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Tõs ta maa Kesk koo li 2012. aas ta 1. klass: Brian Blum feldt, Jaa na Klaas, Maar jo Käär, Eli se Lem ber, Jaan Lu ha maa, Ri ta Nii ne, 
Mai rold Nuut, Mai-Ann Ots mann, Mar kus Press, Jens Siig, Lau ri Tuh ka nen ja klas si ju ha ta ja Kaa rin Rein son.

Tõs ta maa Kesk koo li 12. klas si 
õpi la sed Ralf Ak sin, Keiu 
An der son, Ser go Bergg rün-
feldt, Hei ko Häng, Kaa rel 
Ka se, Liis Lee ri ma, Hei di 
Mõt tus, Maar ja Press, Maar-
jan Rand, Ly-And ra Pär nas te, 
Jü ri Sääsk, Kris tii na Vas sil je-
va koos klas si ju ha ta ja In ger 
Va hu vee ga. Eks elu näi tab, 
kes neist oma tu le vi ku ko du-
kan di ga seob, edu kat vii mast 
koo liaas tat iga ta hes.

Tere
kool!
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T aas on loo du ses sü gi se-
mär gid, mis on sig naa-
liks, et al ga mas on uus 

koo liaas ta. Tõs ta maa val las 
alus tas 1. sep temb ril 2012 
las teaia-aas tat ka hes rüh mas 
37 eel koo liea list ja koo liaas-
tat 168 õpi last (põ hi koo lio sa 
142, güm naa sium 26). Esi mes-
se klas si as tus 11 ja küm nen-
das se klas si 6 õpi last. 

Iga le oma va lit su se le on ha-
ri du se lu kui tu le vas te piir kon-
na ela ni ke ja sel le kau du ka 
ko ha li ku tu le vi ku ku jun da mi-
ne vä ga olu li ne.

Tõs ta maa val la te ge vu sest 
ja ra ha lis test va hen di test moo-
dus tab ha ri dus in ves tee rin-
guid ar ves ta ma ta 44 %. Prot-
sen tuaal selt on num ber suur, 
sum maar selt aga kind las ti 
mit te pii sav kõi gi ha ri dus li ke 
soo vi de ja idee de rea li see ri-
mi seks.

Mi da ha ri du se le eral da tud 
ra ha eest saa dak se ja kui k va-
li teet ne on tu le mus, kui das 
mõ jub see piir kon na tu le vi-
ku le, sõl tub ees kätt õpi las te-
õpe ta ja te ning las te va ne ma te 
koos töö tu le mus lik ku sest.

Val laee lar vest ha ri du se le 
eral da tust kor ral da tak se las-
teaia ja kesk koo li töö, ta su tak-
se teis te oma va lit sus te ha ri du-
sa su tus tes õp pi ja te ko ha mak-
sud (69 EUR i kuus), kor ral da-
tak se õpi last rans port nii oma 
õpi las lii ni de ga kui ta su tak se 
õpi las te sõi du eest ta va lii ni-
del, kae tak se nii ko ha peal sed 
hu vi ha ri du se ku lud kui maks-
tak se lin nas hu vi rin gi des osa-
le ja te ko ha ta sud, an tak se ta-
su ta koo li toit kõi gi le õpi las-
te le, on õpi las ko du või ma lus, 
te hak se va ja li kud in ves tee rin-
gud jne.

On sel ge, et kel le le gi kul-
bi ga tar kust pä he pan na ei 
saa ja kui õpi la sel puu dub 
õpi mo ti vat sioon, jook se vad 
õpe ta ja te pin gu tu sed suu res-
ti tüh ja. Õpi mo ti vat sioo ni ku-

jun da mi sel on vä ga olu li ne 
ko du toe tus ja hoia kud. Suu-
res ti on õpi la ne oma ko dus te 
hoia ku te ja tõeks pi da mis te 
pee gel ja kui rää gi me koo li 
õp pe-kas va tus töö tu le mus lik-
ku sest, siis suur osa on sel les 
va ne ma tel.

Kui õpi la sel õp pi mis ta he 
ole mas, sõl tub pal ju õpe ta jast 
ja te ma poolt pa ku ta vast. Kas 
suu de tak se õpe ta da ja kas va-
ta da nii, et õpi las tel säi liks 
õpi hu vi koo li lõ pu ni, ei kal-
du taks nn kõ ve ra le tee le, ku-
ju neks väl ja hu via lad, teh taks 
õi ge kut se va lik, ku ju neks väl-
ja ak tiiv ne ühis kon na hoiak, 
po si tiiv ne el lu suh tu mi ne jne. 

Kas õpe ta ja an nab oma 
tun ni õp pep rog ram mi raa-
mes ära ja kel la kõ la des lah-
kub või jät kub te ge vust roh-
ke maks. Tead mi si an na vad 
ai ne tun nid, elu hoia kuid ku-
jun dab suu res ti ka tun ni vä li-
ne te ge vus.

Aja loo li selt on häid õpe ta-
jaid ni me ta tud maa soo laks. 
Tun dub, et maal, kus sot siaal-
ne ti he dus väik sem, on iga 
õpe ta ja roll väl ja paist vam ja 
sa mas ka oo tu sed õpe ta ja le 
suu re mad. 

Loo mu li kult on täht saim 
kva li teet se te ai ne tun di de and-
mi ne. Kuid ideaa lis võiks näi-
teks muu si kaõ pe ta ja li saks 
tun di de and mi se le ol la ka 
muu si ka li se hu vi ha ri du se ja 
ka täis kas va nu te muu si kae lu 
eest ve da ja, bio loo giaõ pe ta ja 
koo liaia ja kesk kon na ha ri -
du se eden da ja, ke ha li se kas va-
tu se õpe ta ja ko ha li ku spor di-
e lu eest ve da ja, aja looõ pe ta ja 
ko du-uu ri mi se ja muu seu mi-
 te ge vu se juht jne. 

Ra ha li si või ma lu si sel leks 
pa ku vad mit me su gu sed pro-
jek ti või ma lu sed. Mää ra vaks 
on siis ki õpe ta ja en da pea le-
hak ka mi ne-te ha taht mi ne ja 
kui see ole mas, on oma va lit-
sus neid te ge vu si püüd nud 

või ma lus te pii res iga ti toe ta-
da. Et sel li ne laiem lä he ne mi-
ne õpe ta mi se le või ma lik on, 
se da on näi da nud mit med 
prae gu sed ja en di sed Tõs ta-
maa õpe ta jad, ke da võib jul-
gelt ni me ta da ees pool mai ni-
tud „maa soo laks“. 

En da ko ge mus test ke ha li-
se kas va tu se õpe ta ja na võin 
öel da, et spor ti mi ne muu tus 
tun du valt ak tiiv se maks ja tõ-
si se maks, kui li saks ke ha li se 
kas va tu se tun di de le ja koo li-
s por di le käi vi tus kõr val ka 
täis kas va nu te spor di süs teem 
ja õpi la sed nä gid, et ka täis-
kas va nud pea vad se da olu li-
seks, tek kis või ma lus spor ti-
da koos va ne ma te ga või olid 
need vä he malt pealt vaa ta ja 
rol lis.

Aas taid on rää gi tud õpe-
ta ja te ma da last pal gast ja 
olu kor rast, kus õpe ta ja peab 
nor maal se ta su tee ni mi seks 
töö ta ma tun du valt üle norm-
koor mu se ning pilt li kult öel-
des po le tal ae ga ega jõu du 
ol la enam ees pool kir jel da tud 
maa sool ol la. 

Et see nii on, näi tab noor te 
õpe ta ja te vä he ne pea le tu lek, 
mil le pea mi seks põh ju seks 
pean pin ge list ja suurt töö-
koor must ning sel le le mit te-
vas ta vat ta su. Tih ti pee tak se 
elu kut seid põl vest põl ve ja 
kar dan, et tä na soo vi ta vad 
pal jud pe da goo gid oma las-
tel küll mõ ni muu amet vaa-
da ta. 

Ha ri dus mi nist ri poolt järg-
mi se aas ta õpe ta ja pal gaks 
lu ba tud 700 eu rot on jää nud 
hil jaks, sest tä na peaks see 
num ber veel gi suu rem ole ma. 
Küll aga pean põh jen da tuks 
ka va, kus koo li di rek to ri le an-
tak se suu rem õi gus pal ga va-
hen di te ka su ta mi seks ja kus 
le pin gu ga fik see ri tak se töö ko-
hus tu sed, lik vi dee ri des see ga 
olu kor ra, kus üks õpe ta ja on 
sa ma pal ga eest pal ju roh kem 
maa sool kui tei ne.

Vä ga olu li ne on koo lis õpe-
ta da nä ge ma oma ko du ko ha 
väär tu si ja õpe ta da, kui das 
siin toi me tul la, täis väär tus-
lik ku elu ela da ja kui das siin-
set ise oma te ge vu se ga veel-
gi pa re maks muu ta. Omaet-
te väär tu seks on kas va mi ne 
ko gu kon nas ja tun ne ta mi ne, 
et ol lak se sel le täis väär tus lik 
lii ge. 

Siis on või ma lik pea le 
õpin guid ja nn.“ mõ nin gast 
il mas rin gi vaa ta mist“ ot sus ta-
da, kas ta he tak se siia ta ga si 
tul la või mit te. 

Ehk on just koo li des oma 
ko du ko ha või ma lus te le-väär-
tus te le lii ga vä he ne tä he le pa-
nu pöö ra mi ne ja nn. „suur lin-
na tu le de“ pro pa gee ri mi ne  
maae la nik kon na vä he ne mi se 
üheks põh ju seks. Ehk on see 
ka üks põh ju si, miks Tõs ta-
maal alus tas 10 aas tat ta ga si 
1. sep temb ril koo li teed re kor-
darv 292 õpi last (tõ si, põh ju-
seks ka koo li võr gu üm ber kor-
ral du sed) ja tä na vu 168.

Öel dak se, et õp pi da po le 
ku na gi hil ja, pi da des sel le ga 
sil mas, et tar ge maks saa da ja 
juur de õp pi da on või ma lik ko-
gu elu. Tä na päe val rää gi tak se 
pal ju täis kas va nuõp pest, vä ga 
po pu laar seks on saa nud vää ri-
ka te üli koo lid. Sel le ees ku jul 
võiks ehk ka Tõs ta maa koo li 
juu res käi vi tu da küll mit te 
vää ri ka te üli koo li, aga vää ri-
ka te kool küll.

Koo li kell kut sub koos tööle

Le pin gu ga fi k see ri-
tak se töö ko hus tu-
sed, lik vi dee ri des 

see ga olu kor ra, kus 
üks õpe ta ja on sa-
ma pal ga eest pal ju 
roh kem maa sool 

kui tei ne.
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Sot siaal toe tus test
Aeg ajalt on val la ko du le-

he kü la lis te raa ma tus tõs ta tu-
nud kü si mu sed sot siaal toe-
tus te maks mi sest: kes saab 
mil list toe tust, mil lal toe tus 
väl ja maks tak se, kes saab toi-
dua bi, kü si mu sed küt te puu-
dest jne. Iga su gu ne abi on 
in di vi duaal ne ja see pä rast 
po le ko du leht õi ge koht nen-
de kü si mus te la hen da mi seks 
ning eel kõi ge on ik ka gi va ja 
pöör du da val la va lit sus se sot-
siaal töö ta ja poo le. 

All pool too me ül di se üle-
vaa te toe tus test. Toe tu sed ja-
gu ne vad rii gi poolt et te näh-
tud toe tus teks, mil le mää ra-
mist ja maks mist kor ral dab 
vald ning val la oma ee lar-
vest maks ta va teks täien da-
va teks sot siaal toe tus teks. Li-
saks kor ral dab vald EU toi-
dua bi ja ga mist.

Toi me tu le ku toe tus
Ees ti rii gis ei jäe ta toi me-

tu le ku ras kus tes se sat tu nud 
ini me si toe tu se ta, vaid toi-
me tu le ku ras kus test üle saa mi-
seks on toi me tu le ku toe tus. 

See on rii gi toe tus abi va-
ja ja te le, mi da mak sab ko ha-
lik oma va lit sus. Toi me tu le-
ku toe tus ei ole et te näh tud 
elus pi de vaks toi me tu le kuks, 
vaid aju ti selt toi me tu le ku ras-
kus test üle saa mi seks. Loo mu-
li kult võiks toe tus ala ti ol la 
suu rem, kuid tä na sed ees ti 
mak su maks jad suu da vad 
kok ku pan na just nii pal ju ra-
ha, et maks ta sel list toi me tu-
le ku toe tust. 

Toi me tu le ku toe tu se ar vu-
ta mi seks on va lem sea du sest 
tu le ne va te alus te ga ning abi-
va ja jad pea vad esi ta ma ise 
and med sot siaal töö ta ja le.

Alu sed toi me tu le ku toe tu-
se mää ra mi seks ja maks mi-
seks, sa mu ti toi me tu le ku pii ri 
keh tes ta mi seks sä tes tab Sot-
siaal hoo le kan de sea dus. 

Toi me tu le ku pii ri suu rus 
keh tes ta tak se Rii giee lar ve 
sea du se ga. 2011. aas tast on 
toi me tu le ku piir ük si ela va le 
ini me se le ja pe re esi me se le 
liik me le 76,70 eu rot ning pe-
re iga järg ne va liik me koh ta 
61,36 eu rot.

Toi me tu le ku toe tust on 
õi gus taot le da ük si ela val 
isi kul või pe re kon nal, kel le 
ne to sis se tu lek pä rast elu ruu-
mi ala lis te ku lu de ma haar va-
mist on al la keh tes ta tud toi-
me tu le ku pii ri.

Toe tu se ar ves ta mi sel võe-
tak se alu seks kõik järg ne vad 
sis se tu le kud:
 töö ta su, va ne ma hü vi tis, 

ela tis ra ha, töö või me tus le he 
alu sel maks tav hü vi tis, pen-
sion (kõik pen sio ni lii gid), 
puu de ga va ne ma toe tus, 
hool da ja toe tus, riik li kud pe-
re toe tu sed, töö tu toe tus, tu lu 
et te võt lu sest ja in di vi duaal-
sest tööa la sest te ge vu sest, 
tu lu kin nis- ja val las va ra 
müü gist ning ren ti mi sest, 
tu lu väärt pa be ri te ja eras ta-
mis väär ta pa be ri te müü gist, 
sti pen diu mid, õp pe toe tus, ho-
no ra rid, muud sis se tu le kud.

See juu res ei ar ves ta ta järg-
mi si sis se tu le kuid:

 ühe kord sed toe tu sed, 
puue te ga ini mes te sot siaal-
toe tus te sea du se alu sel maks-
ta vad toe tu sed (v.a puu de ga 
va ne ma toe tus), rii gi ta ga ti-
sel an tud õp pe laen.

Töö tu ru tee nus te- ja toe-
tus te sea du sel alu sel töö tu ru-
koo li tu ses osa le mi se kor ral 
maks tav sti pen dium, sõi du- 
ja ma ju tus toe tus ning tööp-
rak ti kas osa le mi se kor ral 
maks tav sõi du- ja ma ju tus-
toe tus.

Toi me tu le ku toe tu se ar ves-
ta mi sel võe tak se ar ves se järg-
mi sed jooks val kuul ta su mi-
se le kuu lu vad ala li se elu ruu-
mi ala li sed ku lud:
 te ge lik elua se me üür;
 küt teks ja soo ja vee va rus-

tu seks tar bi tud soo ju se ner-
gia või kü tu se mak su mus;
 tar bi tud vee ja ka na li sat-

sioo ni tee nus te mak su mus;
 tar bi tud elekt rie ner gia 

mak su mus;
 tar bi tud ma ja pi da mis gaa-

si mak su mus;
 maa mak su ku lud, mil le ar-

ves ta mi se alu seks on kol me-
kord ne ela mua lu ne pind;
 hoo ne kind lus tu se ku lud, 

mis on ar ves ta tud ka su ta ta-
va le elu ruu mi le
 te ge lik ol me jäät me te veo-

ta su.
Ala li se elu ruu mi ala lis te 

ku lu de ta su mi sel va rem tek-
ki nud võlg ne vu si ei ar va ta 
eel ni me ta tud ku lu de hul ka 
ja see ei kuu lu kat mi se le toi-
me tu le ku toe tu se va hen di te 
ar velt.

Toi me tu le ku toe tus mää ra-
tak se jooks vaks kuuks. Eel-
ne va te kuu de eest toi me tu-
le ku toe tust ta ga siu la tu valt 
ei mää ra ta. Toi me tu le ku toe-
tu se taot le ja esi tab jooks va 
kuu eest toi me tu le ku toe tu se 
saa mi seks aval du se hil je malt 
20. kuu päe vaks val la va lit su-
se le, kel le hal dus piir kon nas 
ta ala li selt või pü si valt elab.

Toi me tu le ku toe tu se maks-
mist re gu lee ri vad õi gu sak tid 
on:
 Sot siaal hoo le kan de sea-

dus
 Elu ruu mi ala lis te ku lu-

de piir mää ra de kin ni ta mi ne 
toi me tu le ku toe tu se mää ra-
mi sel 

Hool da ja toe tus
Vald kor ral dab ka puu-

de ga isi ku te hool da ja toe tu-
se mää ra mist ja maks mist. 
Hool da ja toe tu se maks mi se 
ees märk on ta ga da kesk mi se, 
ras ke või sü ga va puu de ga isi-
ku le iga päe va ne kõr va la bi, 
ju hen da mi ne ja jä re le val ve, 
mis toe tab puu de ga isi ku ise-
seis vat toi me tu le kut. 

Hool da ja toe tust mää ra tak-
se ju hul, kui hool dus va ja du-
se ga isi ku ise seis vat toi me tu-
le kut ei ole või ma lik ta ga da 
teis te sot siaal- ja/või ha ri dus-
tee nus te, täien da va te toe tus-
te või muu abi osu ta mi se ga. 
Hool da ja toe tu se maks mist 
re gu lee rib Tõs ta maa Val la-
vo li ko gu mää ru se ga kin ni-
ta tud:
 Hool da ja toe tu se mää ra-

mi se ja maks mi se kord

Val laee lar vest maks ta vad 
täien da vad sot siaal toe tu sed

Vald võib mää ra ta ja 
maks ta täien da vaid sot siaal-
toe tu si vas ta valt oma või ma-
lus te le ko ha li ku oma va lit su-
se ee lar vest ko ha li ku oma va-
lit su se vo li ko gu keh tes ta tud 
tin gi mus tel ja kor ras.

järgneb lk 4 >>

Toetustest ja toetamisest
Ha ri du se kva li tee di hin da-

mi ne on kee ru li ne, ku na hin-
nang pei tub ala ti ka vaa ta ja 
sil ma des. Koo lis ole me suu re-
mal-vä he mal mää ral kõik käi-
nud, sel lest prot ses sist osa saa-
nud ja see tõt tu pea me end sel-
lel alal as ja tund ja teks. Ühest 
hin nan gut on ras ke an da ka 
see tõt tu, et koo lie lu koos neb 
pal ju dest eri tah ku dest. 

Pilt li kult öel des al gab hin-
nang sel lest, kas õpi la sed os-
ka vad vii sa kalt te re ta da ku ni 
ta se me töö de ja lõ puek sa mi te 
tu le mus te ni. Kind las ti ei saa 
mõn da näi ta jat ab so lu ti see ri-
da kuid tä na vus te lõ pe ta ja te 
105. tu le mus üle rii gi li ses pin-
ge reas 230 koo li hul gas on 
maa kesk koo li koh ta, ku hu 
õp pi ma pää se mi seks ei pea 
kon kurs si lä bi ma, iga ti tun-
nus tust vää riv tu le mus. 

Vaa da tes ka pal ju sid tei si 
näi ta jaid, olen veen du nud, et 
Tõs ta maa las teaiast on või ma-
lik saa da hea alus ha ri dus ja 
Tõs ta maa kes koo list hea põ-
hi- ja kesk ha ri dus kui li saks 
õpe ta ja te le pin gu tab ka õpi la-
ne ja tu le mus te vas tu tun neb 
hu vi ka ko du. 

Uue õp peaas ta al gul rää gi-
tak se ik ka sel lest, mis muu tu-
nud pa re maks. 

Tõs ta maa kesk kool peaks 
alus ta ma uut küt te pe rioo di 
ener gia sääs tup ro jek ti toel 
ehi ta ta va uue küt te süs tee mi-
ga, mis peaks vä hen da ma ku-
lu sid ja või mal da ma va ba ne-
vad va hen did ka su ta da õp pe-
tööks. Uuen da tud on ar vu ti-
k las si ar vu ti park. 

Tõs ta maa las teaias ei saa-
nud küll hoo vi kor ras ta mi-
seks ja män gu väl ja ku uuen-
da mi seks esi ta tud pro jekt ra-
has ta mist kuid omao sa lu seks 
mõel du ar velt kor ras ta me aia 
ja uuen da me män gu väl ja kut 
vä hen da tud ma hus.

Ko ha li ku ha ri du se si su ja 
kva li tee di mää rab õpi las te, 
õpe ta ja te, las te va ne ma te, las-
teaia- ja koo li juht kon na ja 
töö ta ja te ühi se te ge vu se tu-
le mus lik kus. Soo vin kõi gi le 
edu kat koo liaas tat, po si tiiv-
sust ja sä ra sil ma des se.

Too mas Rõ hu,
val la va nem

JUHTKIRI
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Vas ta valt Tõs ta maa val la 
sot siaal toe tus te mää ra mi se 
kor ra le võib va hen di te ole-
ma so lul maks ta järg mi si toe-
tu si:
 lap se sün ni toe tus (suu rus 

2012. aas tal 200 eu rot)
 esi mes se klas si as tu va õpi-

la se toe tus (suu rus 2012. aas-
tal 50 eu rot)
 era kor ra li ne toe tus õn ne-

tus juh tu mi kor ral (suu rus ot-
sus ta tak se igal konk reet sel 
juh tu mil eral di)
 küt te puu de toe tus 
 muu del juh tu del eral da tav 

sot siaal toe tus, mi da vald võib 
ra ha lis te va hen di te ole ma so lu 
kor ral mää ra ta ja maks ta vä-
he kind lus ta tud isi ku või pe re-
kon na toi me tu le ku toe ta mi-
seks järg mis tel juh tu del:
1) toe tus puu de ga lap se pe-
re le trans por di ku lu de hü vi-
ta mi seks õp pea su tus se, hoo-
le kan dea su tus se või las teaia 
eri va ja dus te ga las te rüh ma;
2) hool dus- ja abi va hen di te 
ost mi seks või ren ti mi seks 
teh tud ku lu tus te osa li seks 
hü vi ta mi seks ku ni 50% isi ku 
en da kan da jää vast va hen di 
mak su mu sest aas tas;
3) eri va ja du se ga isi ku te le ja 
las te le ra vip ril li de kom pen-
see ri mi seks ku ni 31.96 eu rot 
aas tas ühe isi ku koh ta;
4) eri va ja du se ga isi ku te le ra-
vi ku lu de osa li seks kat mi seks 
ku ni 31.96 eu rot aas tas ühe 
isi ku koh ta;
5) taas tus ra vi ku lu deks eri va-
ja du se ga ini me se le ku ni 31.96 
eu rot aas tas;
6) muu deks eel pool ni me ta-
ma ta toe tus teks, mis pa ran-
da vad isi ku või pe re kon na 
iga päe vast toi me tu le kut või 
eluk va li tee ti.

Küt te puu de toe tu sest
Vald on se ni va ru nud küt-

te puid val la tee de äär test ja 
val la le kuu lu va telt kin nis tu-
telt. Sel li se puu de va ru ol ma-
so lul ja ga ti need täien da valt 
abi va ja ja te le. 

Tä na seks on küt te puu de 
va rud ot sa kor ral ja see tõt tu 
on läh tu tud puu de eral da mi-
sel aval du se esi ta nud isi ku te 
abi va ja du sest ja nen de sis se-
tu le ku test.

Küt te puid eral da tak se ük si 
ela va le ük sik va nu ri le (las te-
ta), töö või me tus pen sio nä ri le, 
puu de ga isi ku le, kel le de sis se-
tu lek jääb al la 210 eu ro kuus 
ja oo ta ma tult ras kes se olu kor-
da sat tu nud pe re le. 

Eu roo pa Lii du toi dua bist
Eu roo pa Liit ja gab kuuen-

dat aas tat toi dua bi puu dust 
kan na ta va te le isi ku te le.

Abi saa jad mää rat leb iga 
vald ise oma sei su ko hast läh-
tu des. 

Abi saa ja te mää ra mi se alu-
seks on pe re kon na liik me te 
sis se tu lek ja ma jan dus lik toi-
me tu lek.

Tõs ta maa val la va lit sus ja-
gab Ees ti Pu na se Ris ti vo li tu-
sel sot siaa la bi kor ras toi dua-
bi eel kõi ge toi me tu le ku ras-
kus tes
 ük si last (lap si) kas va ta va-

le va ne ma le
 eest kos te pe re de le (täis kas-

va nud kui alaea li sed lap sed)
 pal ju las te lis te le pe re de le 

(kolm ja enam last)
 ük si ela va te le töö või me-

tus pen sio nä ri de le ja puu de-
ga isi ku te le, kel le pen sion on 
al la 260 eu ro
 ük si ela va te le ea ka te le, kel-

le pen sion on al la 260 eu ro
 puue te ga isi ku te le, kel le-

le on mää ra tud val la va lit su se 
kor ral du se ga hool da ja
 töö tu te le

Tõs ta maa val la va lit sus

Al les see ke vad oli, 
kui saat si me las teaiast 
koo li 9 tu le vast koo li-
jüt si. Nüüd ju ba sü gis 
käes ja las tel uued 
uh ked vor mi müt sid 
peas. Su ve aga va he-
peal mul le tun dub vist 
ei ol nud ki....

1. juu nil tä his ta si me las-
te kait se päe va. See kord pi da-
si me las teaia sün ni päe va ja 
lap sed ning õpe ta jad olid kos-
tü mee ri tud klou ni deks. Õpe-
ta jad te gid las te le näo maa-
lin guid, ühes koos val mis ta ti 
küp si se tor ti, käi di raa ma tu ko-

gus Mar ge ga meis ter da mas, 
jalg rat ta vi gur sõi tu viis lä bi 
kons taa bel Sig ne ja kü la kos-
ti tu lid too ma las teaia vi list la-
sed N-klu bist. Nad laul sid ja 
tant si sid tol leaeg seid las te lau-
le ja –tant se. Tä na me kõi ki 
abis ta jaid ja mui du gi suur tä-
nu po lit sei le ja N-klu bi le kom-
mi de eest! 

Su ve jook sul pai gal da ti kä-
si töö tup pa, juuk su ri töö ruu-
mi ja keld ris se au to maat ne 
tu le kah ju sig na li sat sioon, mis 
neis ruu mi des se ni puu dus. 
Pi ki sil mi oo ta me aga män gu-
väl ja ku te le uu si män gu va hen-
deid. 

Uut on veel nii pal ju, et tel-

Las teaia mu red ja

Ala tes sep temb rist on kõik 
bee bid koos va ne ma ga oo da tud 

Tõs ta maa noor te kes ku ses se 
BEE BI DE JA VÄI KE LAS TE 

MÄN GU RIN GI. 
Koh tu me tei si päe vi ti kell 11.00. 

Kon takt: Jaa ni ka Soo saar 
jaa ni ka soo@gmail.com
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Suvi len das kii res ti möö-
da ja nüüd on aeg noor-
soo töö ja hu vi te ge vus 

taas käi ma lü ka ta. En ne kui 
uu te plaa ni de juur de min na, 
rää gin to re dast 4H laag rist 
Mam mas tes.

Ees ti 4H on noor teor ga ni-
sat sioon, ku hu kuu lu vad nii 
lin na- kui ka maa noo red ala-
tes 7. eluaas tast. Suu rem osa 
liik meid on koon du nud klu bi-
des se. Tõs ta maal on sel leks 
oma 4H klu bi ni me ga „Po si-
tiiv ne“. Liik meid on prae gu 
13.

Ees ti 4H kor ral das Kesk-
kon nain ves tee rin gu te Kes ku-
se toel NIP (Noo re Isik lik Pro-
jekt) ju hen di te kon kur si, et 
luua uu si töö ju hen deid, kus 
lä bi kat se te, vaat lus te, kuns-
ti ja kä si töö õpik sid noo red 
tund ma loo dust. Meie klu bist 
osa les sel lel kon kur sil Kris tii-
na Si re li, kel le pro jek ti tee ma 
oli „Koer te kar va dest pa di“. 
Kon kur si võit jad ava li kus ta-
ti au gus ti kes kel. Ni me kir jas 
oli ka Kris tii na. Võit ja te le kor-
ral da ti Põl va maal Mam mas te 
Ter vi ses por di kes ku ses ta su ta 
laa ger. Laa ger oli vah va. Toi-
mus paa di retk Ah ja jõel, ro-
ni si me ro ni mis sei nal ja Co ca 
Co la kas ti de ot sas. 

Tei sel päe val käi si me Tae-
vas ko jas mat kal, meis ter da si-
me kunst ni ku ju hen da mi sel 
kon ser vi top si dest pliiat si top-
se ja vi nüülp laa ti dest pil te 
ning kel la sid. Jäi me laag ri ga 
vä ga ra hu le.

Laag rist pu ha nu na, tu leb 
mõt ted viia uue le õp peaas ta-
le. Tra dit sioo ni li sed koo li üri-

tu sed on lä bi mõel dud ja plaa-
ni võe tud ning ka mi da gi uut 
ning hu vi ta vat li san du mas, 
näi teks uh ke moee ten dus. Ke-
va del tu leb sõp rus kool Bro ce-
nist, Lä ti maalt, soo jalt vas tu 
võt ta. Jät kub Tõs ta maa noor-
te vo li ko gu töö ning ka õpi la-
se sin dus lööb koo lie lu aren-
da mi se le kaa sa. Het kel käib 
koo lis spor di- ja hu vi rin gi de 
käi vi ta mi ne.

Noor te kes kus on su ve puh-
ku selt ta ga si ja ala tes 2. sep-
temb rist on noo red kes ku ses-
se oo da tud uu tel lah tio le ku-
ae ga del. Ku na eel mi sel aas tal 
olid uk sed val la es mas päe vast 
lau päe va ni, aga lau päe va del 
jäi kü las ta ja te arv vä ga ke si-
seks, siis sel õp peaas tal suu-
ren da si me lah tio le ku ae ga 
töö päe va del (E – R 13:00 – 
20:00) ning lau päe val ja pü-
ha päe val on noor te kes kus kin-
ni ning noo red on pe re rü pes 
va ne ma tel abis. Pal jud õpi la-
sed sõl tu vad bus si liik lu sest ja 
näi teks algk las si õpi las tel on 
ju ba 12-13 ajal tun nid lä bi, 
see ga oli iga ti mõist lik ot sus, 
et ju ba kell 13:00 on noor te-
kas ava tud. 

Noor te kes ku se te ge mis test 
saab üle vaa te val la ko du le hel 
ja ope ra tiiv seim in fo asub Fa-
ce book`is: www.fa ce book.
com/noo red ruu li vad

Ae ga ei ole rai sa ta, tu leb 
te gut se da. Jõu du ja in nus ta-
vaid uu si ideid noor te le ning 
nen de ju hen da ja te le ja kõi ge 
täht sam – et mõt ted ka toe-
tust leiak sid ja el lu ra ken duk-
sid.

Ka ro lii ne Kask, koo li hu vi juht

Noored asusid ruulima

a rõõ mud

li si me las teaia le vah va mum-
mu li se lo go kunst nik Kai li-
Lot ta Juh ka milt. Ka van deid 
val mis pä ris pal ju ja üs na 
ras ke on va li kut te ha, sest 
kõik on nii arm sad, liht sad 
ja ko du sed. Õpe ta jad soo vi-
vad käe so le val aas tal pan na 
oma rüh ma de le ni med na gu 
pal ju des teis tes las teae da des. 
Ehk on kel lel gi mei le mõ ni 
to re ni mi pak ku da gi?

Ala tes sel lest sü gi sest 
saa me ka las teaia le PRIA-lt 
koo li puu vil ja toe tust. Las te-
le võib pak ku da li sa pa la na 
õu nu, pir ne, ploo me, mar ju 
ning juur- ja aed vil ju. Tsit ru-
se li si, ba naa ne, vii na mar ju 

ja ar buu si aga toe tu se ra ha-
dest os ta ei lu ba ta. 

Soo vi me tä na da Ka ro-
lii net ja te ma sõb ran na sid 
val la päe va del tee ni tud ra ha 
las teaia le an ne ta mi se eest! 
See on mei le kind las ti las te 
män gu või ma lus te ri kas ta mi-
sel vä ga suu reks abiks!

Lõ puks pal ve kõi gi le, kes 
ka su ta vad ja la vae va vä hen-
da mi seks tee kon da lä bi las-
teaia õue asu tus tes või rah-
va ma jas käi mi seks – pa lun 
tul ge jalg rat talt ma ha ja sul-
ge ge en da jä rel vä rav! Ka 
siis, kui see oli en ne teid 
lah ti jää tud. Sa ma keh tib ja-
la käi ja te koh ta. Kui lap sed 
on õues võiks jalg ra tast käe 
kõr val lü ka ta. Olu de sun nil 
ole me ha ka nud soe ta ma 
tross luk ke ja vä ra vaid lu-
kus ta ma. Koer te ga on ka te-
goo ri li selt kee la tud lä bi las-
teaia õue ja lu ta da, ol gu ta 
või rih ma ot sas. Sest pa ra-
ku kü ki tab ja sirt su tab koer 
sin na, ku hu juh tub. Ter vi se-
kait se nõu ded on vä ga ran-
ged ning las te tur va li su se ja 
ohu tu se ta ga mi seks on meil 
veel vä ga pikk tee käia.

Kui kel le gi ko duaias on 
sel sü gi sel õu nu-pir ne-ploo-
me roh kem, kui en dal va ja 
lä heb, olek si me vä ga tä nu-
li kud mõ ne kor vi täie ko du-
mai se kraa mi eest! 

Ai ta Lind,
las teaia di rek tor
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Lugu pee tud Tõs ta maa
kaug küt te tar bi jad

 Ala tes 10. ok toob rist on 
Tõs ta maa ale vi ku kaug küt te 
piir kon nas uueks soo ju se ner-
gia väl ja müü gi piir hin naks 
48,81, koos käi be mak su ga 
58,57 €/Mwh .

Hind on koos kõ las ta tud 
Kokn ku rent sia me ti ga ja pä-
rast nen de pool set põh ja lik-
ku ana lüü si loe tud põh jen-
da tuks (Kon ku rent sia me ti 
ot sus 27.08.12 nr 7.1-3/12-
102). Se ni keh tis hind 47,90, 
koos käi be mak su ga ga 57,48 
€/Mwh. Hin na tõus on al la 
2 %.

Kel le gi le ei tee hin na tõus 
rõõ mu, aga ar ves ta des si sen-
di te hin na tõu su on see siis ki 
pa ra ta ma tu. Tõs ta maa hind 
on üks Pär nu maa ma da la-
maid, võrd lu se na Pär nu uus 
hind 53,29, koos käi be ga 
63,94 29 €/MWh. Keh ti va te 
hin da de ga on või ma lik tut-
vu da ka Kon ku rent sia me ti 
ko du le hel.

Tõs ta maa soo ju se ner gia 
hin da on õn nes tu nud se ni 
ma da lal hoi da tä nu re no vee-
ri tud kat la ma ja le ja küt tet ras-
si de le. Tar bi ja tel on või ma-
lik saa vu ta da ener gia sääs tu, 
te hes ka oma hoo ne tes ener-
gia sääs tuks va ja li kud tööd. 
Ees ku juks on kor te riü his tu 
Noo ru se 6 .

OÜ Su fe

Tõs ta maa mõis on 
ol nud pik ka ae ga piir-
kon na üheks pea mi-
seks vaa ta mis väär su-
seks ja pai gaks, ku hu 
ini mes tel ik ka as ja on 
ol nud. 

Ka sel su vel kü las tas mõi-
sa ma ja pal ju ini me si ning 
põh ju seid oli sel leks pii sa-
valt. Ni melt män gi ti taas-
kord möö du nud su ve me nu-
tük ki „Pruu ti de kool“. Kok ku 
oli eten du si 12, mil lest ühel 
võe ti näi te mäng ka lin ti ja 
män gi ti ko gu ees ti rah va-
le 1. sep temb ril te le ka na lil 
ETV2 et te. Kui das eten dus 
te le li nal oli, se da os kab iga 
vaa ta ja ise kom men tee ri da.

Aga teat ri su vi ei piir du-
nud ai nult ühe eten du se ga, 
vaid la va le tu li Ger da Kor de-
met sa tu liuus tükk „Surm, 
sünd ja lau la tus“, mil le te ge-
vus tik sa mu ti Tõs ta maa ja 
siin se te här ras te ga seo tud. 
Eten da ti se da tük ki vaid 
ühek sa kor da ning võib ai-
nult rõõ mus ol la, et pub lik 
sel le gi näi den di soo jalt vas-
tu võt tis.

 Mui du gi oli pealt vaa ta ja-
te hul gas neid, kes üt le sid, et 
pruu did pa re mad, sa mas kui 
tei salt ar va ti, et ik ka surm 
oli pa rem. Mi ne sa võ ta kin-
ni. Kel see eten dus aga nä-
ge ma ta jäi, siis tu leks järg mi-
sel su vel va ra kult hak ka mas 
ol la, et ko he kui pi le ti müük 
lah ti lä heb, siis pää se en da le 
lu nas ta da.

Kok ku kü las tas „Pruu ti-
de koo li“ eten dust ca 1620 
ini mest ning „Surm, sünd ja 
lau la tus“-eten dust ca 1420 
ini mest. Üld se kok ku kü las-
tas Tõs ta maa mõi sa su ve 
jook sul ca 5800 ini mest.

Aga mõi sa su vi ei piir du-
nud vaid eten dus te ga. Kü las-
ta ja tel oli või ma lus uu dis ta-
da üli hu vi ta vat ki noa ja loo 
näi tust „Ki noa ja lu gu ese-
me tes“, mi da ku ree ris Jaak 
El ling ning mi da jõu dis su-
ve jook sul vaa ta mas käia 
suur hulk ini me si. Kah juks 
fil miõh tu tel, kus pub li ku le 
pa ku ti kuut Tõs ta maa kan-
dis vän da tud fil mi vaa ta mi-

seks, oli ini me si vä hem. Näi-
teks lõ pu fil mi, Rai ner Sar ne-
ti „Idioo ti“ käis vaa ta mas 
vaid 6 ini mest. See sel leks, 
vaa ta ja te arv sel le gi poo lest 
fil mi kva li tee ti ja head si su 
ei ka han da nud. 

Li saks ki no näi tu se le oli 
mõi sa kol man dal kor ru sel 
vaa ta mi seks üle val Kai li-Lot-
ta Juh ka mi graa fi ku näi tus 
„Truu val vur 2“, mis lei dis 
nii teat ri pub li ku kui teis te 
ma jas rin gi lii ku va te ini mes-
te hul gast pal ju imet le jaid. 
Val la päe va de ajal oli nä da-
laks rah va le uu dis ta mi seks 
üle val Epp-Ma ria Ko ka mäe 
kau nis maa li näi tus, mil le tra-
dit sioon loo de ta vas ti ka tu le-
val aas tal jät kub.

Eten dus te ja näi tus te kõr-
val toi mus mõi sas hul ga li-
selt eks kur sioo ne, kor ral da ti 
paar uh ket pul ma pi du, vii di 
lä bi laag reid nii kuns ti koo-
li las te le Tal lin nast, loo dus-
kaits ja te le Maar ja maalt kui 
ka kä si töö hu vi lis te le üle Ees-
ti. See ga võib öel da, et te ge-
mist ja gus roh kem kui kül la-
ga, sest ini me si, kes ma jast 
lä bi käi sid oli veel gi roh kem 
– kes tu li gru pi ga ma ja imet-
le ma ja siis tel lis ka toit lus tu-
se, kes soo vis vaid liht salt öö-
bi da ning kes os tis pi le ti ja 
ja lu tas ma ja omal käel lä bi.

Ühel juu ni kuu vaik sel 
kuid äär mi selt sää se roh kel 
ööl toi mus mõi sas ka kum-
mi tus fo to de pil dis ta mis-ses-
sioon, mil le käi gus osa le jad 
õp pi sid kum mi tus lik ke fo to-
sid te ge ma. An tud pro jek-
ti tei seks tu le miks oli koo li 
värs ke vi list la se Sten-An der 
Oja kal la se fo to näi tus mõi sa-
vai mu dest. Vai mu fo tod olid 
üle val keld ri kor ru sel ning 
pea le re mon ti eks po nee ri me 
neid jäl le kus kil mõi sa sein-
tel.

Tra dit sioo ni li selt oli mõi-
sas ava tud ko ha li ke kä si töö-
lis te näi tus-müük, kus sel 
aas tal oli müü giks eh teid, 
pui du tööd, ku du meid, hee-
gel di si, ke raa mi kat, me read-
rust po tiümb ri seid ja muud-
ki. Müük läks pä ris ke nas ti 
ning kä si töö hu vi lis tel on 
põh just ik ka te gut se da. Kut-

su me teid sa mas üles se veel-
gi roh kem väl ja mõt le ma ja 
–aren da ma mõi sa le ja ko gu 
Tõs ta maa piir kon na le eri pä-
ra se maid too teid. Just sel li-
seid, mis seos tu vad siin käi-
nu te le ai nult ja ühe selt Tõs-
ta maa ga.

Üks ki asu tus, mis töö tab, 
ei saa hak ka ma il ma hea de 
töö ta ja te ta. Tõs ta maa tub lid 
mõi sa tüd ru kud olid sel aas-
tal Lau ra Jõe, Ag nes Jan son, 
Triin Ad ler, Keiu An der son, 
Ka ren Ad ler, Sii ri Heind la, 
Lii sa Rand maa, Tee le Tõ nis-
son, Kai le Vaht meis ter ja 
Mar ge Ma ru se, kes ter vi ta sid 
saa bu vaid kü la li si, vii sid lä bi 
ma ja tut vus tu si, tee nin da sid 
nii eten du si kui muid üri tu si 
ja olid ke na deks rek laam nä-
gu deks ter ve le mõi sa ma ja le. 
Li saks nei le ai ta sid ma jak raa-
mi ühes ko hast tei se tõs ta 
Mih kel Kask, Manf red Muu-
ga ning Jan no Pav lov. 

Töö kor ral du si ai tas mul 
nei le ja ga da aga Kirs ti Ta lu. 
Lil le peen raid so pu ta sid Tiiu 
ning Stii na-Riin Saar, kel le 
säe tud peen rad kü las ta ja telt 
pal ju kii tust päl vi sid. Mõi sa-
kü la lis te täis kõ hu eest vas-
tu ta sid Me si ke Jõ gi, Kat rin 
Mart son, Kris ti Raa vik ning 
Ene Oi der sa lu – hea toit te gi 
pal ju de kü la lis te tu ju ko he 
eri ti heaks ja lah keks.

 Eral di tä nu sõ nad aga El-
li Te ra se le ja Ka lev Mart so ni-
le, kel le valv sa pil gu all mõi-
sauk sed kas kin ni või lah ti 
said kee ra tud ning ri pa kil 
ja kat ki sed as jad jäl le kor da 
ning töö le pu ti ta tud.

Lõ pe tu seks paar sõ na ka 
ma jas käi va re mon di koh ta. 
Ni melt ha ka ti au gus ti kuus 
siis mõi sa maj ja pa ne ma kesk-
kü tet, mis tä hen dab, et puu ri-
takse sein tes se au ku sid, vee-
tak se siia ni to ru sid, pai gal da-
tak se ra diaa to reid ning ehi ta-
tak se ka kat la ma ja. 

Kõik tööd peak sid val mis 
ole ma 11. no vemb riks ning 
siis on ma ja soe ning loo de-
ta vas ti pa ra ne nud ka ven ti-
lat sioon. 

Kau nist sü gist soo vi des,
Lii na Käär

 8. au gus til kell 10.07 käi-
sid pääst jad Tõs ta maa ale vi-
kus, kus tee le oli lan ge nud 
tä na va val gus tus liin. 

Pääst jad kont rol li sid sünd-
mus ko ha üle ning and sid 
sünd mu se üle ko ha li ku oma-
va lit su se esin da ja le.

 5. au gus til kell 08.46 kut-
su ti pääst jad ap pi Tõs ta maa 
val da Se lis te kül la, kus kae-
vu oli kuk ku nud veis. 

Pääst ja te saa bu des sel gus, 
et li ha veis oli kuk ku nud li-
gi kau du ka he meet ri sü ga-
vus se vee ga täi de tud kae vu 
ning veest paist sid vaid loo-
ma selg ja pea. Pääst jad said 
ko ha li ku ini me se käest trak-
to ri ning ai ta sid sel le abil 
loo ma kae vust väl ja.

112

Mõi sal oli te gus su vi



7 - 2012 september

Tõstamaa
rahvamaja juures
kell 9.00–10.30 
Varbla
A ja O kaupluse juures
kell 11.30–12.30

III ja IV kvartalis
20. september
4. ja 18. oktoober
8. ja 22. november
6. ja 20. detsember

Pangabuss peatub:

Bussis saate nõu pangateenuste kohta, 
tellida ja kätte pangakaardi, makseau-
tomaadist oma kontole sularaha kanda 
ja välja võtta, teha arvuti abil makseid, 
sõlmida hoiuseid ja muid erinevaid 
lepinguid. 

Tutvuge pangabussi sõiduplaani ning 
finantsteenuste tingimustega  
www.swedbank.ee. Lisainfot panga-
bussi teenuste, kellaaegade ja peatuste 
kohta saate 24h telefonilt 6 310 310.

M öö du nud aas tal kir-
ju ta sin, et ole me ha-
ka nud aren da ma Se-

lis te meie rei se pi ko da ning 
esi me se töö na te gi me kor da 
se pi ko ja ruu mi de la gu ne nud 
lae. 

Sel aas tal ole me end aga 
eda si lii gu ta nud ning Pär nu-
maa Ko ha li ku Omaal ga tu se 
Prog ram mi toel soe ta nud se-
pi kot ta suu re hul ga eri ne vaid 
töö riis tu: se paa la si, se pa pi hid, 
se pak ruus tan gid, ala si meis lid 
jms. Li saks soe ta ti ka esi me-
ne osa se pi ko ja elekt ri kaab li-
test, sest va na ne nud elekt ri-
süs teem va jab uu ne da mist. 

Uue pro jek ti ga tu leb aga 
soe ta da veel ka üle jää nud osa 
kaab li test ja muid vi di naid, et 
elekt ri süs teem kõik kor da teh-
tud saaks.

Käe so le va pro jek ti üheks 
olu li se maks osaks oli pea le 
töö riis ta de ja kaab li te soe ta-
mist aga se pa töö alg kur su se lä-
bi vii mi ne. 17.-19. au gus til toi-
mus se pi ko jas es ma ne õp pe-

 päe va de sa ri, mi da ju hen das 
pro fes sio naal ne sepp Gun nar 
Va res (töö tab meist ri na Ve nu-
se Bas tio ni Se pi ko jas ning on 
se pa töö eria la õpe ta ja Pär nu 
Kut se ha ri dus kes ku ses). Kol-
me päe va se kur su se lä bi sid 

edu kalt viis õp pu rit: Ran do 
Rand, Ar do Käär, Ene Tamm, 
Too mas Tamm ja Jaan Pall. 

Kur su se jook sul val mis 
nen de kä te all mit me su gu-
seid as ju: nae lu, haa ke, uk se-
kau nis tu si ja käe pi de meid.

Eda si on plaa nis se pi ko da 
ik ka eda si aren da da nii se da 
re mon ti des kui ka si su li selt 
ehk kor ral da da täien da vaid 
koo li tu si ja viia lä bi üri tu si 
uu dis hi mu li ke le. 

Siit ka mi nu üles kut se: kui 
kel le gil on ko dus va nu fo to-
sid või muid ma ter ja le Tõs ta-
maa val las te gut se nud sep pa-
de ja se pi ko da de koh ta, siis 
and ke en dast mär ku. Ko gun 
kõik või ma lik ke kir ja lik ke ja 
suu li si and meid siin se te sep-
pa de elu ja töö koh ta ning 
hea mee le ga ja gan neid tead-
mi si eda si ka ko ha li ke le ini-
mes te le ja kü la lis te le. 

Mi nu ga saab ühen dust kir-
ja li kult lii na@tos ta maa.ee 
või te le fo nit si 508 3834.

Lii na Käär

Selis te meie rei se pi ko da are neb

 7. juu lil toi mus 15. Tõ he la 
ko du ko ha päev, mil le ala tee-
maks see kord „Ühis ma jan did 
Tõ he las“.

Päev sai ava tuks kuu lu ta-
tud rong käi gu ja li pu heis ka-
mi se ga. Rah va ma ja kõr val ole-
val par ki misp lat sil oli kü las ta-
ja tel või ma lik vaa da ta kol hoo-
siaeg seid eri ne vaid ma si naid 
jalg rat tast lintt rak to ri ni.

Saa lis toi mu nud in fo tun-
nil sai kuu la tud kol hoo si asu-
ta mi se aja lu gu sin na kõr va-
le tee ma ko ha seid lu gu sid ja 
mee nu ta ti eri ne vaid või mu-
kor da sid.

Päe va jook sul toi mu sid 

sport män gud, las te le eri ne-
vad te ge vu sed, eri ti po pu laar-
seks osu tus Kai di näo maa lin-
gu nur ga ke, kus lap sed te ki ta-
sid lau sa jär je kor ra.

Õh tu poo le sai kont ser dil 
kuu la ta ko ha li ke ja oma val-
la las te esi ne mist, mil le le järg-
nes tra dit sioo ni li ne lo te rii, 
kus au hin du ja gus nii oma-
de le kui ka kau ge malt tul nu-
te le.

Tant si ti lõk ke tu le val gel 
pea hom mi ku tun di de ni.

Suu red tä nud kõi gi le, kes 
ai ta sid se da päe va meel de jää-
vaks te ha.

Bir git Pe re

Mee nu ta ti kol hoo siae guMee nu ta ti kol hoo siae gu

Se pa töö alg kur su sel osalejad (vasakult): Ene Tamm, Toomas 
Tamm, Ardo Käär, Rando Rand, Jaan Pall, Gunnar Vares
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Tõs ta maa val la päe vad 
toi mu vad igal aas tal 
au gus ti kuu tei sel nä-
da la va he tu sel. Sel lel 
aas tal ju ba 16. kor da.

Ava mi ne toi mus ree de 
õh tul mõi sa ees mee leo lu ka 
agiit ka va ga rah va tant sut ru-
pilt Viies ra tas, kus and sid 
oma pool se pa nu se ka Ka lev 
Mart son, Too mas Mitt ja Lii-
sa Rand maa. Ka va ju tus tas 
nel jast aas ta päe vast, mis Tõs-
ta maal täi tu nud ja meie elu 
mõ ju ta nud: pa su na koo ri asu-
ta mi sest 120, elekt ri voo lu 
saa mi sest 50, ki ri ku tor ni va-
ri se mi sest 40 ja val la oma va-
lit su se staa tu se saa mi sest 20 
aastat. Val la va nem avas val la-
päe vad op ti mist li ku ter vi tu se-
ga ja tun nus tas „Kau ni ko du” 
kon kur si võit jaid.

Jaak El ling võt tis en da pea-
le Tõs ta maal 1981. aas tal fil-
mi tud män gu fil mi „Kar ge me-
ri” näi ta mi se mõi sas suu rel 
ek raa nil, mis pal ju de jaoks 
tõi meel de põ ne vaid sei ku fil-
mi te ge mi se ae ga dest.

Er mis tu puh ke kü la võt tis 
vas tu kü la li si, kes soo vi sid 
val la päe vi ava peo ga tä his ta-
da. Toi me kas mees kond, ku-
hu kuu lu sid Ma dis Mart son 
pe re ga, Aa re Sutt, Too mas 
Sel ge, Tii na Orm, Eha Ko senk-
ra nius, Ur mas Mänd ja Tõ nu 
Sa lu, and sid pa ri ma peo õn-
nes tu mi seks. Hu vi li sed said 
kü las ta da Lää ne-Ees ti suu ri-
mat roo siae da, sõi ta paa di ga 
jär vel, maits ta ka la sup pi, kuu-
la ta Rai mo Soom re akor dio ni-

män gu, Mait Se ge ri pe re bän-
di You ja Tou kont ser ti ja poo-
le öö ni tant si da mõ nu sa kant-
rian samb li Kan nus saa tel.

Lau päe va hom mi kul va lit-
ses kes ka le vis laa da mee le-
o lu, kus lei dus igaü he le mi da-
gi. Noor te kes kus võt tis ava -
sü li vas tu kõi ki, kes soo vi sid 
se da kae da, män ge män gi da 
ja pann koo ke süüa kõik või ma-
li ke ma gu sa te li san di te ga. Se-
da kõi ke ve da sid Tõs ta maa ja 
Väi ke-Maar jast meie val la päe-
vi nau ti ma tul nud noo red. 

Rah va ma ja saa li des oli 
hul ga li selt põ ne vaid väl ja-
pa ne kuid kä si töö kes ku ses ja 
la pi töö de rin gis te gut se va te  
tub li de meist ri te töö dest ee-
sot sas Pil le Mart so ni ja Anu 
Rand maa ga. Kä si töö poes- ja 
kes ku ses oli ava tud töö tu ba 
no be da te le näp pu de le. Töö ko-
ja juu res va lit ses aga mees te 

maailm, kus Ja nek Tuul mees 
ja Ma dis Mart son koos as jaar-
mas ta ja test sõp rus kon na ga de-
monst ree ri sid ime ma si naid ja 
–at ri buu te. Väl ja olid too dud 
meie mees te leiu ti sed, mil le 
efek tiiv sust oli või ma lik nii 
proo vi da kui ka liht salt imet-
le da.

Mõi sas avas tõs ta maa las-
te poolt ar mas ta tud ja omaks 
saa nud kunst nik Epp-Ma ria 
Ko ka mä gi oma maa li näi tu-
se „Sel le su ve pil did”, mil le 
pu hul oo tas kõi ki koh vi laud 
kon dii ter Hel le Pih la ku saia-
kes te ga. Keld ri kor ru sel tut-
vus tas hu vi lis te le Tõs ta maal 
su vi tav en di ne he li režis söör 
Jaak El ling oma koos ta tud 
põ ne vat näi tust „Ki no aja lu-
gu ese me tes”. 

Näi tus test sai veel imet le-
da Tõs ta maa koo li värs ke vi-
list la se Sten-An der Oja kal la se 

fo to näi tust „Tõs ta maa mõi sa 
vai mud”, Kai li-Lot ta Juh ka mi 
graa fi ka näi tust „Truu val vur 
2” ja väi kest väl ja pa ne kut 
põl le dest lä bi ae ga de. Ma dis 
Ves ki mä gi fil mis koos töös 
pal ju de val lae lus täht sat rol li 
täit va te ini mes te ga do ku men-
taal fil mi „Tõs ta maa vald 20”, 
mi da oli või ma lus vaa da ta 
suu rel ek raa nil. Sel le fil mi si-
su on olu li se täht su se ga meie 
val la kroo ni kas nii mi ne vi ku 
kui tu le vi ku jaoks. 

Tõs ta maa ki ri kus pai ta sid 
meie kõr vu ja mee li laul jad 
Tan ja Mih hai lo va ja Mikk 
Saar, ki tar ril saa tis neid Karl 
Kan ter. Pal ju de jaoks oli 
imeks pan dav ar tis ti de is tuv 
esi ne mis viis, kuid see ei se ga-
nud muu si ka jõud mist kuu la-
ja te ni. Hea, kui meie juur de 
on nõus esi ne ma tu le ma ar tis-
tid, ke da võib nä ha-kuul da ta-

XVI Tõs ta maa val la päe vad
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va pä ra selt suur tel la va del ja 
võim sa te or kest ri te saa tel. 

Rah va ma jas män gis meie 
näi tet rupp (Õie Jaan soo, Moo-
ni ka Ad ler, Lii na Käär, Car-
men Maan toa, Õn ne la Lees, 
Ei no Nõm me, Enn Mart son) 
Kül li Jan son’i la vas ta tud A. 
Lii ve se 2-vaa tu se list ko möö-
diat „Mi nu ne li nal ja kat tü-
tart”, mis tõi kok ku ül la ta valt 
suu rear vu li se pub li ku.

Lau lu la val toi mus rah va -
pi du koos le gen di de ga, kel-
leks kut su si me kul tu san samb-
li Fix ja le gen daar se dis ko ri 
Märt Ran na mäe. Pi du ja mee-
leo lu oli mõ nus ning kes tis 
hom mi ku ni. 

Eri li sed tä nu sõ nad kol me-
le või me ka le me he le: Ur mas 
Rein feld ti le, kes te gi en nast-
sal ga valt he li- ja val gus teh ni-
ku ras ket ning kee ru list tööd 
kõi gil val la päe va de üri tus tel; 
And res Hir ve la le, kes hoo-
lit ses sel le eest, et esi ne ja tel 
oleks lau lu la val kor ra lik la va 
ja he li või men dus; Too mas 
Mit i le, kes jääd vus tas nii fo-
to de kui vi deo fil mi na val la-
päe va del toi mu nu.

Pü ha päe va kesk päe val ko-
gu ne ti rah va maj ja val la päe va-
de lõ put se re moo nia le, kus to-
re da mee leo lu lõi meie ar mas 
folk loo ri rühm Vo ki ra tas. Ko-
du loouu ri ja Vai ke Hang tut-
vus tas nii sõ na kui väl ja pa-
ne ku te lä bi tõs ta maa las te le 
nen de suur ku ju sid kau gest 
mi ne vi kust. 

Spor dik lu bi la se Too mas 
Rõ hu eest ve da mi sel toi mus 
soo vi ja te le ran na vol le Me re-
laiu puh ke kü las koos seal se te 
me re mõ nu de ja val la päe va de 
lõ pu su pi ga.

Suur val la buss täi tus Ma-
ni ja lau lu pi du lis te ga, sõit si me 

Mu na laiu sa da mas se ja sealt 
eda si praa mi ga Tä ku laiu sa da-
mas se, kus võt tis lau lu pi du li-
si vas tu hea Ma ni ja rah vas ja 
Pär nust pä rit Lau lu selts Mõ-
nu salt. Lau lu pi du oli tõe li ne 
ja rõõ mu toov. Saa teks olid 
kla ver, 4 akor dio nit, jau ram 
ja ki tarr. Täiel rin nal laul di ar-
mas ta tud lau le ja tun ti elust 
mõ nu. 

Õn neks va lit ses kõi gil kol-
mel päe val päi se pais te li ne ja 
kuiv ilm. 

Püüa me ala ti val la päe vi 
kor ral da da nii, et soo vi jal 
oleks või ma lus osa võt ta kõi-
gist sünd mus test, sest ai nult 
nii saab õi ge üle vaa te sel lest, 
mi da ka vat se tak se. Krii ti kal 
ei ole siin ko hal koh ta ning sü-
ga vat kum mar dust vää ri vad 
kõik, kes omalt poolt pa nu se 
sel le nä da la va he tu se õn nes tu-
mi seks and sid.

Kõi gi te gi ja te ni mel 
Õn ne la



september 2012 - 10 

Möö du nud ae ga de mee-
nu ta mi ne, fo to de ja 
do ku men ti de ko gu-

mi ne ning kir ja sõ nas tal le ta-
mi ne on põ nev et te võt mi ne. 
Nii saab võr rel da eri ne vaid 
ajas tuid ning väär tus ta da va-
rem teh tut. Oma eria last läh-
tu valt tun nen sü ga vat hu vi 
Tõs ta maa me dit sii nia ja loo 
vas tu. 

Se ni ko gu tud ma ter jal on 
saa da val ko du le hel: www.
ter vis.tos ta maa.ee, sealt va li-
da Tõs ta maa me dit sii ni lu gu. 
Eri ne vad ars tid, õed, velsk rid 
ja hool da jad on oma tööd tei-
nud suu re ko hu se tun de ga ja 
see ko hus tab nen de teh tut tal-
le ta ma pü si va malt. 

Ar hii vi des se jõuab kah-
juks vä he ma ter ja le, see tõt tu 
on kul da väärt kesk- ja va ne-
maea lis te mee nu tu sed mee di-
ku test, ap teek ri test, fo tod ini-
mes test ja ra via su tus test, ole-
ma so le vad säi li nud ret sep tid, 
saa te kir jad jt me dit sii ni li sed 
do ku men did. 

Kel lel on mi da gi sel list kus-
kil saht li või ka pi põh jas siis 
soo vin nen de ga tut vu da ja 
nõu so le kul te ha koo pia. 

Ole ma so le va te and me te 
alu sel on Tõs ta maa piir kon-
nas töö ta nud järg ne vad ars-
tid: Ter teff 1920-1925; dr 
Kal las 1926-1932; dr Ernst 
Beck man 1932-1941; dr No-
ra Toots 1941-1944; dr Va ba 
1944-1948; dr Ga li na Kras-
sovs ka ja 1948-1951; dr Or-
zans ki 1951-1952 ( või ma lik, 
et see mees oli li ba-arst, ka su-

ta des va ras ta tud do ku men te); 
dr Lil li Paal berg 1952-1955; 
dr Väi no Ser mat 1955-1961; 
dr Ka ja Lo di abiel lu des Al lik-
soo 1961-1972; dr Ma ris Am-
järv abiel lu des Alt mäe 1975-
1995; dr Ma dis Ves ki mä gi 
1996... . 

Vä ga oo tan mee nu tu si eri-
ne va test mee di ku test, nen de 
tööst, hu vi ta va test va he juh-
tu mis test ja ka le gen di dest. 
Kül lap võin ka en nast siia 
rit ta ase ta da, olen nüüd seks 
16 aas tat Tõs ta maal ars ti na 
töö ta nud.

Eri li seks hu vi pak ku va teks 
tee ma deks on dr Ser ma ti 
poolt mu ret se tud rönt ge nia-
pa raa di ga teh tud uu rin gud, 
ka su ta ta vad ve re ja urii ni-
p roo vid 1950-1990, väi ke -
ki rur gi li sed prot se duu rid lä-
bi ae ga de, ta va tööa ja vä li sed 
pöör du mi sed, sün ni tu sa bi, 
era kor ra li sed sei sun did, kus 
mee dik pääs tis elu.

Head ini me sed. Kes tun-
neb, et saab ai da ta mä les-
tus te ko gu mi sel, siis pa lun 
and ke en dast tea da te le fo nil 
523 0445 või 449 6003 ( soo-
vi ta valt õh tu poo le), e- pos ti 
aad res sil ma dis@tos ta ma.ee  
või saat ke sõ na ter vi se kes ku-
ses se. 

Tu len kül la ja vest le me pi-
ke malt. Proo vi me koos kir ja 
pan na iga mee di ku-sa ni ta ri, 
õe ja ars ti port ree ini me se ja 
mee di ku na, vürt si da des se da 
hu vi ta va te ja hea taht li ke va-
he juh tu mi te ja le gen di de ga. 

Ma dis Ves ki mä gi

Hea Tõs ta maa rah vas! 
Kes on pil ti del?

EA KA TE KLU BI kut sub kõi ki hu vi li si sel le sü gi se esi me se le koh tu mi se le Tõs ta maa rah va maj ja 
kol ma päe val, 12. sep temb ril kell 11. Klu bi eest ve da ja Lia Ve sik (tel 528 7043) 

RAH VA MA JA TEA TED

Te ge vust alus ta vad rin gid:

MUU SI KAS TUU DIO LAS TE LE JA NOOR TE LE - 
ju hen da ja Õn ne la Lees (tel 523 6350) (laul mi ne, 
kla ve ri- ja ki tar ri män gu al gõ pe, bän di kool). 
Tu le, le pi me si nu proo via jas kok ku 
17. - 18. sep temb ril kell 13 - 17

pü ha päe val, 7. ok toob ril kell 11 LA PI TÖÖ RING (kä-
si töö kes ku ses) – ju hen da ja Pil le Mart son (tel 523 0820)

es mas päe val, 8. ok toob ril kell 11 folk roo ri rühm 
Vo ki ra tas – ju hen da ja Õn ne la Lees

ree del, 12. ok toob ril kell 19 se ga rah va tant su rühm 
Viies ra tas - ju hen da ja Pil vi Ka se (tel 5 695 2764)

ree del, 12. ok toob ril kell 19 nai san sam bel 
Ree de ne rõõm – ju hen da ja Õn ne la Lees

Oo da tud on kõik en di sed ja uued hu vi li sed!
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Ede la Soo mes asub sel li-
ne koht, mi da kut su tak-
se ni me ga Arc hi pe la go. 

Kee ru li se ni me Arc hi pe la go 
all mõel dak se isee ne sest Tu-
ru lin nast ede la suu nas asu-
vat Tu ru saa res tik ku (Tu run 
Saa ris to). Tu ru saa res ti kus on 
kok ku üle 20 000 saa re. 

Siin sed saa red on ena mas-
ti väi ke sed ja ki vi sed. Me re lai-
ne te ja tuu le toi mel on need 
aja pik ku oman da nud üma ra 
ja si le da vor mi, mis on kae-
tud tuu lest vi bus män di de ga. 
Loo dus on siin tai mes ti ku ja 
loo mas ti ku poo lest kül lalt ki 
va riee ruv. 

Ke va del saa bub saar te le 
suur tes ko gus tes ränd lin de. 
Su vel puh ke vad õi de puis nii-
dud. Ka la roh kus mee li tab ko-
ha le pal ju õn ge me hi, kel lest 
osad tu le vad ka Ees tist.

Saa res ti ku lõu nao sas asub 
500 km2 suu ru ne Arc hi pe la-
go rah vus park, ku hu kuu lub 
enam kui 2000 saart. 

Eri ne valt Ees tist paik neb 
siin lõ vio sa kaits ta va test ala-
dest il ma asus tu se ta piir kon-
da des. See teeb kait se kor-
ral da mi se isee ne sest na tu ke 
liht sa maks, ku na on vä hem 
konf lik te loo du se ja ini me se 
va hel. Rah vus par gi hal da mi-
se eest vas tu tab Met sä hal li-
tus, kes on siis meie mõis tes 
kom bi nat sioon RMK-st ja 
Kesk kon naa me tist. 

Rah vus par gi loo dus li ku 
väär tu se tõst mi se le ai tab kaa-
sa nii tu de hool dus ja kar ja ta-
mi ne. Ka on ha ka tud te ge le-
ma roo niit mi se ga, mil le juu-
res on ap pi pa lu tud suu re ma 
ko ge mu se tõt tu spet sia lis tid 
Ees tist. 

Pi de valt ot si tak se uu si 
vii se, kui das lõi ga tud roo gu 
saaks mil leks ki ära ka su ta da. 
Rah vus par gi nii tu de hool du-
sel on ha ka tud üha roh kem 
va ba taht lik ku tööd ka su ta-
ma. 

Näi teks või mal dab Met sä-
hal li tus va ba taht li kel min na 
ta su ta ela ma mõn da saa rel 
asu vas se ma ja kes se, mil le 
eest vas tu ta suks hoo lit seb va-
ba taht lik seal loo ma de kar ja-
ta mi se eest. Li saks on avas ta-
tud uus hu vi tav tu ris mi ha ru. 

Ni melt on või ma lik Met sä hal-
li tu selt ren ti da näi teks nä da-
laks ajaks häs ti asus tu se kau-
ges se ja met si kus se koh ta ük-
si ku le saa re le ela mi ne. Se da 
aga mit te nii sa ma, vaid seal 
ela des peab loo ma de le hei na 
te ge ma jms eest hoo lit se ma. 
Nä dal ae ga ela mist sel li ses 
ko has mak sab ül la ta valt 350 
eu rot. Vaa ta ma ta kõr ge le hin-
na le on ka Met sä hal li tu se en-
da imes tu seks sin na ko guaeg 
taht jaid ja jär je kord on nö uk-
se ta ga. 

Sar na selt Tõs ta maa Sor-
gu saa re ja osa de lai du de ga 
on Arc hi pe la go rah vus par gi 
osa del saar tel ning veea la del 
lin du de pe sit su sa jal vii bi mi-
ne kee la tud. On ala sid, kus 
vii bi mi ne on kee la tud aas ta-
ring selt. Ega nen de le ala de-
le eri ti ke da gi ka ei sa tu, ku-
na sel leks peab sõit ma oma 
paa di ga asus tu sest suh te li selt 
kau ge le.

Arc hi pe la go on isee ne sest 
suh te li selt hõ re dalt asus ta tud. 
Pal jud ela mud on su ve ko duks 
na tu ke jõu ka ma te le Hel sin gi 
lin na ela ni ke le. 

Ko ha peal ela ja te le pa kub 
iga päe vast lei ba ena mas ti põl-
lu ma jan dus ja üha täht sa ma-
le ko ha le tõu sev tu rism. Vä-

hem te ge le tak se ka lan du se-, 
pui du tööt le mi se- ja muu de 
toot mis te ga. 

Ku na põl luks so bi vat maad 
on vä he on ül di selt kõik vä he-
gi la me da mad maa tü kid põl-
lu ma jan dus li kus ka su tu ses. 
Ena mas ti kas va ta tak se eri ne-
vaid te ra vil ju. Põl lud isee ne-
sest on vä ga väik sed ja eba-
mää ra se ku ju ga. 

Ei ole su gu gi eba ta va li ne 
ko ha ta vaid paa ri tu han de 
ruut meet ri suu ru seid põl de. 
Võib et te ku ju ta da kui kee ru-
li ne on ko ha li kul põl lu me hel 
sel lis te väi kes te põl du de ga 
ope ree ri da. 

Ini mes te ar vu kus ül di selt 
seal ses piir kon nas kul geb vä-
he ne mi se suu nas na gu ka Ees-
ti maa piir kon da des. 

Kui gi vii ma sel ajal võib na-
tu ke mär ga ta ka osa de noor te 
pe re de maa le ta ga si ko li mist. 
Se da on või mal da nud in ter ne-
ti ajas tu, sest pal jud töö ko had 
on sel li sed, mi da saab ka lin-
nast kau ge mal täi ta (näi teks 
raa ma tu pi da mi ne, vee bi ku-
jun dus jne). 

Hu vi tav, kas sel list väi kest 
maa piir kon da des se ta ga si ko-
li mist on ka Ees tis mär ga ta? 

Üleül di ne po lii ti li ne ot sus 
on ol nud soo dus ta da ini mes-

te le Tu ru saa res ti kus elu jät-
ka mist. Sel le jaoks on näi teks 
saa relt saa re le pää se mi seks 
praa mi pi let ta su ta. Va re malt 
oli see ta su ta vaid ko ha li ke le 
ela ni ke le, kuid ku na EU lei-
dis, et see peab kõi gi le võrd-
ne ole ma, siis ot sus ta ti sõit te-
ha kõi gi le ta su ta. 

Mit te nii hea uu dis rii gi le, 
kes mak sab tee de hal da mi se 
ra hast 47 % praa mi liik lu ses-
se. Kuid sa mas, eks ole soom-
las te ra ha kott ka na tu ke suu-
rem. Se da il mes tab häs ti ju ba 
see, kui pal ju on igal pool me-
re ää res vä ga kal leid jah te ja 
kaat reid nä ha. 

Ta su ta praa mi sõit on aga 
ää re tult hea uu dis tu ris ti le, 
kes pla nee rib Arc hi pe la gos-
se tõe list ela must saa ma min-
na. 

Pal jud on Soo mes käi nud, 
kuid sel list Soo met po le näi-
nud. Soo vi tan teil seal kind-
las ti ära käia. Sin na on kül-
lalt ki liht ne au to või bus si ga 
rei si pla nee ri da. Tu ris ti le on 
teh tud iga su gu ne in fo häs ti 
kät te saa da vaks ja seal saab 
igaüks täies ti ise seis valt hak-
ka ma. Hu vi kor ral leia te li-
sain fot www.saa ris to.org.

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

Teist moo di Soo me

Kal jus tel saar tel kas va vad ena mas ti ki du rad ja kõ ve rad män nid. Foto: Kadri Linder
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Va he te va hel on vist 
kõik ini me sed iseen da-
ga pa huk sis. See ra hu-

lo le ma tus ajas mind liik ve le. 
Era kord ne või ma lus ela da 11 
kuud Ka na da On ta rio osa rii gi 
suu ri mas lin nas To ron tos sai 
teoks tä nu mu lah ke te le su gu-
las te le ja mu en da kal li te le las-
te le. Ko gu sin aas ta ae ga ra ha 
ja jul gust ning len da sin gi.

Kaks kor da Ae ros vi ti ga 
üle At lan di 

Oma tee kon da alus ta sin 
9. au gus til 2011 Riia len nu-
jaa mast Air Bal tic’uga Kiie-
vis se. Seal is tu sin-kõn di sin-
tuk ku sin tran siit len du de poo-
le lio le vas oo te saa lis 6 tun di 
ja asu sin siis Uk rai na fir ma 
Ae ros vit len nu ki par da le. Ma 
ei ko ha nud Ka na das ega Ees-
tis ki ke da gi, kes oleks sel lest 
fir mast mi da gi kuul nud. No 
mui du gi oli mu va li ku põh ju-
seks oda vaim pi le ti hind.

Ku na tu lin 11 kuud hil jem 

sa ma mars ruu ti möö da ta ga-
si, jul gen Ae ros vi ti soo vi ta da. 
Ta ga si teel üt les mu ju hus lik 
pin gi naa ber Ste pan, et ka su-
tab ik ka se da ot se lii ni ko dus-
tel kü las käi mi seks. (Va he mär-
ku se na: Ste pan on Ka na das 
ela nud 22 aas tat, rää gib lait-
ma tut ing li se keelt ja on üks 
um bes mil jo nist uk rain la sest 
Ka na das. Ai nuük si To ron tos 
pi di ole ma ne li suurt uk rai-
na keel set koo li ja lu ge ma tul 
ar vul ki ri kuid.) Kiie vis ühek-
sa tun ni pä rast maan du des 
sel gus, et oo te saa li re mont 
on aas ta ga lõ pe ta tud, möö-
du nud ae ga de stii lis ki vi pan-
noo vap ra len du ri ga sei na le 
kin ni ta tud ja vee pu de li hin-
na le 50 eu ro sen ti li sa tud. Jät-
si me Ste pa ni ga sü dam li kult 
ju ma la ga. 

Ai nult kol me tun ni pä rast 
is tu sin Riia len nu kis ja ma-
ga sin 7tun ni se aja va he und. 
Mis ki po le ku na gi aeg la se-
malt läi nud, kui pas si kont rol-
li sa ba ja kohv ri te lä bi val gus-

ta mi ne Riias. Taas koh tu mi ne 
oma las te ga jääb mul le eluks 
ajaks meel de ja pa neb veel tä-
na gi sü da me kii re mi ni põk su-
ma…

To ron to Vil la ge’d ja vär vid
To ron to on vä ga ro he li ne 

linn. Esi mest kor da len nu jaa-
mast ära sõi tes us ku sin, et see 
mets peaks nüüd ehk vars ti 
lõp pe ma. Te ge li kult pol nud ki 
me kui gi kau gel kesk lin nast. 
Lä bi lin na jook seb kaks jõ ge, 
Hum ber ja Don. Nen de orud 
ja hiig las lik On ta rio järv koos 
saar te ga moo dus ta vad vä ga 
suu re par ki de vöön di, kus on 
mat ka ra jad ja mit me ke si seid 
puh ke või ma lu si. 

Ko gu linn ja gu neb naab-
rus kon da deks (neigh bour-
hoods), mil le ela ni kud hoia-
vad oma va hel kok ku ja hoo-
lit se vad oma ko du kan di toe ta-
mi se eest. Mi nu naab rus kond 
kan dis ni me Bloor West Vil-
la ge and High Park. Tih ti käi-
sin ka Litt le Ita lys ja aas ta lõ-
puks olin tut tav peaae gu kõi-
gi 19 lin nao sa ja ka To ron to 
lä hiümb ru se piir kon da de ga. 

Põ nev oli vä he haa val tund-
ma õp pi da, kui das lin nas elu 
kul geb. Vä ga liht ne trans por-
dis keem sai rut tu sel geks ja 
lin nat rans por di kuu pi let (met-
ro pass) ai tas mu avas tus ret ki 

lä bi viia. To ron to met roo (sub-
way) muu tus mu lem mi kuks. 
Tu han ded igat vär vi ini me-
sed, kes se da tööl käi mi seks 
ka su ta sid, and sid ai mu, mil li-
ne võiks ol la tu le vi ku maailm.
Tund ma tud kee led ja eri ras-
sid is tu sid sõb ra li kult külg 
kül je kõr val. Ko gu aas ta jook-
sul ei näi nud ma üht ki ti ge-
dat pil ku mit te kel le gi poo le. 
Ini me sed as tu vad meel sas ti 
naab ri ga vest lus se, on vä ga 
vii sa kad ja sõb ra li kud. 

Mui du gi nä gin ka suur lin-
na pa hu poolt, ker ju seid ja ko-
du tuid, ning kuul sin uu dis tes 
mõr va dest ja teis test ku ri te-
gu dest. Mul ehk ve das, sest 
ma ei tund nud kor da gi hir mu 
ega saa nud ka hal va koht le-
mi se osa li seks. Siis ki, üks 
kord oli va gu nis üks ju tu kas 
pur jus mees… 

To ron to tä na vad eh ma ta-
vad kord nä da las mit te kõi-
ge pa re ma aroo mi ga. Ni melt 
vee tak se siis kõn ni tee ser va le 
oma prü gi kas tid. Prü giau to 
tüh jen dab need rin gi sõi tes 
oma kõh tu ja me hed hei da-
vad tüh ja kas ti ma ja et te ta-
ga si. Igal lin nao sal on oma 
prü gi päev, mil le eest ko da ni-
kud maks ma ei pea. Tee veer-
de pan nak se muu gi ülea ru ne 
kraam, va hel lau sa nur ga dii-
van või kõr ge puh vet kapp. 

11 kuud tei sel pool oo kea ni

Rattaraamiga linnaliinibuss.

Eesti poisid Jõekääru lastelaagris.



13 - 2012 september

Kel le le meel dib, võib sel le 
ära viia. 

Va hel kor ral dab mõ ni pe re 
või tä nav nn ga raažimüü ki, 
kus pe re de le ka su tu kraam 
mõ ne dol la ri eest uue oma ni-
ku leiab. See on lõ bus ja ka-
su lik et te võt mi ne. Sõit sin pal-
ju ka lin na lii ni bus si ga. Bus-
sid po le eri ti suu red ja nen de 
ni na kül jes on ka jalg rat ta-
raam. Se da ka su ta ti usi nas ti, 
sest jalg rat tu reid on vä ga pal-
ju. Mind ül la tas ai nult, et ena-
mik neist ei ka su ta nud üld se 
min geid hel ku reid. Vae sed au-
to ju hid – rat ta ga must mees 
mus tas öös il mub äk ki täp selt 
au to tu le de val gus vih ku. Õn ne-
tu si juh tus üp ris pal ju. Bus si-
juh ti de ja teis te tee nin da ja te 
tööd hin na ti kõr gelt ja neis se 
suh tu ti lu gu pi da valt. To re oli 
ütel da lin na lii ni bus si ju hi le 
väl ju mi sel: ”Thank you, sir!”

Bus siak nast paist sid ka pro-
fes sio naal sed koer te ja lu ta jad. 
Loen da sin kõi ge roh kem küm-
me väi kest koe ra ühe ja lu ta-
ja ga, suu ri oli nii ne li-viis. 
Va hel läk sid koe rad oma va-
hel kis ku ma ka ja siis oli küll 
nä ha, kui hea de koe rap süh ho-
loo gi de ga oli te ge mist. 

Kord vu ras ko hu ta va kii-
ru se ga möö da ea kas nai ne 
ra tas too lis, üks väi ke poiss 
seis mas te ma ees, tei ne ta ga. 

Või bol la viis va nae ma lap si 
koo li? Loo mad ja lap sed olid 
üleüld se eri sei sun dis: suu kor-
ve ma ei näi nud ja las te le nae-
ra ta sid ala ti kõik. 

Lõ bu said pil te tä na va telt 
oli veel gi: pidžaa mas mem me-
ke kõn ni teel hom mi ku võim le-
mist te ge mas; plast mas sist lil-
le des se up puv ter rass; itaal la-
sed, kes kõi gi le möö du ja te le 
vei ni pak ku sid; jalg ra tas tel lõ-
bu sad po lit sei ni kud; ke set sõi-
du teed ho kit ta gu vad poi si ke-
sed, au tod vii sa kalt oo ta mas, 
ku ni vä rav löö dud saab; uju-
mis püks tes šo ko laa di lap sed 
soo ja pa du vih ma ajal suu re-
maid po ri lom pe ot si mas; väi-
ke tund ma tu tüd ruk, kes vas-
tu tul les sul le liht salt nii sa ma 
ot se sil ma vaa tab ja laialt nae-
ra tab…

Mus ko ka – Kot ka jär ve -
Es to nian Road

Kot ka jär ve Mus ko kas on 
maail ma ilu saim paik: kõr ged 
kal jud jär ve de kal dail, võim-
sad okas- ja leht puud, väi ke-
sed vöö to ra vad ja koo lib rid, 
kilp kon nad, par did ja kau rid. 
Mus ko kas se tu leb sõi ta um-
bes kaks tun di To ron tost põh-
ja poo le ja seal on To ron to 
Ees ti Skau di sõp ra de Selt si le 
kuu luv maa-ala, ku hu viib 
Es to nian Road. 

Olen sel le ko ha ga seo tud 
oma ka du nud lel le Hei no Jõe 
ja te ma pe re kau du. Igal aas-
tal au gus ti kuus kor ral da tak-
se Kot ka jär vel nä da la pik ku-
ne Met saü li kool, mil lest ma 
eel mi se aas ta au gus tis ka osa 
sain. Tä na vu ne lõp pes 26. 
au gus til. Met saü li kool on le-
gen daar ne. Ju ba nõu ko gu de 
ajal käi sid seal sa la ja ka mõ-
ned kul tuu ri te ge la sed Ees tist. 
Nüüd on igal aas tal kü la li si 
siit pal ju. 

Mi na kuul sin vä ga hu vi ta-
vaid loen guid ja osa le sin töö-
tu ba des, mat ka sin met sas ja 
har ju ta sin ka nuu sõi tu, proo-
vi sin vöö ku du mist, hüp pa sin 
igal va bal het kel jär ve ja sau-
na ta sin põh ja li kult. Ko gu nä-
da la se Met saü li koo li töö keel 
oli ees ti keel! Järgneb

Trii nu Pert

Ühes Lõu na-Ees ti val las
kor ral da ti val lae la ni-
ke le kü sit lus – pa lu ti 

ni me ta da kolm ini mest, kes 
on enim pa nus ta nud oma 
ko du ko ha aren gus se, kes on 
mil le gi hea, ilu sa, era kord se-
ga sil ma paist nud. 

Miks kü sit lus et te võe-
ti, kui das saa dud tu le mi ga 
eda si toi mi ti, se da täp selt ei 
tea, ehk ki võib ai ma ta. Igal 
ju hul on mõt tel ju met. Kui-
das meie val las va pi mär gi 
ka va ler sel gub, ka ei tea, 
kuid kõik au ni me tu se päl vi-
nud on iga ti vää ri kad se da 
tiit lit kand ma. 

Kui mi nult kü si taks meie 
kan dist kol me olu list ini-
mest, va lik sin järg mi selt:

1. Too mas Rõ hu – val la-
va nem, kel le nõul ja jõul 
ko ha peal sed as jad ai na üles-
poo le rü hi vad; sport lik ja 
või me kas juht, ke da ko du-
val las toe ta tak se ja usal da-
tak se. 

2. Ma dis Ves ki mä gi – pe-
rearst, kel lelt kol lee gid mõõ-
tu võ ta vad, kel le loo dud ter-
vi se kes kus ma hub va ba rii gi 
pa ri ma te sek ka; mõis tev ja 
tark toh ter, an de kas fo to- ja 
fil mi mees. 

3. Lii na Käär – muu seu-
mi hea hald jas, nu ti kas pro-
jek ti kir ju ta ja, kul tuu rie lu 
toe ta ja, rei si gur maan, kel le 
et te võt mis test ja mul je test 
teis te le gi ja gub. 

Aga te ma? Ja te ma? Vae-
va ta võiks ni me ta da um bes 
paar küm mend sä dei ni mest, 
kuid kaup oli kolm. 

Kord kü sis en di ne kol-

leeg mi nult, et kui das ma 
seal kol kas ela da saan. Kü si-
mu se nii su gu ne rõ hua se tus 
tun dus vä ga ko ha tu ja jäi 
hin ge krii pi ma. 

Kol kas? Pea lin nast kau ge 
paik on ää re maa, kol gas. Pa-
ra ku on kol ka mõis te rah va-
suus hal vus ta va nüan si kül-
ge saa nud. Nii su gust mää rat-
lust Tõs ta maa kind las ti ära 
tee ni nud po le. 

Tun nis tan, et tun nen puu-
dust si su kast teat rie ten du-
sest, heast kont ser dist, ela-
mus li kust kuns ti näi tu sest…

On sel ge, et maa- ja lin-
nae lu on eri ne vad, mõ le mal 
omad plus sid ja mii nu sed. 
Tih ti võib lu ge da/kuul da 
noor test maa le asu nud pe re-
dest, kes on oma uue elu ga 
vä ga ra hul. Aeg ja olud on 
sun di nud te ge ma va li kuid. 
Suu re pä ra ne, kui ot sus õi-
geks osu tus. 

Kui on kau nis loo dus, 
ko duõue hom mi ku ne pu-
has kas te ne mu ru pal jaid 
var baid hel li ta mas; hea kir-
jan dus lu ge mi seks; kui on 
mõ nu sad ini me sed, kes ta-
ha vad ja suu da vad en da 
ja teis te elu maa ko has ela-
mis väär seks muu ta, siis 
kom pen see rib see lin nae lu 
võ lud. See on suur rik kus. 
On ju? Ja nii võib ka kol kas 
(head mõt tes) ela da. 

Just nii su gu ne pa ras paik 
on Tõs ta maa. Eel kõi ge aga 
tõs ta maa la sed, kes val la le il-
me an na vad ja kel le hul gas 
on uh ke ol la. 

Hel ja Sutt

Mõt te pu de meid

B-ka te goo ria 
au to juh ti de 
õp peg ru pi 

esi me ne 
ko gu ne mi ne 

15. sep temb ril 
kell 8.15 

Tõs ta maa Kesk koo lis.
Teoo riaõ pe lau päe vi ti al gu se ga kell 8.00.

Täp sem in fo kur su se töö kor ral du se ja 
mak su mu se koh ta Va lev Rand mäelt 

tel 524 2282
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10.-12. juu lil oli ko gu 
Tõs ta maa rah va ma ja 
noor te muu si ku te 
laag ri ko duks.

Laag rip laa ne hak ka sin 
koos La vas saa re bän di koo-
li de ju hen da ja Ri vo Ka jo ga 
mõt le ma ju ba ke va del, sest 
va ja dus su ve va hea jal sü ven-
da tult muu si ka ga te ge le da 
on olu li ne iga õpi la se jaoks. 
Ves tel des noor te ga sel gus, et 
hu vi teis te bän di koo li de noor-
te ga koh tu da on suur. 

Meie ga ühi nes vä ga tä nu-
väär se abi jõu na kor ral da mi sel 
La vas saa re val la va nem Ene 
Täht. Tea des, et Pär nu maa vä-
he malt 9 val las on ole mas eri-
ne vad bän di koo lid ja nii sai gi 
le vi ta tud laag ri kut set ka laie-
malt. Ta ga si si de tu li ju ba õi-
ge vars ti ja osa le mi se soo vi 
aval das 40 noort va nu ses 10 
ku ni 18. Ki lin gi-Nõm mest, La-
vas saa rest, Kih nust, Jõõp rest, 

Hää de mees telt, Koon gast ja 
Tõs ta maalt.

Kor ral da ja teks olid La-
vas saa re vald, Tõs ta maa 
vald ja MTÜ Pär nu Blues.
Toe ta ja teks Pär nu maa Oma-
va lit sus te Liit ja val lad, kust 
noo red pä rit.

Kol me päe va jook sul toi-
mu sid õpi toad ja kok ku män-
gud kül lalt ki ru ta kas tem pos, 
sest ae ga oli vä he ja põ ne vust 
ja gus. Ot sus ta si me sel geks õp-
pi da 6 se ni proo vi ma ta lu gu, 
kus igaüks sai har ju ta mi seks 
oma osa bän dis. Võr ra tu töö 
te gid ära ju hen da jad: so lis ti-
de ja klahv pil li män gi ja te ju-
hen da ja Kris ta Tiit maa (Ima-
ve re Põ hi koo li hu vi juht, õpe-
ta ja, muu sik, he li loo ja, la vas-
ta ja jpm.), akus ti li se ki tar ris-
ti de ju hen da ja Ül lar Kal lau 
(Pär nust, kunst nik, õpe ta ja, 
muu sik jpm.), elekt ri ki tar ris ti-
de ju hen da ja Kait Kal lau (Pär-
nust, muu sik, õpe ta ja jpm.), 

trum ma ri te ju hen da ja Rai vo 
Tam mo ja (Aud rust, muu sik, 
õpe ta ja jpm.), bass ki tar ris ti-
de ju hen da ja Ri vo Ka jo (La-
vas saa rest, muu sik, õpe ta ja 
jpm.).

Kõi gis or ga ni sa toor se tes 
kü si mus tes oli mul le asen da-
ma tuks abi li seks Teet Trei-
er Ima ve rest, kel le noo red 
ris ti sid “laag ri isaks”. Toi te 
val mis tas Moo ni ka Ad ler ja 
tüh ja kõ hu tun net ei kurt nud 
kee gi.

Õh tu ti nau ti si me koo so le-
mist ja va ba ae ga. Esi me sel 
õh tul võt tis meid vas tu Er mis-
tu puh ke kü la, kus sai me uju-
da, paa di ga jär vel mi tu head 
sõi tu te ha, lõk ke ää res ko gu 
lau li ku täie lau le lä bi laul da 
ja oma teh tud ham bur ge reid 
süüa. Tei sel õh tul sai me nau-
ti da Su ti ran nas val la su vi la 
õuel lõk ke mõ nu sid ja kuu la-
si me ül la tus kü la li se Pär nu 
muu si ku Ivo Orav’a (an samb-
list The Bel ka) kont ser ti, mil-
le ta an dis efekt selt su vi la ka-
tu selt.

Laag ri lõ pus, kol man da 
päe va õh tul, and si me rah va-
ma jas roh kear vu li se le pub li-
ku le kont ser di. Kuu la ma tu-
li pal ju ko ha lik ku rah vast, 
aga ka laag ri lis te omak seid. 
Kõi ge pealt as tu sid üles bän di-
koo lid oma re per tuaa ri ga. Nii 
as tu sid la va le: Ki lin gi-Nõm-
me tüd ru ku te bänd Star girls 
And rei Osi pov’i ju hen da mi-
sel; Tõs ta maa bän did Yleei le 
syn di nud ja Non sen se  Õn ne-
la Lee si ju hen da mi sel; La vas-
saa re bänd Kõr va vai kus Ri vo 
Ka jo ju hen da mi sel; Kih nu poi-
sid Ke vin ja Rai go, ke da on 
ju hen da nud Rai no Lai ne ning 
Se lis te lõõt sa poiss Rein Pi hel-
gas, kel le esi tu ses kuul si me lu-
gu sid nii ük sin da esi ta des kui 
Kih nu pois te ga koos.

Kont ser di tei sel poo lel 

esi ta si me laag ris õpi tud uu-
si suur vor me, kus män gi sid 
koos eri ne va te bän di koo li de 
noo red. Ol gu siin ko hal ni me-
ta tud, mil le de esi ta mi se ga ühi-
selt hak ka ma saa di: rah va viis 
„Sa vi ko ja ve ne la ne”, Ülo Vin-
te ri „Kord õi ge am mu”, L. 
Lass ja E. Liit maa laul „Ko-
du” (tun nus muu si ka saa test 
„Ko du tun ne”), ing lis keel ne 
noor te lem mik laul Bru no 
Mars’i „The La zy song”, an-
sam bel The Arc hies’ilt pä rist 
loo „Su gar, su gar” ees ti keel-
ne ver sioon „Su vi” (tõl ki nud 
ja esi ta nud Jaak Joa la) ja U. 
Nais soo „Nüüd as tub ho bu 
oma pead”. Ju hen da ja te punt 
va lis en da väl jen da mi seks an-
sam bel Sin ger-Vin ge ri loo 
„Jää ju ma la ga, pu ber teet”. 
See so bis ka süm bool seks Pär-
nu maa Bän di koo li de Päe va de 
lõ pu sig naa liks.

Mä les tu seks kont ser dist 
sai iga laag ris osa le ja en da-
le suu re pä ra se kva li tee di ga 
vi deo jääd vus tu se dvd näol, 
mil le fil mis ja teos tas Ma dis 
Ves ki mä gi.

Mul jed ko gu et te võt mi-
sest on kõi gil head. Noo red 
õp pi sid pal ju uut muu si ka 
esi ta mi sel, kok ku män gu tõ-
de sid, kont ser di kor ral du ses 
va ja lik ke tead mi si, he li või-
men du se õi ges ti ka su ta mist, 
esi ne ja ee ti kat ja pal ju muud, 
mis kuu lub muu si ku elu kut se 
juur de. 

Osa lis te ko ge mu sed ja või-
med muu si ka te ge mi sel olid 
vä ga eri ne va ta se me ga, kuid 
an de ka te ju hen da ja te abi ga 
lei ti en da jaoks nii mi da gi 
uut kui ka või ma lu si väl jen-
du seks. 

Järg mi seks aas taks te hak se 
ju ba plaa ne. Koh tu me sa mal 
ajal La vas saa res!

Õn ne la Lees
(üks laag ri kor ral da ja test-ju hen da ja test)

Esi me sed Pär nu maa Bän di koo li de 
Päe vad toi mu sid Tõs ta maal

Ostan nõu ko gu deaeg seid re mon ti va ja vaid 
põl lu ma jan dus meh ha nis me ja 

trans por di va hen deid.
In fo te le fo nil 504 3660
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22. septembril Maria talus22. septembril Maria talus

ÕLUT IKKA HEA!ÕLUT IKKA HEA!

OKTOOBERVESTOKTOOBERVEST

10 TUNDI KULDSET PIDU algusega kell 13:0010 TUNDI KULDSET PIDU algusega kell 13:00

13.00 Avamine, rahvatantsu trupp „Jõõpre Vallatud“

13.30

14.00 Tõuhobuste näitus - Eesti raskeveohobused

14.30 Rahvatantsu trupp „Jõõpre vallatud“

15.00 Tõuhobuste näitus - Tori hobused

15.30

16.00 Tõuhobuste näitus – Eesti hobused

16.30 O. Kõrrevic Orkestar

17.00 Kollektiiv „

17.45 O. Kõrrevic Orkestar

18.15 Kollektiiv „

19.00 Rahvatantsijad

19.15 Kollektiiv „

20.00 Rahvatantsijad

20.15 Elmar Trink ja Piccolo Folk

21.00 Rahvatantsutrupp „Tõstamaa“

21.15 Elmar Trink ja Piccolo Folk

22.00 Rahvatantsutrupp „Tõstamaa“

22.15 Elmar Trink ja Piccolo Folk

23.00 Lõpetamine

Pasunakoor „Õnn Tuli Õuele“

Pasunakoor „Õnn Tuli Õuele“

Bierbrauchen und Bratwurst Blechblaser“

Bierbrauchen und Bratwurst Blechblaser“

Bierbrauchen und Bratwurst Blechblaser“

EESTI

HOBUSEKASVATAJATE

SELTS

www.maria.eewww.maria.ee

KÕPU KÜLA
Tõstamaa vald

PÄRNUMAA

Pilet 5 € / täiskasvanuPilet 5 € / täiskasvanu

tel. 447 4558; 444 3412

TORNIMÄE NÄITESELTS ESITAB:

„NURGATAGUNE SAAR”
ALGALLIKAS : A.KIVIRÄHK „ULJAS NEITSI“

TÕSTAMAA RAHVAMAJAS

reedel, 21. septembril kell 20.00

           OSADES: Ingla Leis, Anne Kallus, Helle Maidla, Urve Sepp ja Ivar Viil

               Lava taga valvab seljatagust Lea Peet ja laval mööbeldab Anne Kallus

Kõike seda juhib HELJE BASIHHINA (Provintsiteatripäevad 2012 PARIM NAISNÄITLEJA)

PILET SUUREL INIMESEL 3 EUROT  JA LAPSEL 2 EUROT

Cotze söögimaja 
talvised 
lahtioleku ajad:

SEP TEM BER
Reedel, 21. sep temb ril kell 20 Tõs ta maa rah va ma jas teat rie ten dus 
“NUR GA TA GU NE SAAR” Tor ni mäe näi te selt si esi tu ses. 

Laupäeval, 22. sep temb ril kell 13 – 23 Ma ria Ta lus suur õl le pi du  
OK TOO BER VEST. Esi ne vad rah va tant sut ru pid Jõõp re val la tud ja 
Viies ra tas, pa su na koor Õnn tu li õue le, O. Kõr re vic Or kes ter, kol lek-
tiiv Bierb rauc hen und Brat wurst Blechb la ser, El mar Trink ja Pic co lo 
Folk. Nä ha saab ka tõu ho bus te näi tust “To ri ho bu sed” ja “Ees ti 
ras ke veo ho bu sed”. Pi le ti hind täis kas va nu le 5 eu rot, las te le ta su ta. 
In fo, lau da de ja ma ju tu se bro nee ri mi ne tel 444 3412 või e-mail: 
sa les@ma ria.ee.

OK TOO BER
Laupäeval, 13. ok toob ril XIX Tõs ta maa jooks.

NO VEM BER
Laupäeval, 10. no vemb ril lõi kus pi du Tõ he las.
Laupäeval, 17. no vemb ril Tõs ta maa rah va ma jas 39. Tõs ta maa 
kar ne val.
Laupäeval, 24. no vemb ril Ma ni jal kad rit rall.

KUHU MINNA

E - N 12 - 17
R - L 12 - 17 ja 21 - 24
P 12 - 17

Olete oodatud!
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MART KAROTAM  
23.03.1952 – 28.07.2012

ENDEL METSAMÄGI 
05.10.1942 – 20.08.2012

EDUARD PÄÄSTEL 
16.03.1955 – 28.08.2012

HELJU TÕNISSOO 
21.09.1933 – 25.08.2012

LUULE KURN 
26.01.1936 – 26.08.2012

NAIMA RIIS 87NAIMA RIIS 87
JAKOB SUTT 85JAKOB SUTT 85
INGRID TAAL 83INGRID TAAL 83

UUDU KIIRATS 82UUDU KIIRATS 82
EFELINE LIIV 81EFELINE LIIV 81
LIIVI PULK 80LIIVI PULK 80

EIMAR RAND 80EIMAR RAND 80
MARIA PÕLTSAM 79MARIA PÕLTSAM 79

MÄRT JANSON 76MÄRT JANSON 76

AIMA NURM 75AIMA NURM 75
LEIDA RAND 74LEIDA RAND 74
ÕIE JAANSOO 74ÕIE JAANSOO 74

TIIU AASAMETS 74TIIU AASAMETS 74
AIMI PULK 74AIMI PULK 74
JAAN LEAS 74JAAN LEAS 74
ELVI JÕGI 73ELVI JÕGI 73

ARDA TÕNISMAA 72ARDA TÕNISMAA 72
HELJU JÜRGENS 71HELJU JÜRGENS 71

VELLI RIIS 70VELLI RIIS 70
IDA VESTMAA 65IDA VESTMAA 65

ÕIE RAIST 65ÕIE RAIST 65

juu bi la ridAugustikuu
Augustikuu

VEERA KIIRATS 90VEERA KIIRATS 90
HELMI UDU 89HELMI UDU 89

LEIDA GRAHV 88LEIDA GRAHV 88
ZOJA VEREŠTŠAGINA 86ZOJA VEREŠTŠAGINA 86

ARNOLD NURM 86ARNOLD NURM 86
HELJU SIINNE 81HELJU SIINNE 81
LEIDA METSA 81LEIDA METSA 81
LAINE LAAN 80LAINE LAAN 80
ESTRA TSILK 80ESTRA TSILK 80

HELGA RANDMAA 79HELGA RANDMAA 79
HILLAR-KONSTANTIN PIRSI 79HILLAR-KONSTANTIN PIRSI 79

SALME NIITVÄHI 79SALME NIITVÄHI 79
ERIKA-ELENE ANSU 79ERIKA-ELENE ANSU 79
LAINE TAGASAAR 79LAINE TAGASAAR 79

ELGA RAND 78ELGA RAND 78
EVI LAANEMETS 77EVI LAANEMETS 77
LAINE PALUSALU 76LAINE PALUSALU 76

MEELI SUTT 75MEELI SUTT 75
ARVO LANKUS 74ARVO LANKUS 74
ELJU SIINNE  72ELJU SIINNE  72

VALVE RANDMÄE 71VALVE RANDMÄE 71
HELME VAINULA 71HELME VAINULA 71

ÕIE KLAATS  71ÕIE KLAATS  71
REIN KÜTT 71REIN KÜTT 71

SILVI TOMSON 70SILVI TOMSON 70
ARNE SUTT 65ARNE SUTT 65

juu bi la ridSeptembrikuu
Septembrikuu

Kaas tun dea val dus

Jää me kur bu se ga mee nu ta ma ala ti 
mu he dat ja abi val mis

MART KA RO TA MI

Aval da me kaas tun net 
Liia le las te ga ja omas te le.

Töö kaas la sed kaup lu sest


