ka su-
tus lu ba de ja kae ve lu ba de väl jas-
ta mi se ga. Eri ti on ehi tus te ge vus 
elav ne nud vii mas tel aas ta tel. Pal-
ju on ehi ti si seo ses teh no võr ku de 
uuen da mi se ga.

1997. aas tal võe ti ame tis se 
aren dus- ja kesk kon na nõu nik, 
kel le üle san deks sai pla nee rin gu-

Tänapäeval räägitakse 
palju projektidest. Mis siis 
need projektid on ja miks 
need üldse head on? 

Nii nagu iga inimese rahako-
tis, on ka valla rahakotis kasutada
piiratud kogus raha. Täita tuleb 
seadustega pandud kohustused 
hariduse, sotsiaalkaitseks, kultuu-
ri, üldmajandamise jne valdkon-
dades. Mis sellest kohustuslikest 
kulutustest üle jääb, saab kasuta-
da investeeringuteks. Raha inves-
teeringuteks jääb kordades vähem 
kui vaja oleks. 

Siinkohal tulevad vallale appi 
erinevad toetused. Et toetust saa-
da, tuleb kirjutada projekt, milles 
on tõeselt kirjeldatud, mida ja 
milleks kavandatakse, kuidas see 
ellu viiakse ja kui palju inimesi 
sellest kasu saab. Enamasti on 
toetusvõimalus antakse toetust 
50-85% ulatuses projekti kogu-
maksumusest ja ülejäänud peab 
moodustama vallapoolne omafi-
nantseering.

Viimase 10. aasta jooksul 
on pandud erinevatesse projek-
tidesse raha ca 1,1 miljonit eurot, 
tuues seeläbi valda ligi 4 miljoni 

euro väärtuses investeeringuid. 
Parandatud on joogivee varus-
tust ja kanalisatsiooni, on raja-
tud noortekeskus, renoveeritud 
lasteaed, ostetud hõljuk, rajatud 
puhkeobjekte, korrastatud jäät-
memajandust, korrastatud Tõs-
tamaa mõis, parandatud hoolde-
kodu ja rahvamaja, tehtud erine-
vaid koolitusi ja üritusi jne.

Võrreldes veel aastatuhande 
algusega on vallas projektide 
kaudu investeerimine tänaseks 
kümnekordistunud. Toetuste osa-
kaal teostatud projektides on 
jäänud keskelt läbi 70-80% va-
hele ja vald on enamasti pidanud 
ise maksma 20-30%. Peamiselt 
on toetust saadud Keskkonnain-

vesteeringute Keskuselt (KIK), Et-
tevõtluse Arendamise Sihtasu-
tuselt (EAS), Hasartmaksu nõu-
kogult ja viimastel aastatel ka 
Pärnu Lahe Partnerluskogult. 

Projektide kirjutamine on ja-
gunenud vallas üldiselt väga 
erinevate inimeste vahel. Selle-
ga on tegelenud abivallavanem, 
kooli direktor, projektijuht, valla-
vanem, kultuurijuht, arendus- ja 
keskkonnanõunik ja teised akti-
ivsed inimesed.

Toetuste saamine on muu-
tunud viimastel aastatel üldiselt 
raskemaks, kuna „sõel on läinud 
tihedamaks“. Käesoleval aastal on 
pooleli viie toetust saanud projek-
ti teostamine. Neli projekti oota-
vad rahastamise otsust.

Arendustegevus ja 
planeeringud

Et inimene ja loodus või in-
imene ja inimene omavahel kon-
flikti ei läheks on vaja ehituslikku 
tegevust planeerida. Planeerimise 
tulemus on planeering kui doku-
ment, mis peab lahendama kõik 
olulised küsimused. Planeeringud 
jagunevad nelja klassi, milleks on 
üleriigiline planeering, maakon-

naplaneering, valla või linna üld-
planeering ja detailplaneering.

Tõstamaa valla arenduse või-
malused, suundumused, ehitus-
tingimused jms on toodud Tõs-
tamaa valla üldplaneeringus, 
mis kehtestati 2008. aastal. Tänu 
üldplaneeringu olemasolule on 
arenduse valdkonnas paljud 
küsimused muutunud tunduvalt 
arusaadavamaks ja oht konflikt-
sete situatsioonide tekkimiseks on 
vähenenud. On näha, et üldpla-
neeringus toodust peetakse lugu 
ja üldiselt seda järgitakse. Tege-
likult muudab see ka arenda-
ja jaoks asjaajamise kergemaks, 
kuna tal on selge pilt, mida võib 
ja mida ei.

Käesoleval aastal on teos-
tamisel Manija saare teemapla-
neering, mis täpsustab Tõstamaa 
valla üldplaneeringut Manija 
saare osas. Teemaplaneering alga-
tati eesmärgil kujundada Manija 
saare ruumilise arengu põhimõt-
ted, tagades võimalikult paljude 
saare elanike ja maaomanike va-
jadusi ning huvisid arvestavad 
tingimused tasakaalustatud aren-
guks, loodushoiuks, maade kasu-
tamiseks ja ehitamiseks. 

Val la ra ha ko ti suu rus ja 

sel le ga seon duv 1992-2012
Ee lar ve maht kok ku (tuh 
eurot)
1992                   73,4
1997                 641,4
2002              1 065,7
2007              1 467,5
2012              1 267,3

Tu lu maks
1992                 23,40
1997                 93,70
2002               162,90
2007               396,30
2012               500,00

Maa maks
1992                    -    
1997                 46,50
2002                 84,60
2007                 89,50
2012                 83,00

Asu tu sed/ku lu ko had
1992

 3 koo li: Tõs ta maa KK, Poot si 
PK ja Tõ he la AK

 2 las teae da: Tõs ta maa ja 
Tõ he la

 3 raa ma tu ko gu: Tõs ta maa, 
Poot si ja Tõ he la

 2 rah va ma ja: Tõs ta maa ja 
Tõ he la

 5 kal mis tut: Tõs ta maa, Tõ he-
la, Kast na, Kõ pu, Sels te

 val la va lit sus: val la va nem, 
val la sek re tär, raa ma tu pi da ja 
ja ko ris ta ja

Va he peal se tel aas ta tel on Tõs-
ta maa Val la va lit su se al lu vu ses 
ol nud Pääs tea met ja Mu na-
laiu sa dam.

2012
 1 kool: Tõs ta maa KK
 1 las teaed: Tõs ta maa
 3 raa ma tu ko gu: Tõs ta maa, 

Poot si ja Tõ he la
 1 rah va ma ja: Tõs ta maa

sport: Tõs ta maa Spor dik lu bi
 5 kal mis tut: Tõs ta maa, Tõ he-

la, Kast na, Kõ pu, Sels te
 veet rans port: lii ni paat 

“Mann” ja hõl juk
 2 bus si: Vol vo Vest ja Ford 

Tran sit õpi las rin gi deks ja teis-
teks sõi tu deks

 jäät me punkt: Tõs ta maal
 ter vis hoid: pe rears ti kes kus ja 

taas tus ra vi
 tä na va val gus tus: Tõs ta maal, 

Tõ he las, Poot sis
 val la teed: 121,9 km
 sot siaal: sot siaal toe tu sed ja 

toi me tu le ku toe tu sed
 val la va lit sus: val la va nem, 

abi val la va nem, val la sek re tär, 
sek re tär-as jaa ja ja , ehi tuss-
pet sia list, 2 raa ma tu pi da jat, 
maa nõu nik, sot siaal töö ta ja, 
kesk kon na- ja aren dus nõu nik 
ja ko ris ta ja

 val la vo li ko gu: 9 lii get
 val la le kuu lu vad osaü hin gud: 

Su Fe OÜ ja Tõs ta maa Sa dam OÜ
 val la le kuu lu vad sih ta su tu-

sed: Tõs ta maa Mõis SA, Tõs ta-
maa Kor ra kait se SA, Tõs ta maa 
Hool de ko du SA

 val la osa lu sed: Pär nu maa 
Oma va lit sus te Liit, Pär nu 
La he Part ner lus ko gu, Kih nu 
Väi na Me re park SA, Lii vi La he 
Ka lan dan dus ko gu MTÜ, Või du 
Sa dam MTÜ

 vald on toe ta nud: Tõ he la 
Kü la selts MTÜ, Kast na Kü la-
selts MTÜ, Se lis te Selts MTÜ, 
Ka va ru Kü la selts

EELARVE

Tänu sädeinimestele aitab projektiraha edukalt are

Tõstamaa 
rahvamajas 

saab vaadata 
Toomas Miti 

näitust 
“20 pilti 

20 aastast”
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 Maa re form al gas meie val las 
1993. aas tal, kui ta gas ta ti esi me-
sed ka tast riük su sed. Os tuee sõi gu-
se ga eras ta mi se ga alus ta ti 1996 
aas tal. Kõi ge  efek tiiv sem oli 
1998 aas ta, kui kan ti  re gist ris se 
rii gi met sa maa. 

Tõs ta maa val la üld pin da la on 
26100,6 ha, sel lest 1. mai 2012 
sei su ga on maa ka tast ris se kan tud 
23633 ha, mis moo dus tab 90,5% 
oma va lit su se maa fon dist.

Maa re for mi käi gus on maad 
ta gas ta tud 8939 ha, os tuee sõi gu-
se ga eras ta tud 3100 ha, mu nit si-
paal-oman dis se on vor mis ta tud 
1098 ha ja rii gi oman dis se  re gist-
ree ri tud 9872 ha.

Jät ku valt rii gi oman dis ole va 
maa koh ta on ole mas pii riet te pa-
ne kud ja nüüd sõl tub Maa-ame-

tist, mis nen dest eda si saab. Osa 
ilm selt jääb rii gi oman dis se ja osa 
müüak se enam-pak ku mis tel. 

Ena mus meie val la vo li ko gu 
poolt mu nit si paa lo man dis se taot le-
tud hoo ne te tee nin dus maad, puh-
keots tar be li sed me re- ja jär veäär-
sed maa tü kid, val la le kuu lu va te 
ko ha li ke tee de ja tä na va te maad 
on vor mis ta tud. Mu nit si paa lo man-
dis on ka Er mis tu ja Tõ he la järv.

Val la üldp la nee rin gu ko ha selt 
jät kub maa de taot le mi ne mu nit si-
paa lo man dis se. Vor mis ta ma ta on 
veel sur nuaiad, ale vi ku hal ja sa lad, 
kü la de spor dip lat sid, Laa gi soo ja 
Kuu ra soo, Alu ja Pär na kar jää rid 
ning mõ ne de hoo ne te tee nin dus-
maad.

Hel le Va he mäe,
maanõunik

1991. aas tal keh tes ta ti Ees-
ti Va ba rii gis ehi tus sea du-
se ga kord ehi tus te ge vu se 
põ hia lus teks ja ar ves tu se 
pi da mi sest ehi tus te ge vu se 
üle. 

Ehi tus sea dust on mit mel kor ral 
muu de tud. Su ju valt on riik de le-
gee ri nud riik li ku ehi tus jä rel val-
ve üle san ded oma va lit su se le, kes 
oma kor da koor di nee rib ehi tu sa la-
de pla nee ri mi sest vas ta valt keh tes-
ta tud Tõs ta maa val la üldp la nee rin-
gu ga ja ehi tus sea du se ga.

Ala tes 2004. aas tast kor ral da-
vad oma va lit su sed riik li ku ehi tus-
re gist ri pi da mist oma val la ter ri-
too riu mil. 

Riik li ku ehi tus re gist ri and me-
te põh jal saab üle vaa te Tõs ta maa 
val las toi mu vast ehi tus te ge vu sest, 
sest se da ise loo mus ta vad Tõs ta-
maa Val la va lit su se kor ral du se ga 
väl jas ta tud ehi tus lu ba de arv, mil-
le hul ka kuu lu vad ka väik se ma hu-
lis te töö de pu hul väl jas ta tud kir ja-
li kud nõu so le kud ehi ta mi seks ja 
ehi tus lu ba de jär gi val mi nud ehi-
tus te le an tud ka su tus lu ba de arv.

Väl jas ta tud ehi tus lu ba de ja ka-
su tus lu ba de maht näi tab, et Tõs ta-
maa val las on ehi tus te ge vus suu re-
ne nud. Ana lüü si des ehi tus lu ba de 
si su sel gub, et on kas va nud val la-
rah va et te võt lik kus riik li kest fon di-
dest toe tus te taot le mi sel ja sa mu ti 
Ees ti Ener gia et te võ te te eral di sed 
elekt ri võr ku de kaa sa jas ta mi sel.

Mär ki mis väär selt on laien da-
nud oma te ge vust ning kaa sa jas-
ta nud oma hoo neid OÜ Tõ he la 
Far mid ja OÜ Ma ria ta lu. Rea li-
see ri mi sel on erao man dis ole va te 
puh ke komp lek si de ra ja mi ne Tõ-
he la jär ve äär de. Neist kau ge ma-
le on jõud nud OÜ Wil liam, kel le 
poolt on lõ pe ta mi sel kuue puh ke-
ma ja ehi tus. 

Hea näi de on OÜ Cot ze poolt 
re no vee ri tud ja ava tud söö gi koht 
Tõs ta maa ale vi kus.

Tõs ta maa val la oman dis se kuu-
lu vad las teaed, koo li-, hool de- ja 
ühis kond li kud hoo ned, kat la ma ja, 
soo jat ras sid, vee- ja ka na li sat sioo-
ni võr gud. 

Kui ana lüü si da val la oman dis 
ole va ta ris tu teh ni list sei su kor da 
võib mär ki da:

Hoo ned
Val la rah va ühis ka su tu ses ole-

vad hoo ned on ül di selt ra hul da-
vas olu kor ras väl jaar va tud hool-
de ko du. Re mon di tud on koo li ma-
ja, las teaia kaks te gut se vat rüh ma-
ruu mi koos köö gi ruu mi de ga, rah-
va ma ja koos sel le va ba le pin na le 
ehi ta tud Noor te kes ku se ga.

2008. aas tal pro jek tee ri tud uue 
hool de ko du ehi tust ei ole õn nes tu-
nud rea li see ri da. Käe so le vaks aas-
taks on pla nee ri tud hool de ko du 
re mon di tööd, et viia hool de ko du 

vas ta vus se tu le tõr je nõue te ga.
Eba nor maal ne on see, et Tõs-

ta maa kesk koo li juu res puu dub 
võim la ja õpi la sed pea vad käi ma 
ro kem kui ki lo meet ri kau gu sel kul-
tuu ri ma jas ke ha li se kas va tu se tun-
di des. 

Võim la ehi tu seks on 1988. aas-
tast ole mas pro jekt, kuid pla nee ri-
tud ehi tust ei ole siia ni õn nes tu-
nud mõ nin ga te rii gia su tus te üm-
ber mõt le mis te tõt tu või ma lik ol-
nud rea li see ri da.
Kaug küt te süs teem koos 
kat la ma ja ga

Ko ha li kul küt te ma ter ja lil (hak-
ke pui dul) töö ta vat kat la ma ja pee-
tak se üheks pa re maks kat la ma jaks 
va ba rii gis ja sel lest tu le ne valt on 
väl jas ta ta va küt te hind üks ma da-
la maid. 

Väl jas ta ta va soo ja hind on sõl-
tu vu ses ko ha li ke et te võt ja te poolt 
tar ni ta vast hak ke pui du hin nast ja 
kva li tee dist.

Vee va rus tus- ja 
ka na li sat sioo ni süs teem

Val la oman dis ole vad joo gi-
vee pump lad Tõs ta maa ale vi kus, 
Tõ he la, Poot si ja Se lis te kü las on 
ole ma so le vas ma hus ra hul da vas 
sei su kor ras. 

Hal vem on olu kord pu has tus-
sead me te ga. Nõue te le vas ta vad pu-
has tus sead med puu du vad Poot sis 
ja Se lis tes. Tõ he la pu has tus sead-
med on amor ti see ru nud. 

Poot si reo vee pu has tus sead me-
te ehi ta mi seks on ole mas eelp ro-
jekt ja sel le ehi ta mi se fi nant see ri-
mi seks on Kesk kon na In ves tee rin-
gu te Kes ku sest ra ha taot le tud.

Puh kea lad
Val la init sia tii vil on ra ja tud 

puh kea lad Tõ he la ja Er mis tu jär ve 
äär de ning Kast na piir kon da me re-
ran da. Kor ras ta tud on mõi sa park 
ja ra ja tud loo dus hu vi lis te le vaa te-
tor nid Tõ he la ja Er mis tu jär ve äär-
de, Kast nas se ja Lin di kait sea la le. 
Las te le on ra ja tud män gu väl ja kud 
Tõs ta maa ale vik ku ja Tõ he la rah-
va ma ja juur de.

Val la teed
Val la oman dis ole va te tee de 

re mon ti teos ta tak se vas ta valt ra-
ha lis te le või ma lus te le. Kah juks 
vii mas te aas ta te lu me roh ked tal-
ve del lu me ko ris tus tööd on vä-
hen da nud val la tee de pa ran da mi-
se või ma lu si. 

Po si tiiv selt tu leb mär ki da et 
val la ja Maan teea me ti koos töö na 
on õn nes tu nud ehi ta da Tõs ta maa 
ale vik ku uus tee lõik Ehi ta ja te tee, 
mis on olu li selt pa ran da nud liik-
 lu so hu tust koo li ma ja juu res. 

Tol mu va ba ka te on pai gal da-
tud Tõ he la kü la lä bi va le lõi gu le, 
mis tõe näo li selt pi ken da tak se ku-
ni ale vi ni. Sa mu ti on saa nud tol-
mu va ba must kat te Ma ni ja saa rel 
olev tee.

Erao man dis olev ta ris tu
Ehi tus sea du se ko ha selt on hoo-

ne te oma ni kud ko hus ta tud hoo-
lit se ma oma kin nis tu hoo nes tu se 
ja ra ja tis te eest. Kui lii ku da Tõs ta-
maa val las rin gi peab mär ki ma, 
et erao man dis ole va te in di vi duaa-
le la mu te olu kord aas ta aas talt pa-
ra neb. Meel div on tõ de da, et mit-
med ma ja pi da mi sed on saa vu ta-
nud maa kond li kul hea kor ra kon-
kur sil au hin du.

Sa mal ajal on val la kor te re la-
mud suh te li selt rää mas. Kor teri 
ühis tud ei ole suut nud ha ka ta 
kor ra li kult töö le ja ei ka su ta rii gi 
poolt või mal da ta vat abi ela mu te 
soo jus ta mi sel, ener gia tõ hu su se 
tõst mi sel ja ela mu väl ja nä ge mi se 
pa ran da mi sel. 

Ise te ge vus li kus kor ras on va he-
ta tud ak naid Noo ru se 1 asu vas ela-
mus, kus ela mu väl ja nä ge mi ne on 
ri ku tud oma loo min gu lis te aken de 
ku ju muut mi se ga. 

Kor te re la mu te re no vee ri mi se 
kü si mu se ga on te gel nud KÜ Noo-
ru se 6, KÜ Noo ru se 7 ja KÜ Noo-
ru se 4. Po si tiiv se la hen du se ni on 
jõud nud ai nult Ka rin Vää na poolt 
ju hi tud KÜ Noo ru se 6.

Ain Birk,
ehi tuss pet sia list

Ehi tus te ge vus val la tei sel küm nen dil

Maa -Maa -
re for mist re for mist 
2012 2012 

Teemaplaneeringu koostamise 
laiem eesmärk on tagada saarel 
traditsiooniline elulaad, mis on 
sätestatud UNESCO vaimse ja 
suulise kultuuripärandi kaitse 
põhimõtete programmdoku-
mendis, mis hõlmab kultuuri 
eksisteerimiseks vajalikku alus-
tegevust nii Kihnu kui Mani-
ja saarel. Kui kõik läheb plaa-
nipäraselt, siis saab Manija saare 
teemaplaneering 2012 aastal ke-
htestatud.

Detailplaneering kui kõige 
täpsem planeeringu liik lahend-
ab kinnistu tasandil sellised 
küsimused nagu juurdepääs, 
hoonete paigutus, arhidektuu-
rilised tingimused, keskkon-
natingimused jne. Mitte alati 
pole detailplaneeringu tegemi-
ne nõutud. See on vajalik suu-
rema ehitustegevuse korral (töös-
tus, puhkekompleksid, elamu-
alad jne) ja keerulistes ehitus-
likes situtatsioonides kui soo-
vitakse ehitada tiheasustusalale 
või näiteks ranna ehituskeelu-
vööndisse. 

Esimese detailplaneeringna 
on Tõstamaa vallas 1998. aastal 
kehtestatud Munalaiu sadama 

detailplaneering. Tänaseks on 
kokku kehtestatud 26 detailpla-
neeringut. Palju suurem on al-
gatatud planeeringute arv. Ena-
mus neist aga seisavad juba pik-
ki aastaid varjusurmas. 

Detailplaneeringute tegemine 
on enamasti kulgenud ilma suu-
remate probleemideta. 

Hiljuti on olnud probleeme 
mõnede varasemalt algatatud 
detailplaneeringutega kuna 
need on läinud tõsiselt vas-
tuollu näiteks keskkonnakait-
sega või väärtusliku maastiku-
ga ilme säilimisega. Eks need 
probleemsed detailplaneeringud 
on meid õpetanud ja tulevikus 
tasub võimalusel kindlasti väl-
tida taoliste planeeringute alga-
tamist. 

Loomulikult pole detailpla-
neeringu mittealgatamine alati 
aga võimalik, kuna probleemid 
tulevad tavaliselt välja alles pla-
neerimise käigus. Eks planeering 
ongi see, mis kõik küsimused 
peab esile tooma ja probleemide 
tekkimise korral ei peaks pla-
neering kehtestatud saama.

Alo Tomson,
arendus ja keskkonnanõunik

te, jäät me käit lu se, kesk kon da ja 
aren gut puu du ta va te do ku men-
ti de et te val mis ta mi ne ning prob-
lee mi de la hen da mi ne. 

Val la kant se lei, ku hu kuu lub 
val la moo dus ta mi sest ala tes 
val la sek re tär ja prae gu se ame ti-
ni me tu se ga sek re tär –re gist ri pi-
da ja, va rem sek re tär as jaa ja ja, 
üle san ne teks on ol nud eel nõu-
de et te val mis ta mi ne vo li ko gu ja 
val la va lit su se is tun gi teks, vo li ko-
gu ja val la va lit su se is tun gi te pro-
to kol li mi ne, vas tu võe tud ak ti de 
vor mis ta mi ne, val la õi gu sak ti de 
ava li kus ta mi ne, val la õi gu sak ti-
de väl ja võ te te ja koo pia te edas-
ta mi ne, pos ti vas tu võt mi ne, 
re gist ree ri mi ne, edas ta mi ne ja 
säi li ta mi ne,  vo li ko gu ning val-
la va lit su se kir ja va he tu se teos ta-
mi ne, õien di te ja tõen di te väl-
jas ta mi ne,  val la ela ni ke re gist ri 
pi da mi ne, pe re kon na sei sua las te 
do ku men ti de  vor mis ta mi ne,  
no ta riaal toi min gu te te ge mi ne 
sea du ses et te näh tud kor ras ja 
pä de vu ses, per so na li töö, ma jan-
dus te ge vu se re gist ri kan ne te te-
ge mi ne, ar hii vi töö, te le fo ni kõ ne-
de le vas ta mi ne, val la le saa de tud 
e-mai li de edas ta mi ne as jao sa lis-
te le, do ku men di re gist ri pi da mi-
ne jne. 

Aas ta te jook sul on as jaa ja mi-
ses ja töö tin gi mus tes pal ju muu-
tu nud. Do ku men ti de hulk on 
olu li selt suu re ne nud. Re gist rid, 
mi da al gaas ta tel tu li pi da da pa-
ber kand jal on nüüd elekt roo ni-
li sed ja või mal da vad va ja lik ku 
do ku men ti kii res ti lei da. Sa mu ti 
saab val la ko du le hel vo li ko gu ja 
val la va lit su se ot sus te ga tut vu da 
ning va ja du sel tea be nõuet esi ta-
da.

Kui mee nu ta da möö du nud 
ae gu, siis esi me ne ar vu ti soe ta ti 
val la le 1993. aas ta va li mis te eel. 
Va li ja te ni me kir ja väl jat rü ki ga 
nä gi me siis pa ras ja gu vae va, en-
ne kui see nõue te ko ha selt pa be-
ri le sai. Prae gu seks on ar vu ti iga 
amet ni ku es ma ne töö va hend, il-
ma mil le ta ei os kaks ki toi me tul-
la. Esi mest fak sia pa raa ti ja pal-
jun dus ma si nat koht le si me vä ga  
suu re et te vaa tu se ga, kar tes os-
ka ma tu sest mi da gi ära rik ku da. 
Lau sa aru saa ma tu oli, kui das ma-
si nas se tor ga tud ki ri ju ba het ke 
pä rast Jaa pa nis se jõu dis ja sealt 
vas tus ta ga si saa de ti. Tä na seks 
päe vaks on fak si saat mi ne ju ba 
aja lu gu ja sel le on asen da nud 
suu res ti e-kir ja de saat mi ne. 

Kü la nõu ko gul puu du sid va-
hen did ruu mi de re mon diks ja 
see tõt tu oli val la va lit su sel al-
gul ka su ta da ai nult kolm ruu-
mi. Suu rem tu ba kant se lei ja 
raa ma tu pi da ja tar beks, väi ke 
val la va ne ma le ja hä mar fua jee 
is tun gi te pi da mi seks.  Kui raa ma-
tu ko gu ma jast väl ja ko lis, läks 
ruu mi de osas la he da maks, kuid 
maa nõu ni ku vas tu võ tu le pää ses 
siis ki ma ja tei sest kül jest, la gu ne-
nud esi ku kau du. Mõ ni maa de 
ta gas ta mist vor mis ta ma tul nud 
vä li seest le ne ise gi kõhk les si se ne-
mi sel. Vett ja ka na li sat sioo ni ma-
jas ei ol nud. Tal vel tu li ko ris ta jal 
küt ta mi tut suurt ah ju. 

Pea le 1997. aas tal alus ta tud 
põh ja li ku mat ka pi taal re mon ti 
said amet ni kud en da le hu ba sed 
töö ruu mid. Prae gu seks on ka bi-
net ti des se soe ta tud tä na päe va ne 
möö bel ja kon to ri teh ni ka.

Val la va lit sus  on püüd nud 
ta ga da val lae lu pa ri ma toi mi mi-
se. Võt nud vas tu ot su sed pä rast 
iga külg set põh ja lik ku kaa lu mist, 
juh ti nud val la aren gut vas ta valt 
val la aren gu ka va le ja ee lar ve või-
ma lus te pii res.

Eve Sah tel, val la sek re tär

ndada ja ehitada
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 Tõstamaa valla 19 külas 
ja 1 alevikus elab seisuga 
1.01.2012 - 1452 elanikku. 
Sooline jaotus näitab meeste 
kerget ülekaalu – 51,4 % 
elanikest on mehed ja 48,6 
% naised. Vanuse järgi on li-
igitatud valla rahvastik nelja 
vanuserühma:

2000 2007 2012

Vallaelanike arv 1761 1592 1452

naised 902 787 705

mehed 859 805 747

s.h.

koolieelikud (0-6a) 115 67 59

s.h tüdrukud 56 34 29

poisid 59 33 30

% valla rahvastikust 6 4 4

kooliealised (7-16) 281 150 120

s.h tüdrukud 156 66 59

poisid 125 84 61

% valla rahvastikust 16 9 8

tööealised 983 1025 940

(17-59) naised 428 476 408

(17-62) mehed 555 549 532

% valla rahvastikust 56 65 65

pensionärid 382 350 333

(>60) naised 262 211 209

(>63) mehed 120 139 124

% valla rahvastikust 22 22 23

Võrreldes 2000. ja 2007.a. on kahanenud põhikooliealiste 
laste osakaal vallarahvastikus ning kasvanud tööealiste ja pen-
sioniealiste osakaal.

Sündimus Suremus Loomulik iive

1992 24 24 0

1997 17 18 -1

2002 10 16 -6

2007 9 30 -21

2010 14 17 -3

2011 15 12 3

Asula nimi
Elanike arv 

2002
Elanike arv

2007
Elanike arv 

2012

Alu 31 19 18

Ermistu 70 59 56

Kastna 74 60 50

Kavaru 68 66 54

Kiraste 25 12 19

Kõpu 18 7 12

Lao 50 54 30

Lõuka 50 50 50

Manija 42 48 47

Männikuste 97 115 102

Peerni 18 9 23

Pootsi 105 91 79

Päraküla 18 16 11

Rammuka 33 21 25

Ranniku 34 34 30

Seliste 144 156 159

Tõhela 83 69 47

Tõlli 46 44 40

Tõstamaa 674 608 556

Värati 57 51 38
KOV täpsu-
sega

3 6

1737 1592 1452

Tõstamaa alevikus elab 38% valla rahvastikust. Suuremad 
külad on Seliste ja Männikuste. 

Väikseima elanike arvuga on Päraküla küla.
Keskmine tõstamaalane kannab nime Aivar-Jaan Rand ja 

temake Laine-Leida Rand. Mehe vanus on 41 aastat ja 1 kuu , 
naisel 45 aastat ja 5 kuud. Nad on sündinud Tõstamaa vallas 
ja elavad Seliste külas oma majas. Neil on keskharidus ning 
käivad palgatööl. Perekonna suuruseks on 2,3 liiget. Nad ar-
mastavad oma kodukohta ja tahavad siin elada. 

RAHVASTIK

Valla rahvastik arvudes
Ha ri du se kor ral da mi ne on 

oma va lit su se ma hu ka maid 
üle san deid, mil leks ku lub 

vei di üle 50% ee lar vest. Ha ri du sa-
su tus teks on val las Tõs ta maa kesk-
kool ja Tõs ta maa las teaed. Eri ne-
vaid kur su si ja õpi tu ba sid las te le 
ja täis kas va nu te le pa kub veel SA 
Tõs ta maa Mõi sa kä si töö kes kus. 
Noor te hu vi ha ri du se le ja va ba aja 
si sus ta mi se le ai ta vad kaa sa Tõs ta-
maa noor te kes kus ja rah va ma ja 
rin gi töö.

Esi me sed tea ted rah va ha ri du-
sest Tõs ta maal seos tu vad For se-
liu se se mi na ri te ge vu se ga Tar tus, 
kus õpe ta ti väl ja koo liõ pe ta jaid 
rah va koo li de jaoks. Üks koo li-
õ pe ta ja saa de ti ka Tõs ta maa le ja 
see ga õpe ta ti siin lap si ju ba 1688. 
aas tal. Ha ri dust koos va heae ga de-
ga on an tud 324 aas tat ja üs na 
mit mes koo li ma jas. 

Tõs ta maa kesk kool asub en di-
ses mõi sa här ras te ma jas, mis val-
mis 1804. aas tal. 1831 läks mõis 
Stael von Hols tei ni de oman dus-
se. Sel le pe re kon na vii ma seks 
esin da jaks oli ida maa de aja loo ja 
keel te uu ri ja, Pe kin gi üli koo li pro-
fes sor Ale xan der Stael von Hols-
tein. Kool ko lis mõi sa maj ja aas tal 
1921. Ala tes 1. sep temb rist 1953 
töö tab Tõs ta maal kesk kool. Seo-
ses õpi las te vä he su se ga muu de ti 
1970. aas tal kool 8-klas si li seks. 
1982. aas tast ala tes on kool taas 
kesk kool.

1996. aas tal ala nud ka pi taal se 
re no vee ri mi se tu le mu se na on koo-
li nä gu soo tuks muu tu nud. 1998. 
aas tal on ka tu sea lust ära ka su ta-
des juur de ehi ta tud III kor rus. Koo-
li ma jas on teh tud ula tus li kud res-
tau ree ri mi suu rin gud, mil le käi gus 
lei ti vä ga ilu said ja uni kaal seid 
lae- ja sei na maa lin guid. Mit med 
ruu mid on taas ta tud koos maa lin-
gu te ga. Re no vee ri mis tööd lõ pe ta ti 
27. au gus til 2004. aas tal. Uni kaal-
ne ehi tis on kõr val hoo ne, mi da 
mõi sa jal ka su ta ti ho bu se tal li na. 
Nüüd asu vad seal õpi las ko du, ar-
vu ti-, muu si ka-, tööõ pe tu se- ja ko-
dun dusk lass ning koo li söök la.

Ma jan dus re for mi de ja – krii si 
ta ga jär jel on 20ne aas ta jook sul 
maalt lah ku nud pal ju noo ri pe re-
sid ning see on tin gi nud ka olu-
li sed üm ber kor ral du sed val la ha-
ri du se lus. 1. sep temb ril 1999 ei 
he li se nud enam koo li kell Tõ he la 
alg koo lis ja seal sed õpi la sed alus-

ta sid koo li teed Tõs ta maal ning 
Poot si põ hi kool muu de ti siis 6-
klas si li seks alg koo liks. Eda si ne 
sün di vu se lan gus ja töö koh ta de 
ka du mi ne val las tin gis sel le, et 
2001 aas tal su le ti Poot si Alg kool 
ja lii de ti see Tõs ta maa kesk koo li-
ga. Lap sed õp pi sid siis ki Poot sis 
eda si Tõs ta maa kesk koo li pa ral-
leelk las si de na. Õp pe töö Poot sis 
jäi veel al les tä nu sel le le, et Tõs ta-
maa vald ja Pär nu linn sõl mi sid 
le pin gu, mil le ko ha selt Poot si in-

ter naa ti asu sid ela ma-õp pi ma 15 
ja Tõs ta maa le 5 lin na noo ru kit. 
2004. aas tal aga su le ti reaal selt 
Poot si koo li hoo ne klas sid ja kõik 
val la õpi la sed hak ka sid käi ma Tõs-
ta maa kesk koo lis. 

Tõs ta maa koo li õpi la si ise loo-
mus tab hu vi tead mis te vas tu ja 
ak tiiv ne elu hoiak. Koo li tra dit sioo-
nid on tu ge vad ning siin teh tav 
ai nea la ne- ja klas si vä li ne töö tu-
le mus ri kas. Sel le alu seks on ko gu 

koo li pe re ühi ne tub li töö. Koo lil 
on kõik kaa saeg sed tin gi mu sed 
õp pe- ja klas si vä li seks tööks: ar-
vu tik lass, in ter ne ti pü siü hen dus, 
ava lik in ter ne ti punkt, raa ma tu ko-
gu, õpi las ko du, söök la ning head 
tin gi mu sed spor ti mi seks. Koo lis te-
gut se vad mit med hu vi- ja ai nea-
la rin gid, au toõ pe tus. Koo lis teh-
tav õp pe töö või mal dab õpi las tel 
saa da head, kon ku rent si või me list 
ha ri dust. 2012. aas ta ke va del on 
koo lis 176 õpi last, 13 klas si komp-
lek ti, 23 õpe ta jat. Güm naa siu mi 
lõ pe tab 9 ja põ hi koo li 14 õpi last.

Al gaas taist tä na se ni on Tõs-
ta maa kesk kool ta va li se õp pe ka-
va ga kesk kool, kus eri ne va tel 
pe rioo di del on ol nud eri ne vaid 
rõ hua se tu si. 2011/2012 õp peaas-
tast ala tes on uue riik li ku õp pe ka-
va alu sel koo li õp pe suun da deks: 
loo du sai ne te-, sot siaa lai ne te- ja 
ma jan dus-et te võt lus suund. 

Ma jan du set te võt lus suund kas-
vas väl ja tu ris miõp pest, mis toi-
mub pi kaa ja li se koos töö na Pär nu 
Kol ledži ja Tõs ta maa Kesk koo li 
va hel. Ala tes 2006/2007 õp peaas-
tast suu re nes in fo teh no loo gia kur-
su se maht. 2012 aas tal uuen da ti 
ar vu tik las si raud va ra 20 uue ar-
vu ti ga. 

Tõs ta maa koo li spor di saa vu tus-
test vää rib ära mär ki mist eel kõi ge 
Lii na Laas ma ker ge jõus ti ku tu le-
mu sed. Tree ner Jaan Tam me käe 
all uuen das Lii na oda vis ke juu nio-
ri de re kor dit ja või tis kuld me da li 
maail ma koo li noor te güm na siaa-
dil Ka ta ris, sa mu ti Tam pe res Eu-
roo pa noor te olüm pia fes ti va lilt tõi 
Ees ti le esi me se kuld me da li. Koo li 
tant su rüh mad on esi ne nud pea 
kõi ki del maa kond li kel- ja üld lau-
lu- ja tant su pi du del. Tub lid tant su-
ju hid on Ivi Kask, Kaa rin Rein son 
ja Pil vi Ka se.

Kool on B. G. For se liu se Selt si 
ja Ees ti Mõi sa koo li de Ühen du se 
Lii ge. Sõp rus koo liks on Lä ti kool 
Bro ce nu Vi duss ko la. Sõp rus suh-
ted said al gu se pea küm me aas tat 
ta ga si, kui Tõs ta maa koo li too na-
ne hu vi juht Har vet Toots uu ris aja-
loo hu vi li se na meie kan di me he Ja-

Sajan deid kes tev koo li ha ri dus

2012. aas ta ke va del 
on koo lis 176 õpi last, 
13 klas si komp lek ti, 
23 õpe ta jat. Güm naa-
siu mi lõ pe tab 9 ja 
põ hi koo li 14 õpi last.

-

 Tõhelas arendab Andres Laur sihi-
kindlalt järveturismi.

 Kohalikel näputöömeistritel on 
nüüd oma pesake, kus tooteid ka teis-
tele pakkuda.
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Sot siaal töö ga te ge le va 
ini me se ame ti koht loo di 
val da 1994 aas ta ap ril lis, 
ku na ko ha li ku oma va lit su-
se üle san deks sai väl ti ma-
tu sot siaa la bi ja muu abi 
and mi se kor ral da mi ne. 
Va ra se malt te ge les abi 
and mi se ga ja eral das ühe-
kord se te toe tus te maks mi-
seks ra ha, maa va lit sus.

Al gu saas ta tel seis nes sot siaal-
töö te ge mi ne roh kem hu ma ni taa-
ra bi kor ras saa dud riie te ja ga mi-
ses ja ega vä ga täp selt tea tud ki, 
kui das see töö peaks pä ri selt väl-
ja nä ge ma, iga vald ajas as ja nii 
na gu os kas.

1995. aas tal võe ti vas tu sot-
siaal hoo le kan de sea dus, mil le ga 
mää ra ti ära ko ha li ku oma va lit su-
se üle san ded hoo le kan de kor ral-
da mi sel ja al gas toi me tu le ku toe-
tu se maks mi ne. Ko hus tus li kuks 
sai sot siaal re gist ri moo dus ta mi ne 
ja pi da mi ne ning sel lest lae ku va 
in for mat sioo ni edas ta mi ne vas ta-
valt Sot siaal mi nis tee riu mi poolt 
et te näh tud kor ra le. 

Ala tes aas tast 2000 on osu ta-
tud val la poolt elua se me tee nust 
Se lis te ja Vä ra ti sot siaal ma ja des. 
Nüüd seks on sot siaal kor te ri üü ri-
jad ai nult Se lis te ma jas, mi da on 
ka jõu du möö da re no vee ri tud.

Ala tes 2002. aas tast võe ti vo li-
ko gu poolt vas tu sot siaal toe tus te 
maks mi se kord val la ee lar vest.

Tä na se ni jät kub sün ni toe tu se, 

las te jõu lu kom mi pak ki de, ea ka te 
jõu lu peo, esi me se klas si õpi las te, 
koo li õpi las te toit lus ta mi se, ük sik-
va nu ri te küt te puu de, eri va ja du se-
ga ini mes te ra vi mi te, pril li de, abi-
va hen di te omao sa lu se, puu de ga 
las te ko hamk su ja trans por di toe-
tu se, hool de ko du ko ha mak su ja 
hool da ja toe tu se ning krii sia bi toe-
tu se maks mi ne vä he kind lus ta tud 
ja ras kes se ma jan dus lik ku olu kor-
da sat tu nud isi ku te le.

Möö du nud aas ta te le ta ga si-
vaa da tes ta bas ka meie val da 
ja val la ela nik kon da ma jan dus-
k riis, mil lest tin gi tu na kes tab 
veel nüüd ki ini mes te toi me tu le-
ku või me lan gus.

Kui aas ta te 2008 ja 2009 võrd-
lu ses meie val la re gist ree ri tud töö-

tu te arv ka he kor dis tus, siis 2010. 
aas ta märt sis saa vu tas see se ni 
kõr gei ma ta se me – 80, see jä rel 
hak kas lan ge ma ja jõu dis aas ta 
lõ puks 52ni. 31.04.2012 sei su ga 
on val las 49 re gist ree ri tud töö-
tut. 

Li saks ma jan dus li ku le abi le 
aju tis te toi me tu le ku ras kus te üle-
ta mi seks an nab sot siaal sek tor abi 
ka eri ne va te tee nus te näol. Töö tu-
kas sa pa kub re gist ree ri tud töö tu-
te le mit meid eri ne vaid töö tu ru tee-
nu seid abis ta maks ini mes te töö le 
saa mist, alus ta des nõus ta mi sest 
ku ni prak ti ka ni ini me se le so bi val 
töö ko hal. Koos töös töö tu kas sa ga 
te gi me ka meie eel mi sel aas tal 
töö har ju tu se pro jek ti, kus osa les 
14 töö tut ja see lä bi on tä na seks 

töö leid nud 4 ini mest.
Seo ses kas va nud va ja du sest 

las te kait sea las te tee nus te jä re le, 
on kesk koo lis töö ko had loo dud 
sot siaal pe da goo gi le. Te ma töö 
hul ka kuu lub ala tes eel mi sest õp-
peaas tast eri va ja dus li ke õpi las te 
õp pe kor di nee ri mi ne.

Põlv kon da de va he lis te si de me-
te ka du mi se tõt tu on kah juks jär-
jest tõu sev trend pai gu ta da va nu-
rid hoo le kan dea su tus tes se. Val las 
pa kub öö päe va ring set hool dus tee-
nust SA Tõs ta maa Hool de ko du, 
mis asub het kel ka hes eri ne vas 
hoo nes Tõs ta maal (14 koh ta) ja 
Poot sis (12 koh ta). Kah te hool du-
sa su tust tee nin dab 10 väl jaõp pe 
saa nud hool dus töö ta jat.

Val lae la ni ke ter vi sep rob lee me 
ai ta vad la hen da da pe rearst Ma-
dis Ves ki mä gi koos töös pe reõ de 
Ur ve Me ri la ja ko du hool du sõ de 
Mai re Ad le ri ga. Kah juks po le jät-
ku valt lei tud ap tee gi tee nu se osu-
ta jat.

Tõs ta maa val lal oli või ma lus 
taot le da sot siaal tee nus te osu ta mi-
seks ja aren da mi seks Kre de xist 
viieks aas taks uue põlv kon na 
elekt riau to “Teel tu le vik ku”, mis 
jõu dis ko ha le juu ni kuu tei sel nä-
da lal. Se ni on veel pai gal da ma ta 
üld ka su ta tav kiir laa di mis punkt, 
mis loo de ta vas ti te hak se lä hi-
a jal.

Sot siaal töö te gi jad soo vi vad 
kõi gi le hel ge mat elu, us ku, loo-
tust ja ar mas tust.

En da Vä li,
sot siaal töö ta ja

s

kob Kun de ri saa tust Tei ses maail-
ma sõ jas Lä tis Bro ce ni piir kon nas. 
Oma va he li sed suh ted on koo li va-
hel ol nud kõik need aas tad vä ga 
lä he da sed. Üle aas ta käiak se üks-
tei sel kü las. 2012 aas tal oli Tõs ta-
maa koo li kord kü las ta da Lä ti sõp-
ru. Koo lil on te gus õpi la se sin dus 
ja klu bi 4H. Koo lie lu ka jas ta tak se 
õpi las te poolt väl jaan ta vas trü ki-
ses „Koo li vaim“. Nel jal kor ral on 
il mu nud ma hu kas õpi las töö de al-
ma nahh.

Tõs ta maa kool on os lae nud 
mit me tes pro jek ti des. Igal su vel 
on mõi sa ma ja kü la lis te le lah ti, te-
gut seb i-punkt ning kuuel päe val 
toi mub Unus ta tud Mõi sa te kü las-
tus mäng. i-punk tis töö ta vad gii di-
de na koo liõ pi la sed. Su vel töö tab 
ka õpi las ma le va rühm, mil les osa-
le jad töö ta vad pea mi selt hal jas tus-
töö del ja osa le vad ak tiiv selt ma-
lev las te kok ku tu le ku tel. 

Ala tes 2003 aas tast on kool 
osa le nud Eu roo pa Co me nius koo-
li de koos tööp ro jek ti des. Co me niu-
se õpe ta jap rak ti ka prog ram mi 
raa mes oli 2011/2012 õp peaas tal 
Tõs ta maa Kesk koo lis ve ne keelt 
õpe ta mas Do ro ta Hintz ke Poo last. 
2003 aas tal sai kool nor ra kee le 
õpe ta mi se eest Eu roo pa tun nus-
kir ja. Mit mel kor ral on kool edu-
kalt osa le nud Pär nu maa kon na 
hea kor ra kon kurs si del ja va ba riik-
li kus pro jek tis „Kau nis kool“. 

Koo li söök la osa les 2011 aas tal 
pa ri ma koo li söök la kon kur sil. SA 
Tõs ta maa Mõis kau du on koo li ma-
jas pro jek ti de toel res tau ree ri tud 
mööb lit, val mis ta tud aja loos ten-
de, eten da tud teat ri tük ke.

 Jõud sas ti on are ne nud keld-
ri kor ru sel asuv muu seum. LEA-
DER-pro jek ti va hen di te ga on kor-
ral da tud mit meid noor tep ro jek te 
ja soe ta tud teh ni li si va hen deid 
i-punk ti le. In fo teh no loo gia va hen-
di te uuen da mi seks osa le tak se Tiig-
ri hüp pe pro jek ti des. Väik se ma test 
pro jek ti dest ta sub veel mai ni da 
õhu sei re-, samb li ke uu ri mis- ja 
veeö ko loo gia pro jek te.

Too mas Mitt,
koo li di rek tor

Tõs ta maal on ala ti ka 
spor dist lu gu pee tud. Nii 
moo dus ta ti ka oma va lit-
sus li ku staa tu se keh tes ta-
mi se järg sel 1993. aas tal 
Tõs ta maa Spor dik lu bi.

Ees mär giks sea ti val la spor-
die lu kor ral da mi ne, tin gi mus te 
loo mi ne ter vi se tu gev da mi seks, 
puh ku se- ja va ba-aja veet mi se 
või mal da mi ne sport li ku te ge vu se 
kau du, kaa sa-ai ta mi ne võist luss-
por di ga te ge le mi se le ja sport li ku 
jär je pi de vu se ta ga mi se le ning 
neid üle san deid on püü tud tä na-
se ni täi ta.

Piir kon na spor die lu sõl tub ik-
ka kõi ge roh kem koo li ke ha li se 
kas va tu se õpe ta ja tööst ja nii on 
ka eri ne vad ke ha li se kas va tu se 
õpe ta jad loo nud Tõs ta maal suu-
sa ta mis-, võrk pal li- ja ker ge jõus-
ti ku har ju mu sed, va he peal har ras-
ta ti ise gi edu kalt su mot. 

Tu le mus lik oli algk las si de õpe-
ta ja Sir li Vää ra töö algk las si de 
spor di rin gi ju hen da mi sel, kui nii 
1997 kui 1998 või de ti va ba riik lik 
koo li noor te võist lus sa ri „Tä he le-
pa nu, Start“ ja ol di mit mel aas-
tal esi kol mi kus rah vas te pal lis. 
Või tu dest täht sam oli spor ti mis-
har ju mus ja osa vu se kasv ning 
saa dud võist kon na tun ne.

Suu sa ta mi ses har ju ta sid edu ka-
mad nii Tõs ta maal kui Jõu lu mäe 

tee ning-gru pis. Noor te koon di se 
pii ri mai le jõud sid Olev Pe ters, Vil-
jo Lü his te, Tar mo Bla sen, Tar mo 
Oid järv ja Dei vi Vää ra.

Võrk pal lis on tul dud pal ju kor-
di Pär nu maa noor te meist ri teks 
eri ne va tes va nu sek las si des, mõ-
nel kor ral on jõu tud Ees ti koo li-
s por di võist lus tel ka me da li le.

Su mo eest ve da ja Kai ri Kuur 
näi tas ise head ees ku ju, või tes 
1999 MM-il pronk si ja EM-il 
hõ be da, 2000. aas tal MM-il ja 
EM-il hõ be da ning nais kond li ku 
pronk si ja 2001. aas tal Maail ma-
män gu delt nais kond li ku hõ be da. 
Mit med Kai ri Kuu ri õpi la sed võit-
sid me da leid Ees ti noor te meist ri-
võist lus tel.

Vii mas tel aas ta tel on häid 
tu le mu si and nud tree ner Jaan 
Tam me ja Lii na Laas maa koos-
töö. Tu le mu seks hulk Ees ti noor-
te re kor deid oda vis kes ja se nis te 
pa ri ma te tu le mus te na või dud 
olüm pia päe va del Hel sin gis, güm-
na siaa dil Ka ta ris ja 2011 kuld me-
dal juu nio ri de EM-il. Hoo li ma ta 
vi gas tu sest on käe so le va aas ta si-
hiks ker ge jõus ti ku MM ja olüm-
pia män gud.

Rah vas por di poo lelt on igal 
aas tal osa le tud pal ju sid ala sid 
kok ku võt val Pär nu maa su ve- ja 
ta li män gu del. Mõ ned kor rad on 
need õn nes tu nud ka või ta ja tih-
ti ol dud esi kol mi kus. 6 kor da on 

ol dud Pär nu maa su ve män gu de 
kor ral da jaks.

Kui on ol nud hu vi li si ja pii sa-
valt ta se mel tu le mu si, on osa le-
tud ka va ba riik li kel su ve- ja ta li-
män gu del. Võist kond li kult on pa-
ri ma tu le mu se na või de tud pronks 
köie veos. 

Igal aas tal osa le tak se Pär nu-
maa ran naäär se te val da de Ran-
na män gu del, mit mel kor ral on 
need õn nes tu nud üld kok ku võt tes 
või ta, vii ma ti üle möö du nud aas-
tal. Nii nais te kui mees te võrk pal-
li võist kond osa le vab ko gu hoo-
ae ga hõl ma val Pär nu maa meist-
ri võist lus tel.

Ko ha li kus spor die lus on väl ja 
ku ju ne nud oma tra dit sioo ni li sed 
spor diü ri tu sed Tõs ta maa jooks, 
mä lu män gu sa ri, mi tu kuud kes-
tev võrk pal li tur niir, Jü riöö tea te-
jooks, tal vi sed suu sa päe vad.

Spor ti mis pai ka de na on ole mas 
äs ja re no vee ri tud rah va ma ja kul-
tuu ri- ja spor di saal, jõu saa lid Tõs-
ta maal ja Tõ he las, koo li spor di väl-
jak staa dio ni ja pal li män gup lat si-
de ga, eri ne va tes ran da des asu vad 
viis ran na vol le väl ja kut. Suu sa- ja 
ter vi se ra da, saab tä na vu pro jek ti-
toe tu se ga har ju tus pai gad ja 2 km 
ula tu ses val gus tu se.

Oo ta me kõi ki hu vi li si ko ha li-
kus spor die lus kaa sa löö ma!

Tõs ta maa Spor dik lu bi

Meeled rõõmsaks ja ihu terveks

Sot siaal hoo le kan ne edeneb meie riigis visalt

 Kui laadimispunkt valmis saab, siis 
vurab elektriauto varsti mööda küla-
teid hädalistele appi.

 Liina Laasma ja Jaan Tamm on vii-
nud koduvalla suure spordi kaardile.
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Raa ma tu ko gust 
mõ tel des

 Tõs ta maa val las on kolm 
raa ma tu ko gu Tõs ta maal, 
Poot sis ja Tõ he las. 

2008. aas tal täi tus sa jand 
raa ma tu ko gun du sest Tõs ta-
maal.

Iga lu ge ja on eri nev oma 
soo vi de ja va ja dus te ga, mi da 
püü tak se ra hul da da.

Tõs ta maa raa ma tu ko gu 
on vii ma se ka he küm ne aas ta 
jook sul ko li nud kaks kor da. 
1992. aas tal, val la sün di mi se 
ae gu, ko li ti prae gu sest val la-
ma jast va nas se rah va maj ja 
ja sealt aas tal 2000 las teaia-
hoo nes se. 2006 laie ne sid ruu-
mid, juur de sai las te nurk ja 
sa long, kus 2009. aas tal ava ti 
ko ha li ku toht ri här ra Ma dis 
Ves ki mä gi eest ve da mi sel vi-
deo tu ba. Seal on või ma lik 
vaa da ta vi deo mee nu tu si val-
la sünd mus test.

1994. aas ta ni ju ha tas raa-
ma tu ko gu Mai re Kii rats. Eda-
si ku ni 2012. aas ta ni oli ju ha-
ta jaks Lea Ran nik.

2006 aas tast on raa ma tu-
ko gus elekt roo ni li ne lae nu-
tus. Raa ma tu ko gu kü las tab 
aas tas li gi 400 lu ge jat, kes 
lae nu ta vad aas tas 9500 raa-
ma tut või aja kir ja. Het kel on 
fon dis ca 19 000 raa ma tut. 
Aas tas soe ta tak se juur de 500 
- 600 raa ma tut. 

Põ ne va maid sünd mu si raa-
ma tu ko gus: 2007 au gus tis 
muu si ka, luu le ja maa li õh tu 
Hen ri Lak si ga, 2008 koh tu mi-
ne And res Her ke li ga, ok toob-
ris toi mu vad raa ma tu ko gu-
päe vad, viiak se lä bi eri ne vaid 
te ge mi si las te ja noor te ga. 

Mar ge Pääs tel,
raa ma tu ko gu ju ha ta ja

Poot si loetakse 
ikka veel

 Poot si raa ma tu ko gu ei saa 
val la teis te raa ma tu ko gu de-
ga va nu se ga võis tel da, sest 
aas tal saab ta tä his ta da al-
les oma 60ndat sün ni päe va. 
Suu re ma osa sel lest ajast on 
raa ma tu ko gu ja ga nud ruu me 
Poot si koo li ga. 2004 lah kus 
kool ja aas tast 2009 on naab-
riks Poot si kü la kes ku ses hool-
de ko du.

Raa ma tu ko gu tee nin dab 
piir kon na ela nik ke. Raa ma tu-
p ro pa gan daks on lä bi vii dud 
kir jan du sü le vaa teid, vest lu si 
ja näi tu si ak tuaal se tel tee ma-
del. Aas ta te ga on muu tu nud 
lu ge ja te koos seis. Va ra se ma-
tel aas ta tel, kui ma jas te gut-
ses kool, kor ral da ti kir jan-
dus lik ke vik to rii ne, koh tu ti 
las te kir ja nik Hen no Käo ga... 
Vii mas tel aas ta tel on üri tus te 
lä bi vii mi sel sihtg ru piks ena-
mu ses pen sio niea li sed.

2002. aas tal sai raa ma tu-
ko gu esi me se ar vu ti ja 2007. 
aas tast lae nu ta tak se kir jan-
dust elekt roo ni li selt. Raa ma-
tu ko gus on ava lik in ter ne ti-
punkt, pa ku tak se ka prin ti-
mis- ja pal jun dus tee nust.

2011.a. sta tis ti li sed näi ta-
jad:

 lu ge jaid – 144 (1992 .a. - 
188), neist lap si 27 (1992.a. 
- 81)

 lae nu tu si – 6055
 kü las tu si – 3351
 raa ma tu fond 6677 eks.
 tel li tud aja kir ju – 15 ja aja-

leh ti 3 ni me tust.
As ta Ki vi maa,

Poot si raa ma tu ko gu ju ha ta ja

Pea le Tõs ta maa val la 
aas ta raa ma tu il mu mist 
2002 aas tal on me dit sii ni-
vald kon nas toi mu nud nii 
mõn da gi mär ki mis väär-
set. Mõ ned olu li se mad 
sünd mu sed.

Aas tal 2003 toi mus Tõs ta maa 
ja Varb la liit mi ne üheks pe rears ti 
ni mis tuks. Võib ole ta da, et sel li-
ne pe rears ti piir kon da de liit mi ne 
oli üks esi me si ter ves va ba rii gis. 
Tä na päe val on see maa piir kon da-
des muu tu nud kah juks ta va pä ra-
seks. La hen du se ta on kü si mus, 
kui das pää seb kroo ni li si hai gu si 
põ dev või lii ku misp rob lee mi de ga 
pat sient 30-40 km kau gu se le ars-
ti juur de. Ja vas tu pi di, ju hul kui 
arst te ge leb ühe hai ge ga te ma 
omas ko dus, mis saab üle jää nud 
20-30 pat sien dist, kes soo vi vad 
pöör du da vas tu võ tu le.

Diag nos ti ka il ma kaa saeg se 
me dit sii ni teh ni ka ta ei ole või ma-
lik. Hea taht mi se kor ral on või-
ma lik mu ret se da es ma ne diag nos-
ti li ne sead mes tik ja ta ga da nen-
de kva li teet. Möö du nud 10 aas ta 
jook sul on soe ta tud järg mi sed 
sead med ning oman da tud tead-
mi sed nen de ka su ta mi sel:

 kaa saeg ne au to maa teks po sit-
sioo ni või ma lu se, Buc ki laua ja 
püsts ta tii vi ga rönt gen sea de, uu-
rin gu te di gi ta li see ri mi ne ja va ja-
du sel edas ta mi ne kol lee gi le;

 por ta tiiv ne hea la hu tus või me ga 
so nog raaf e. ult ra he li sea de kõ hu, 
väi ke vaag na, ees näär me, ra se du-
se, kilp näär me, ve re soon te, lii ges-
te, kõõ lus te jm uu rin gu teks;

 kop su de ta lit lu se uu ri mi se sea-
de ehk spi rog raaf;

 ve re rõ hu öö päe va se jäl gi mi se 
sea de;

 kõr va ta lit lu se, trum mi ki le lii ku-
vu se hin da mi se sea de, tüm pa no-
mee ter;

 di gi taal ne sü da me te ge vu se jäl gi-
mi se ja re gist ree ri mi se sea de;

 koor mus tes tid, ve loer go meet ria 
sea de;

 täis ve re ana lü saa tor;
 põ le ti ku val gu (CRP) mää ra mi se 

sea de;
 näh ta va na ha muu tu se, haa va 

jm olu li se leiu jääd vus ta mi ne di-
gi fo to kaa me ra ga;

 kuul da va, diag nos ti li selt olu li se 
leiu (ta va li selt ni na hin ga mis häi re 
kor ral pat sien di hää le too ni) tal le-
ta mi ne di gi taal se dik to fo ni ga;
s  il ma si se rõ hu mää ra mi ne pro-
fü lak ti li se uu rin gu na ja vas ta va te 
vae vus te ga hai ge tel.

Olu li ne on la bo ri tes ti de lo gis ti-
ka väl ja töö ta mi ne koos töös Pär-
nu Haig la ga. Kõi ki va ja mi ne vaid 
ana lüü se ei ole või ma lik ja ka 
mõ te kas te ha ko ha peal. Sa mas 
ei pea pat sient rän da ma möö da 
va ba rii ki ai nuük si proo viand mi-
seks. 

Iga päe va seks on ku ju ne nud 
ühe le pat sien di le 3-4 eri ne va uu-
rin gu teos ta mi ne, saa dud and me-
te alu sel on üs na liht ne lan ge ta-
da arst li kud ot su sed. Nii on või-
ma lik sääs ta pat sien ti 3-4 ra vi-
a su tu se kü las tu sest mit me nä da la 

väl tel. Ra hul on nii pat sient kui 
mee di kud. Kah juks saa me se da 
töö kor ral dust ra ken da da val da-
valt oma piir kon na pat sien ti de 
hü van guks. 

Pea iga nä dal pöör dub vas tu-
võ tu le pat sient kau ge malt just 
soo vi ga teos ta da põ hiuu rin guid. 
Nei le vas tu tul les kan na tab aga 
meie ni mis tu pat sient. Mis te ha, 
me dit sii ni kor ral dus lik prob leem.

Ala tes 1999. aas tast ole me ra-
ken da nud eel re gist ree ri mist vas-
tu võ tu le, ik ka sel leks, et pak ku-
da pa ri mat abi ra hu li kus õhk kon-
nas. Püüa me iga ti kin ni pi da da 
kok ku le pi tud ae ga dest, 80% see 
ka õn nes tub mõ ne mi nu ti li se täp-
su se ga. Tõs ta maa Ter vi se kes ku-
ses saa me soo vi jad vas tu võt ta 
sa mal päe val ja li gi lä he da selt sa-
mal kel laa jal kui pat sien di le so-
bib, nt bus si ga tu li ja te le. 

Aja nih ke põh ju seks on sa ge li 
mõ ne pat sien di hi li ne mi ne, kee-
ru kam prob lee mis tik, vas tu tu lek 
pat sien di kol man da le või nel jan-
da le prob lee mi le või kaa sa võe tud 
su gu las te prob lee mi de la hen da mi-
ne. Liig se vas tu tu le lik ku se ga kan-
na tab te ge li kult töö kva li teet, kao-
ta tud aja ta ga si te ge mi ne tä hen-
dab kii rus ta mist ja jäl le gi oh tu 
kva li tee di le. 

Vii ma sed viis aas tat ole me ka-
su ta nud te le fo niae ga re gist ree ru-
mi sel, nõuan ne teks ja kor dus ret-
sep ti de tel li mi seks, see on igal 
töö päe va hom mi kul kell 8-9. 

Teis tel ae ga del vas tab au to-
maat vas ta ja, või ma lik on saa da 
in fot ja jät ta tea det. Sel le le vas ta-
me esi me sel või ma lu sel või ju ba 
prob lee mi kuul des. Au to maat vas-
ta ja idee on tul nud pat sien ti delt, 
kes on kip pu nud jää ma ta hap laa-
ni le, kui arst rää gib kor ra ga laua 
ja mo biil te le fo ni ga. Vas tu võ tul 
olev pat sient on kõi ge täht sam. 

Loo mu li kult tu leb et te olu kor-
di, kus tu leb poo le sõ na pealt 
joos ta abi and ma ras kes sei sun-
dis hai ge le. Kuid ras ke on vas tu 
tul la (joo bes) val la ko da ni ku le, 
kes nõuab en da ko hest vas tu võt-
mist, väi tes, et ta on ju ba kolm 
kuud vä ga hai ge. 

Möö dub vä ga vä he nä da la va-
he tu si, kus ei oleks pöör du mi si 
seo ses trau ma de, õmb le mist va ja-
va te haa va de, era kor ra lis te sei sun-
di te, ra vi mi te lõp pe mi se jm tõt tu. 
Ars ti na ava li kus ko has lii ku mi ne, 
näi teks poes on kõr valt vaa da tes 
ka üs na põ nev. Vä he malt 1-2 pat-
sien ti on kind lus ta tud, kes on val-
mis in nu kalt lah ti riie tu ma ja näi-
ta ma seal sa mas hai get koh ta või 
mu ret põh jus ta vat ke hao sa.

Vii ma se uu di se na ter vi se kes ku-
se töö mailt on õe koo li ta mi ne ise-
seis vaks vas tu võ tuks suhk ru ja ve-

re rõ hu hai ge te ga. Need on hai ged, 
kes va ja vad pi ke mat nõus ta mist 
ra vi, diee di, lii ku mi se, ene se jäl gi-
mi se, ja la hool du se jm osas. Ars ti 
poolt on mää ra tud ra vi, kuid sel-
lest jääb sa ge li vä heks. 

Toi mub hea koos töö ko du hool-
du sõe ga, kel le pat sien did on pea-
mi selt lii ku mis ras kus te ga ea kad 
kroo ni lis te hai gus te põ de jad. 
Mees kon na töö an nab pa ri ma tu-
le mu se.

Te le me di tii ni ra ken da mi ne on 
osa tä na päe va sest ars tia bist. Sel-
lel on mi tu eri ne vat tah ku, kuid 
ühi ne oma dus on see, et arst ja 
pat sient või arst ja arst ei asu 
kon sul tee ri mi se het kel sa mas 
ruu mis. 

Näi teks saa dab pat sient tal le 
so bi val ajal e-kir ja (ter kes@hot.
ee) soo vi ga saa da ra ses tu mis vas-
ta se va hen di või kroo ni li se hai-
gu se ra vi mi ret sept. Kui kõik on 
kor ras ja puu du vad uued sümp-
to mid, kõr val toi med või ohu mär-
gid, saab arst kir ju ta da di gi taal-
se ret sep ti ja nii la hen da da mu ga-
valt pat sien di prob lee mi.

Ko gu in fo tal le ta mi ne toi mub 
di gi taal selt. Võib mu he le des väi-
ta an tii kõ pet las te ees ku jul – kõik 
mis va ja, kan nan en da ga kaa sas. 
Mõ ned tead mi sed peas, kä tes mõ-
ned os ku sed ja kaa saeg se ma pi si-
de tai li na tas kus mä lu pulk 30 000 
do ku men di, 100 000 sis se kan de 
ja 10 000 koo li tus ma ter ja li ga. 

Sü lear vu ti ga on või ma lik te ha 
si su list ars ti vas tu võt tu ka väl jas-
pool ars ti ka bi net ti. Sel le näi teks 
võib tuua re gu laar sed ars ti vas tu-
võ tud Ma ni ja saa re kes ku ses. 

Vä ga edu kaks võib ni me ta da 
üle rii gi list di gi ret sep ti, seo ses sel-
le ga hoiab arst kesk mi selt ühe 
tun ni ae ga kok ku.

Koos töös Tar tu Üli koo li ars ti-
tea dus kon na täien dus kes ku se ga 
toi mu vad re gu laar sed täien dus-
kur su sed pe rears ti de le ja pe reõ-
de de le väi ke ki rur giast. Kol lee gid 
on hin na nud kur sus te prak ti list 
suu nit lust ja reaal ses töös on või-
ma lik nä ha pal ju de prot se duu ri de 
teos tust. Sa mu ti on või ma lik tut-
vu da prot se duu ri de la hu ta ma tu 
osa – va rus tu se ja sa ni taa ria ga. 

Koos töös pe re me dit sii ni õp-
pe too li ga on meie ter vi se kes kus 
prak ti ka baas pe re me dit sii ni re si-
den ti de le. Nii on saa nud ta vaks, 
et mõ ned kuud aas tas on oma 
pe rears ti kõr val ka noo rem kol-
leeg. 

Möö du nud küm ne kon na aas-
ta jook sul on ter vi se kes ku ses saa-
dud töö ko ge mu se le kir ju ta tud-
koos ta tud paar sa da ar tik lit ja et te-

kan net eri ne va tel tee ma del. Il mu-
nud on kaks raa ma tut: “Pe rears-
ti nõuan ded” ja “Väi ke ki rur gia ja 
trau ma to loo gia pe rears ti le”.

Ees ti Va ba riik on võt nud oma 
toi mi mi se alu seks ma jan dus li-
kud ja äri li sed print sii bid ehk tu-
ru ma jan du se. Kui puu dub pii sav 
lä bi müük, ei hu vi ta ap tee gio ma-
nik ke-äri me hi, kas pat sient elab 
50 või 100 km ap tee gist. Ter ri to-
riaal ne print siip, nii na gu oo taks 
ter ve loo gi ka, et iga 20-25 km ta-
gant võiks ol la mõ ni ap teek või 
ap tee giau to maat ei töö ta Ees ti 
Va ba rii gis. 

Te ge li kult on sü ga valt ki bes-
tu nud ap teek rid ise, ars tid ja pat-
sien did. Eri ti se da olu kor ras, kus 
äge da hai gu se kor ral peab pat-
sient te ge ma või kor ral da ma 100 
km au to sõi du ra vi mi saa mi seks. 

Siin kir ju ta ja mit med pöör du-
mi sed on põr ga nud vas tu amet-
ni ke ja sea du sand li ke bar jää re. 
Ta sa pi si toi mib aga niiöel da põ-
ran daa lu ne ap teek – arst saab an-
da oma va ru dest paa riks päe vaks 
ra vi mid sa ge da se ma te sei sun di te 
ra viks.

Aas tal 2010 viis pe re me dit-
sii ni re si dent lä bi kor rekt se ano-
nüüm se an keet kü sit lu se pat sien-
ti de ra hu lo lust. Sai me tea da, et 
91% pat sien ti dest on meie töö ga 
ra hul või vä ga ra hul. Saa dud pat-
sien ti de tä he le pa ne kuid ole me ar-
ves ta nud oma töö kor ral du ses. 

Tõs ta maa ter vi se kes kus on va-
li tud ka va ba rii gi 24 pa ri ma hul-
ka. Oma va lit su sed ei pea toe ta ma 
pe rears ti ren di ku lu de ja elekt riar-
ve te ta su mi sel. 

Sa mu ti ei pea arst vas tu võt-
ma ta su ta ra vi kind lus tust mit teo-
ma vaid ko da nik ke, and ma pat-
sien ti de le oma ra ha eest os te tud 
ra vi meid, te ge ma ta su ta tööa ja vä-
list tööd, kü las ta ma ta su ta hool-
de ko du des teis te piir kon da de 
pat sien te. Aga ome ti gi me tee me 
se da kõi ke, sest pa rim viis prob-
lee me väl ti da on neid ise mit te 
põh jus ta da.

Tu le vi kus on olu li ne ik ka hea 
koos töö pat sien ti de, ars ti de ja 
õde de ga, sot siaal töö ta ja te ga ja 
oma va lit sus te ga. 

He le si ni se unis tu se na te ren-
dab mõt tes pat sien di sõb ra lik, 
ka ra tas too li hai ge te le so biv soe, 
avar ja val gus kül la ne ter vi se kes-
ku se hoo ne. Sel les hoo nes saaks 
ra ken da da ko gu se ni loo dud töö-
kor ral dust ja pai gu ta da töö tav 
sead mes tik. Veel gi pa ran da da pat-
sien ti de lii ku mist, lei da la hen dus 
ap tee gi puu du mi se le, ta ga da taas-
tus ra vi ja ter vi se koo li töö. 

Kõik see väl jub pe rears ti ja ka 
oma va lit sus te või ma lus test, kuid 
siin peak si me koos vaa ta ma Ees-
ti rii gi poo le. 

Maa me dit siin on va ja lik piir-
kon na sot siaal se tur va li su se nur-
ga ki vi na, see on hu vi tav töö vald-
kond, kus on toeks pat sien ti de 
usal dus ja oma va lit su sed. Ja hea 
on se da tööd te ha eda si ik ka Ees-
ti maal, näi teks Tõs ta maal.

Ma dis Ves ki mä gi, 
pe rearst

Val la me dit sii ni lu gu 2002-2012

Liig se vas tu tu le lik ku-
se ga kan na tab te ge-
li kult töö kva li teet, 
kao ta tud aja ta ga si-
te ge mi ne tä hen dab 
kii rus ta mist ja jäl le gi 
oh tu kva li tee di le. 

La hen du se ta on 
kü si mus, kui das 
pää seb kroo ni li si 
hai gu si põ dev või 
lii ku misp rob lee mi-
de ga pat sient 30-40 
km kau gu se le ars ti 
juur de.

 Anu Randmaa 
juhendamas käsi-
tööhuvilisi Tõhela 
raamatukogus.

 Pootsi laat on 
suve kuulutaja ja 
küla sümbol, seda 
oodatakse alati.
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Oma va lit sus on oma üle san-
 deks pi da nud kul tuu ri-
a su tus te ma jan da mist, 
te gi ja te init sia tii vi toe ta-
mist, kul tuu ri ju hi ja abi-
per so na li töö ta sus ta mist - 
see ga tin gi mus te loo mist. 
Se ni ni on lei du nud nii 
eest ve da jaid kui kaa sa-
 löö jaid.

Tõs ta maa val la kul tuu ri kes-
ku seks on Tõs ta maa rah va ma ja. 
1988. aas tal val mi nud ma jas asu-
vad la va ga uni ver saal saal kul tuu-
ri ja spor di tar beks, saal-fua jee, 
loen gu ja näi tus te ruum, rin gi ruu-
mid, jõu saal, duš ši ruu mid ja koh-
vik. 

Vii ma se ka he küm ne aas ta jook-
sul on te gut se nud või te gut se vad 
se ga koor, mees- ja nai san sam bel, 
rah va tant su rüh mad, kä si töö ring, 
folk loo ri rühm, pil liõ pe, ae roo bi ka-
rüh mad, näi te ring, puhk pil lior kes-
 ter, mit med vo kaal-inst ru men taa l-
an samb lid ja ea ka te klu bi. 20. aas-
ta jook sul on rah va ma ja rin gi des 
osa le nud pi de valt 130 ku ni 160 
val la ko da nik ku. 

Rah va ma jal on loo dus li kult 
kau nis ko has pais jär ve ää res asuv 
va baõ hu la va, kus viiak se lä bi su-
veü ri tu si. Väl ja on ku ju ne nud 
kind lad ja edu kad tra dit soo nid 
aas ta ring selt eri ne va te le hu vi-
g rup pi de le: uue aas ta vas tu võtt, 
sõb ra päev noor te le, va ba rii gi 
aas ta päev, val la noor te so lis ti de 
kon kurss, Jü riöö  jooks, an samb-
li te kont sert, teat riõh tu, jaa ni tu li, 
val la päe vad, kad ri kar ne val, jõu-
lu peod ja oma val la esin da mi sed 
maa kond li kel fes ti va li del. 

Rah va ma ja on ko duks ka Tõs ta-
maa spor dik lu bi le ja koo li spor di-
te gi ja te le. Ha ri vaid näi tu si eks po-
nee ri tak se igal aas taa jal, ena mas ti 
ko ha li ke kunst ni ke väl ja pa ne kuid. 
Eri ne vad klu bid-ühen du sed ka su-
ta vad heal mee lel mul ti funkt sio-
naal set rah va ma ja oma laag ri te 
ja koos vii bi mis te lä bi vii mi seks.

2010. aas tal loo di rah va ma ja 
tei se le kor ru se le Tõs ta maa noor-
te kes kus, mil le te ge vust ju hi vad 
noor soo töö ta jad. Koos töös rah-
va ma ja ja koo li ga jät ku vad ju ba 
noor te jaoks loo dud tra dit sioo ni-
de lä bi vii mi sed. Noor tel on või ma-
lus põ ne valt si sus ta da oma va ba 
ae ga pä rast koo li päe va, sa mu ti te-
ge le da sü ven da tult spor di ja muu-
si ka ga.

Tõ he la rah va ma ja on sel le piir-
kon na ela ni ke koos käi mi se ko-
haks. Ma ja re mon di ti ka pi taal selt 
1999. aas tal. Seal asub raa ma tu-
ko gu, in ter ne ti punkt, ko ha lik ku 
elu tut vus tav muu seu mi tu ba, ka-
mi na tu ba ja peo- ning spor di saal. 
Rah va ma ja juur de on ra ja tud spor-
dip lats ja lau lu la va. Ta vaks on ko-
du ko ha päe va de, jaa ni- ja lõi kus pi-
du de, puh keõh tu te ja näi tus te kor-
ral da mi ne. Kul tuu rie lu kor ral dab 
kü la selts.

SA Tõs ta maa Mõis on loo dud 
2003.a. ees mär gi ga hal la ta Tõs ta-
maa mõi sa hoo neid ja ter ri too riu-
mi nen de hoo ne te üm ber. Li saks 
sel le le on sih ta su tu se ees märk säi-
li ta da ja eks po nee ri da Tõs ta maa 

mõi sa muin sus- ja ar hi tek tuu ri-
väär tu si, kor ral da da tu ris mi te ge-
vust ning viia lä bi eri ne vaid koo-
li tu si ja ha ri dusp ro jek te piir kon na 
ela ni ke le. Tõs ta maa mõis on üks 
tun tu maid ja uh ke maid vaa ta mis-
väär su si val las. 

Tõs ta maa (Tes ta ma) mõi sa aja-
lu gu on pikk ja vär vi kas, pak ku-
des hu vi lis te le põ ne vaid ja oma-
laad seid fak te siin sest elust nii mi-
ne vi kus kui tä na päe val. 2006. ava-
ti mõi sa keld ri kor ru sel Tõs ta maa 
muu seum, väl ja pa ne kuid ja gub 
ka korst na saa li. 

Tõs ta maa mõi sas kor ral da tak-
se aas ta ring selt esin dus lik ke kont-
ser te, teat rie ten du si, näi tu si ning 
pi du lik ke koos vii bi mi si. 2010.a. 
ava ti Tõs ta maa kä si töö kes kus, 
mis asub ühes hoo nes Tõs ta maa 
las teaia ga. Kes ku se mõ te on koon-
da da kä si tööd har ras ta vaid ini me-
si ja pa kub soo vi jai le või ma lust 
ise oma kä te ga mi da gi val mis ta-
da. Kor ral da tak se kur su si, val mis-
ta tak se Tõs ta maa oma pä rast läh-
tu vat kä si tööd ja eks po nee ri tak se 
näi tu si. 2012.a. ava ti ale vis kes ku-
se kä si töö pood.

Kul tuu ri pe sa pai gad
Olu list rol li oma vad val la rah va 

elus ki ri kud, kus viiak se lä bi pe re-
kond lik ke tse re moo niaid ja tä his-
ta tak se suu re maid pü ha sid ju ma la-
tee nis tus te ning kont ser di te ga.

Tõ he la-Mur ru Ris ti ja Jo han ne-
se Apost lik Õi geu su ki rik (ehi ta-
tud 1895.a.), Kast na Pü ha Suu re 
Ar see ni Apost lik Õi geu su ki rik 
(ehi ta tud 1904.a.), Tõs ta maa-Se-
li Pü ha Vas si lius Suu re Apost-
lik Õi geu su ki rik (ehi ta tud 1861.
a.), Poot si-Kõ pu Pü ha Kol mai nu 
Apost lik Õi geu su ki rik (ehi ta tud 
1873.a.), Tõs ta maa EELK ki rik (ehi-
ta tud 1763.-1768.a.).

Kõi ki de ki ri ku te juu res te gut se-
vad väi ke sed ko gu du sed või abi-
li sed, kes hoo lit se vad hoo ne te ja 
nen de ümb ru se kor ras hoiu eest.

Ma ni ja saa re kes kus ehi ta ti tüh-

jaks jää nud koo li ma jast 1999.a. 
Saar te prog ram mi toel. Kul tuu-
rie lu on kor ral da nud MTÜ Ilu sa 
Ma ni laiu Eest ja Ma nõ ja Kul tuu-
ri selts. Tra dit sioo niks on saa nud 
kä si töö kur sus te, fil miõh tu te, täht-
päe va de tä his ta mi ne ning lau lu-
peo ja räi me wes ti kor ral da mi ne. 
Saa re rah vas hoiab oma pä ri mu si 
ja on tun tud lah ke võõ rus ta ja na.

1913.a. ehi ta tud Se lis te rah va-
ma ja on kü la rah va ühis te ge mis te 
ja koos käi mi se pai gaks tä na se ni. 
Kü lae la ni ke al ga tu sel ja Se lis te 
Selt si eest ve da mi sel on üri tu si kor-
ral da tud su vel rah va ma jas, tal vel 
en di ses Se li koo li ma ja kü la toas. 
Se lis te ki rik ja muu seu mi tu ba on 
hu vi pak ku vad vaa ta mis väär su sed. 
Kü la kul tuu rie lu eest ve da jaks on 
kü la selt si rah vas. Tra dit sioo niks 
on ku ju ne nud tal gu- ja kü la päe-
va de kor ral da mi ne ja ki ri ku kont-
ser did.

Tõ he la kü la selt si eest ve da mi-
sel on en di ses se meie rei hoo nes-
se ehi ta tud Tõ he la Päe va kes kus, 
kus 2009.a. ava ti saun, 2010.a. 

kä si töö tu ba ja 2012.a. jõu saal. 
Päe va kes kus on kü la selt si pea mi-
seks koos käi mi se ko haks ja pa kub 
eri ne vaid või ma lu si ka kü la lis te-
le. 2008.a. re mon di ti at rak tiiv ne 
puu buss, mis on ku ju ne nud Tõ he-
la süm bo liks ja mi da ka su ta tak se 
selt si rah va ning tu ris ti de sõi du ta-
mi seks. Kü la selts kor ral dab aas ta-
ring selt iga le ea le põ ne vaid koo li-
tu si ja ka lend ri täht päe vi. Tõ he la 
kü la selt si ja rah va ma ja koos töö na 
kor ral da tak se üle-aas ta suu re joo-
ne li si kü la päe vi.

Ka va ru kü la kes kus asub Ka va-
ru paa di sa da mas. 2007.a. val mis 
kü la kes ku se hoo ne, paa di sild, 
kü la kiik, võrk pal lip lats ja las te le 
män gu- ja ro ni mi sat rakt sioo nid. 
Ka va ru kü la selts tä his tab ühi selt 
ka lend ri täht päe vi ja kü la pi du sid. 
Ka va ru paa di sa dam on meel di-
vaks pea tus pai gaks ka kü la lis te-
le.

Kast na rah va ma ja on taas ta-
mis jär gus en di ne ki ri ku mõis, mil-
le re no vee ri mist alus ta ti 2009.a. 
Kast na kü la selt si eest ve da mi sel. 

Mit mel aas tal on kor ral da tud kast-
na la si ühen da vaid et te võt mi si-üri-
tu si, ko gu tak se ja eks po nee ri tak se 
oma kü la aja lu gu. Tra dit sioo niks 
on ku ju ne nud spor di päe va, jaa-
niõh tu, kü la päe va ja jõu lu peo lä-
bi vii mi ne.

Kul tuu ri selt sid
Tõs ta maa Spor dik lu bi eest-

vedamisel toimuvad võrk- ja korv-
pal li tur niir, Jü riööjooks, mä lu män-
gud, Tõs ta maa jooks, suu sa võist lu-
sed. Osa le tak se maa kon na su ve-, 
ta li- ja ran na män gu del ning tõ sis-
te te gi ja te il mu mi se kor ral ka va-
ba riik li kel võist lus tel.

Tõs ta maa Lus ti- ja Lõ bu Selts 
on oma näo li ne selt sie lu vorm, mil-
le le pa ni alu se kauaaeg ne sõp rus-
kond. Selt sil on väl ja ku ju ne nud 
tra dit sioo ni li sed üri tu sed (ke vad-
matk, sär je- ja ah ve na päe vad, 
jaa nik, aas ta päev jne.), osa le tak-
se val la üri tus tel. Selt sil on oma 
an sam bel REM.

Selt sing Poot si Ak ti vis tid kor-
ral da vad igal aas tal tra dit sioo ni-
list Poot si laa ta ja So pa ral li võist-
lu si.

Selt sing Ma lev esin dab suurt 
hul ka ak tiiv seid ja et te võt li ke noo-
ri tõs ta maa la si, kes on too nud ko-
ha lik ku kul tuu riel lu iga ke va di se 
an sam bel Tu le Tae vas Ap pi sün-
ni päe va tä his ta mi se, sa mu ti las te-
kait se päe va ja jalg pal li tur nii ri kor-
ral da mi se.

Kõ pu Aren dus kes kus sei sab 
hea Kõ pu piir kon na aja loo, Kõ pu 
ki ri ku pä ran di hoid mi se, rat sas-
por di ja tu ris mi aren da mi se eest. 
Ühing kor ral dab igal aas tal Kõ pu 
ki ri kus Kau ni Muu si ka Fes ti va li 
ja Jaa nis how ning Ok too ber ves ti 
Ma ria Ta lus.

Tra dit sioo nid
Val la kul tuu rie lu on muu tu-

nud aas ta te ga hu vi ta va maks nii 
ko ha li ke le kui ka kü las ta jai le. 
Väl ja on ku ju ne nud kind lad tra-
dit sioo nid. Ühi selt hoi tak se oma 
kul tuu ri ruu mi ja sel le väl jun deid. 
Jul gelt viiak se el lu uu si ideid. Kul-
tuu ri töö juh ti mi ne ja koor di nee ri-
mi ne toi mib tä nu hea le koos töö le. 
Val la kul tuu ri ka len der koos ta tak-
se ühi selt. Tä nu las te-, noor te- ja 
ea ka te te ge vu se ak ti vi see ri mi se le 
vii mas tel aas ta tel, on pea igas pe-
res kee gi seo tud Tõs ta maa val la 
kul tuu rie lu ga – see on suu res ti 
kaa sa ai da nud ühis te ge vu se ak ti-
vi see ri mi se le.

Tõs ta maa val da kü las ta tak se 
hea mee le ga. Tõs ta maa le puh-
ka ma tul nud ja siin oma üri tu si 
kor ral da vad kü la li sed kut su vad 
meel sas ti ko ha lik ke kol lek tii ve 
esi ne ma.

Te ge vu se ka jas ta mi ne 
Val lae lu ka jas ta mi seks an nab 

val la va lit sus väl ja val la leh te “Tõs-
ta maa tuu led”. 

Kul tuu rie lu ka jas ta mi ne toi-
mub in te rak tiiv selt val la ko du le-
he kau du: kõi gi le on kät te saa da-
vad nii kul tuu rie lu kroo ni ka kui 
ka sünd mus te ka len der. 

Õn ne la Lees,
kul tuu ri juht

Kul tuu rikatlad podisevad igas külas

 Juba kaks aastat on korraldanud 
MTÜ-d Ilusa Manilaiu Eest ja Peerni 
Sadamaarendus Lao kalasadamas räi-
mele pühendatud õppepäeva - hea 
ilm, palju kala ja külalisi .

 Perearst Madis Veskimägi on mit-
mekülgne mees – pildistab, fi lmib, 
kirjutab. Kõige rohkem on kiita saanud 
siiski inimeste ravimise eest.



1992
 Tõs ta maa val la oma va lit sus li ku staa tu se taas kesh tes-

ta mi ne
 Al ga sid maa- ja põl lu ma jan dus re form

1993
 Kol hoo si dest tek ki sid akt sia selt sid, osaü hin gud, ta lud
 Ava ti Mu na laiu sa dam
 Vo li ko gu esi me heks va li ti Hei no Tamm, val la va ne-

maks En del Tõ nis son
 Toi mus Tõs ta maa ki hel kon na päev, kus osa le sid ka 

kihn la sed
 Tõs ta maal toi mu nud Pär nu maa folk loo ri päe vaks ehi ta-

ti pais jär ve äär de uus lau lu la va
 Loo di Tõs ta maa Spor dik lu bi

1994
 Tõs ta maa le alus tas tööd öö päe va se val ve ga Pääs te-

a met
 Ava ti Ma ni ja sa da ma praa mi kai
 Tõs ta maa haig la baa sil loo di val laet te võt ted Ham ba ra-

vi, Ter vi se kes kus ja Hool de ko du

1995
 Tõs ta maal alus tas tööd pe rearst Ma dis Ves ki mä gi
 Tõs ta maal toi mu sid Pär nu maa val da de su ve män gud
 Se ga koor ja puhk pil lor kes ter käi sid kü la li se si ne mi sel 

Väs te ro sis
 Jõu luks il mus val la le he Tõs ta maa Tuu led esi me ne 

num ber

1996
 Alus ta ti Tõs ta maa mõi sa re mon di ga, teh ti pro jek tee ri-

mis tööd
 Teist aas tat jär jest toi mu sid Tõs ta maal Pär nu maa val-

da de su ve män gud
 Se ga rah va tant su rühm käis koos To ri ja Tar tu muu si ku-

te ga kont sert rei sil Root sis Väs te ro sis
 Tõs ta maa le pai gal da ti EMT mo biil si de mast
 Vo li ko gu esi me heks va li ti Hei no Tamm, val la va ne-

maks En del Tõ nis son
 Käi ku läks uus ka na li sat sioo ni kol lek tor koo list pu has-

tus sead me te ni.
 Il mus esi me ne Tõs ta maa val la ka len der

1997
 Sõi de ta vaks muu de ti Kõ pu-Ka va ru tee
 Ter vi se kes kus ko lis hool de ko dust Noo ru se 1 maj jas 

kah te re mon di tud kor te ris se 
 OÜ Tõ he la os tis uud se rull si lo te ge mi seks va ja li kud 

ma si nad 
 Es ma kord selt toi mu sid Tõs ta maa val la päe vad 
 Kolm päe va kes tis ra ba põ leng Er mis tu jär ve ää res 
 Alus ta ti kü la koo so le ku te tra dit sioo ni ga 
 Toi mus val la esi me ne hea kor ra kon kurss 
 Võe ti ka su tu se le val la süm boo li ka
 Tõs ta maa mõi sas re mon di ti tua lett ruu mid, söök la, 

ko dun dusk lass ja riie tus ruu mid
 Võe ti ka su tu se le Su ti ran na su vi la 
 Tõs ta maa kool või tis va ba riik li ku „Tä he le pa nu, Start“ 

võist lu se
 Alus ta ti val la las te lau lu võist lu se tra dit sioo ni ga

1998
 Poot si kool alus tas tööd re mon di tud en di ses in ter naa-

di ma jas, va lit su se ot su se ga ta gas ta ti mõis õi gus järg se te le 
oma ni ke le

 Re mon di ti val la ma ja
 Re no vee ri ti hool de ko du sa ni taar ruu mid
 TKOÜ re mon di tud ruu mi des se asu sid Tee ris ti pood ja 

Hoiu pan ga kon tor
 Teist aas tat jär jest või tis Tõs ta maa kool va ba riik li ku 

võist lu se „Tä he le pa nu start“
 Toi mus val la kesk kon na päev
 An ti käi ku ale vi ku uued pu has tus sead med
 Tõs ta maa mõi sas re no vee ri ti ka tus ja ehi ta ti väl ja III 

kor rus
 Ehi ta ti ruu mid taas tus ra vi kes ku se le
 Kõ pu kü la päe va del oli ka vas rah vus va he li ne puus kulp-

tuu ri de süm poo sion
 Pea mi nis ter Mart Sii man avas Mu na laiu sa da ma
 Ava ti mä les tus ki vi Va ba dus ris ti ka va le ri le, ko lo nel 

Alek san der Sei ma ni le
 Re no vee ri ti Ma ni ja sa da ma paa di kai
 Ka pi taal selt re mon di ti Ma ni ja lii ni paat Aul

1999
 Es ma kord selt an ti üle val la Val la Va pi mär gid
 Pär nu maa ta li män gud või tis Tõs ta maa vald
 Re mon di ti Tõ he la rah va ma ja
 Tõs ta maal toi mus va ba riik lik vo kaal-ist ru men taa l-

an samb li te kok ku tu lek
 Mõi sas ava ti re no vee ri tud algk las si de osa, algk las sid 

asu sid las teaiast koo li maj ja
 Kai ri Kuur või tis su mo Eu roo pa meist ri võist lus tel hõ-

be me da li
 Ehi ta ti Kast na paa di sa dam
 Vo li ko gu esi me heks va li ti Hei no Tamm, val la va ne-

maks Too mas Rõ hu
 Ma ni ja koo li ma ja ehi ta ti üm ber kü la kes ku seks
 Pank ro tis tu sid Kast na ja Se lis te OÜ
 Tõs ta maa le jõu dis di gi taal si de
 Det semb ris te ki tas me rel üm ber läi nud par gas pal gi-

u pu tu se Kast na ran nas
 Rin gi ja Noo ru se tä na va pai gal da ti must ka te, ehi ta ti 

Jõe tn. sild

2000
 Su le ti Tõ he la kool, Poot si kool reor ga ni see ri ti 6 klas si-

li seks
 Ava ti ka pi taal selt re mon di tud Tõs ta maa post kon tor
 Kool, val la ma ja ja raa ma tu ko gu said in ter ne ti pü siü-

hen du se
 Tõs ta maa raa ma tu ko gu ko lis va nast rah va ma jast las te-

aia hoo nes se
 Tõs ta maal toi mu sid Pär nu maa 39. su ve män gud, Tõs ta-

maa saa vu tas III ko ha
 Re mon di ti Tõ he la ki ri ku ka tus
 Tõs ta maal toi mu sid Ran na män gud, Tõs ta maa saa vu-

tas III ko ha
 Tõ he la raa ma tu ko gus ava ti muu seu mi tu ba
 Re mon di ti Pääs tea me ti ma ja
 Re mon di ti Tõs ta maa ki ri ku torn ku ni tor ni kiiv ri ni

2001
 Tõs ta maa ap teek ko lis las teaia hoo nes val mi nud uu tes-

se ruu mi des se
 Tõs ta maal toi mus üle rii gi li ne Jü riöö jooks 73 võist-

kon na osa võ tul
 Väl jast re mon di ti Se lis te ki rik
 Saar te prog ram mi va hen di te ga re mon di ti Ma ni ja tee
 Tõs ta maa mõi sas res tau ree ri ti saal ja kõr val ruu mid 

koos lae maa lin gu te ga, tal li des se ehi ta ti õpi las ko du
 Tööd alus tas Tõs ta maa puhk pil lis tuu dio
 Re no ve ri ti hool de ko du köö gib lokk
 Vee ta se me säi li ta mi seks jär ves ehi ta ti Tõ he la ka la-

t repp

2002
 Kor ras ta ti Tõ he la rah va ma ja ümb rus
 Re no vee ri ti kool de ko du ka tus ja teh ti vä lis re mont
 Pär nu lin na le ha ka ti pak ku ma nä da la koo li tee nust
 Re no vee ri ti Tõs ta maa joo gi vee süs teem
 Re no vee ri ti Tõ he la bio pu has ti
 Val mis val la soo ja ma jan du se aren gu ka va
 Su le ti Tõs ta maa prü gi la, võe ti ka su tu se le prae gu ne 

jäät me veo süs teem

2003
 Ehi ta ti kõn ni tee bus si jaam-kool
 Tõs ta maa kat la ma ja re no vee ri ti ja vii di üle hak ke pui-

du küt te le
 Mõi sas re mon di ti I kor rus ja võe ti ka su tu se le kel der
 Ra ja ti jäät me punkt
 Tõ he la kü la va li ti Pär nu maa aas ta kü laks
 Re no vee ri ti hool de ko du köö gio sa
 Re mon di ti las teaia ka tu sed ja köö gio sa
 Tõs ta maa le ehi ta ti las te män gu väl jak
 Talt si ta lu tun nis ta ti rii gi pa ri maks met san dus ta luks
 Kor ras ta ti Vä ra ti, Tõ he la, Poot si pum ba jaa mad
 Tõs ta maal toi mu sid Pär nu maa su ve män gud

2004
 Lõ pe ta ti Tõs ta maa koo li re mont
 Pär nu maa aas ta kü laks va li ti Se lis te
 Tõ he las val mis las te män gu väl jak
 Teh ti Se lis te ki ri ku si se re mont
 Kor ras ta ti Kast na ki ri ku ka tu sed
 Rah va maj ja ehi ta ti jõu saal
 Poot si ra ja ti in ter ne ti punkt, alus ta ti Poot si so pa ral li de-

ga

2005
 Tõ he la kü la va he le pai gal da ti must ka te
 Tõs ta maa vald tun nis ta ti Pär nu maa koo li tus sõb ra li ku-

maks oma va lit su seks ja ko da ni kuü his kon na aren da mi se 
aas ta te gi jaks

 Vo li ko gu esi me heks va li ti Hei no Tamm ja val la va ne-
maks Too mas Rõ hu

 Kor ras ta ti Vä ra ti, Tõ he la, Poot si pum ba jaa mad
 Re no vee ri ti Ma ni ja sa da ma kuur ja mu ret se ti trak tor

2006
 Kor ras ta ti Tõs ta maa veet rass ja Tõ he la ka na li sat sioo-

nit rass
 Tõs ta maa mõi sa ra ja ti muu seum

 Il mus raa ma tud Tõs ta maa vaa ta mis väär su sed, Omar 
Vol me ri „Tõs ta maa ki hel kon na aja lu gu XIII-XX saj.“ ja 
Vai ke Han gu „Häi das te kü la“

 Ehi ta ti Tõ he la lau lu la va
 Val mis uus Mu na laiu sa da ma hoo ne
 Taa sa va ti Tõs ta maa raua kaup lus
 Ma ni ja sa da mas se pai gal da ti paa di kai

2007
 Ka pi taal selt re mon di ti üks las teaia rühm
 Kaua tüh ja na seis nud Se lis te meie rei võe ti taas ka su tu-

se le
 Lii na Laas ma püs ti tas Ees ti B-va nu sek las si oda vis ke-

re kor di
 Re mon di ti rah va ma ja riie tus- ja koh vi ku ruu mid
 Re no vee ri ti Kast na paa di sa dam-kü la kes kus
 Tõs ta maa le pai gal da ti il ma jaam
 Val mis tank la uus tee nin dus hoo ne

2008
 Re konst ruee ri ti Ehi ta ja te tee ja sel le ga suu na ti liik lus 

koo list möö da
 Kor ras ta ti val la puh ke ko had Lin dil, Tõs ta maal, Kast-

nas, Er mis tus ja Tõ he las, pai gal da ti vaa te tor ni de ja uju-
misp lat vor mid

 Ka pi taal selt re mon di ti üks las teaia rühm
 Kor ral da ti viie val la ühi ne jäät me veo kon kurss
 Ma ni ja ga ühen du se pi da mi seks soe ta ti hõl juk, Ma ni jal 

val mis praa mi kai
 Keh tes ta ti val la üldp la nee ring
 RMK teos tas Poot si-Se lis te piir kon nas met sa tee de ja 

kraa vi de uuen da misp ro jek ti
 Tõs ta maa ki rik sai uue ka tu se
 Tõ he las re no vee ri ti kü la buss
 T69 tun nis ta ti ees ti pa ri maks tu den gi bän diks
 Val mis Vai ke Han gu raa mat „Män ni kus te kü la“
 Se lis te ki ri kus se pai gal da ti ku ju sein
 Tõs ta maal toi mu sid Pär nu maa su ve män gud
 And res Kal bach va li ti Ees ti pa ri maks noor ta lu ni kuks

2009
 Ma ni ja ga ühen du se pi da mi seks ehi ta ti uus lii ni paat 

Mann
 Val mi sid Tõs ta maa hool de ko du ja meie rei ehi tusp ro-

jek tid
 Uuen da ti Tõs ta maa jäät me jaam
 Mar vin Mitt tun nis ta ti pa ri maks Pär nu maa noor kit ta-

ris tiks
 Tõ he la kü la selt alus tas meie rei üm be re hi tust päe va kes-

ku seks, val mis saun
 Lii na Laas ma või dut ses olüm pia päe va del Hel sin gis, 

güm na siaa dil Ka ta ris ja püs ti tas mi tu Ees ti U18 noor te re-
kor dit oda vis kes

 Vä ra ti selts an dis väl ja Vä ra ti ko ka raa mat
 Aro Kütt sai C.R.Ja kob so ni noor ta lu ni ku pree mia
 Lii na Laas ma tun nis ta ti Pär nu maa pa ri maks noor-

s port la seks, Jaan Tamm pa ri maks noor tet ree ne riks
 Vo li ko gu esi me heks va li ti Ja nek Jaan soo ja val la va ne-

maks Too mas Rõ hu

2010
 Ava ti Tõs ta maa noor te kes kus
 Ava ti kä si töö kes kus
 Re no vee ri ti rah va ma ja kul tuu ri- ja spor di saal
 Kait se lii du Rii gi kait se päev Tõs ta maal, kor ral da ti näi-

dis la hing ja ava ti mä les tus ki vi ko lo nel Lau rit sa le
 Tõs ta maa vald tu li Ran na män gu de võit jaks
 Teos ta ti Tõs ta maa mõi sa par gi kor ras tusp ro jekt

2011
 Lii na Laas ma tu li Eu roo pa juu nio ri de meist riks oda vis-

kes, tree ner Jaan Tamm va li ti Ees ti pa ri maks noor tet ree-
ne riks

 Es ma kord selt toi mus Lao sa da mas Räi me West, mis 
tun nis ta ti Pär nu maa ko da ni kuü his kon na aas ta teoks.

 Tõs ta maa mõi sas eten dus Ger da Kor de met sa „Pruu ti-
de kool“ Tõs ta maa aja loo ai ne tel, mis tun nis ta ti Eest Kul-
tuur ka pi ta li pree mia vää ri li seks

 Ava ti Cot ze söö gi ma ja
 Re konst ruee ri ti Tõs ta maa küt te- ja joo gi vee süs teem, 

lah ti saa di vää vel ve si ni kust vees
 Tõs ta maa ter vi se kes kus ar va ti pre si den di poolt Ees ti 

24 pa re ma sek ka
 Esi me se kor ter ma ja na val las re no vee ri ti Noo ru se 6
 Tõ he la far mid re konst ruee ri sid 230 pea li se far mi ja 

lüp sip lat si
 Too mas Mitt Ees ti Aas ta Õpe ta ja
 Re konst ruee ri ti Lao sa dam
 Ma ria ta lus ehi ta ti uued puh ke ma jad, peo kes kus ja 

spor di väl ja kud
 Val da de ühisp ro jek ti raa mes val mis ka Tõs ta maal 

korv pal li vä lis väl jak

Tõs ta maa vallakroonika aastatel 1992-2013
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