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Tä na vu 15. ok toob ril täi tus Poot si 
raa ma tu ko gu ju ha ta jal As ta Ki vi-
maal viis küm mend aas tat raa ma tu-

ko gus töö ta mi sest. 
Peerni kü last pä rit As ta nuu su tas küll 

pea le kesk koo li na tu ke lin naõh ku, aga 
elu ja ar mas tus ning lap sed tõid te da ko-
du kan ti ta ga si. Nõn da juh tus ki, et 1962. 
aas tal pa ku ti tal le tööd Poot si raa ma tu-
ko gus. Sel lest ajast saa ti on As ta raa ma-
tu ko gu hing ja raa ma tud vaiel da ma tu 
osa te ma elust. 

Al gu ses tu li kuu ae ga raa ma tu ko gun-
dust Pär nu kesk raa ma tu ko gus õp pi da ja 
eda si on ta en nast täien da nud igal aas-
tal. Mui du gi on sel le pi ka aja jook sul 
tul nud kar to tee gi kas tid väl ja va he ta da 
ar vu ti ga, aga see on pa ra ta ma tu aren gu 
osa ning nai ne on ar vu ti ga ju ba pi ke-
malt si na sõ ber. 

Pa re ma tel päe va del, kui Poot sis oli 
pal ju rah vast ja noo ri, oli lu ge jaid üle 
300. Nüüd seks on rah vast vä heks jää nud 
ja nõn da on ka lu ge ja te arv ka ha ne nud 
145le. Kõi gest hoo li ma ta on raa ma tu ko-
gu kü la sü da ja kok ku saa mi se koht. 

Kol ma päe vi ti ko gu ne tak se raa ma tu-

kok ku. As ta tut vus tab mõn da raa ma-
tut, ko ka raa ma tu te kor ral rää gi tak se, kui-
das kee gi lei ba või muid toi te val mis tab 
ning va he ta tak se loo mu li kult ret sep te. 
Mee nu ta tak se ae gu ja ini me si. Tähis ta-
tak se sün ni päe vi ja rah va ka lend ri pü hi. 

Ik ka ja jäl le saa vad elu ko ge nud ini me-
sed üks tei se le tar kust ja ga da ja ko ge mu-
si va he ta da. Ini mes tel on koht kus käia 
ja su hel da. Va ja du sel aitab As ta ka in ter-
ne ti kau du panga mak seid soo ri ta da.

Kõik need viis küm mend aas tat on 
As ta ol nud raa ma tu ko gu ai nu ke töö ta-
ja. See ga vu rab ta ka ala ti puh ku se ajal 
ratta ga kor ra nä da las töö le. 

Lu ge mi se har ras tu se ga on nai ne ka 
meest na ka ta nud. Just p rae gu loe vad ki 
nad Pet ro ne “Mi nu...” sar ja. Sa mu ti meel-
di vad elu lu gu de raa ma tud. Las test ki ei 
ole lu ge mi ne möö da läi nud, sest ka tüt re 
töö on seo tud raa ma tu te ga.

Ki vi maa sõ nul ei ole raa ma tu ko gus 
ku na gi igav.

Jõu du ja jak su As ta Ki vi maa le, Poot-
si raa ma tu ko gu hin ge ja vai mu hoid mi-
sel.

Tõstamaa Tuuled

Pool Pool 
sa jan dit sa jan dit 
raa ma tu -raa ma tu -
ko gusko gus

Cot ze Söö gi ma ja 
an nab tea da!
Lau päe val, 3. no vemb ril 
kell 13 on oo da tud kõik 
ko dus lei ba küp se ta vad 
pe re nai sed ja –me hed 
ja ga ma oma lei va küp-
se ta mi se ko ge mu si ja 
ret sep te. 

Võt ke kaa sa ka oma 
teh tud lei ba, et saaks 
koos maits ta. 

Li saks peab väi ke se 
loen gu lei va ka su lik ku-
sest dr. Ma dis Ves ki mä gi.
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TOIMETUS
Toimetaja Ülle Tamm tel 505 5340 Küljendaja Pille Paalam,
Internet: www.tostamaa.ee
Saatke meile oma jutte ja fotosid aadressil leht@tostamaa.ee 

Levi: Tõstamaa PMÜ kauplus, Teeristi pood, Seliste Jaani pood, 
Pootsi pood, Tõstamaa bensiinijaam.
Trükikoda Hansaprint
Tiraaž: 450 tk

 Ava li ku mee dia tar gu-
tu sed sel lest, et kui val ge 
riie tu se ga kee gi po lii tik 
pa ras ja gu ek raa nil esi neb, 
tun dub ik ka pä ris koo mi-
li ne. Ek raa ni lo li jad ah mi-
vad õh ku PR fo paa de üle 
ja nau di vad oma te rav-
meel su si. Nä da last nä da-
las se lõ pu tu ja hu mi ne. 
Vaa tan se da piin li kus tun-
de ga, ik ka üks ja sa ma: ül-
bit se mi ne, vas si mi ne, ära-
pa ne mi ne, sen sat sioo ni 
ot si mi ne. Mui du gi on mõ-
ru tun ne hin ges vaa da tes 
lok ka vat ee ti kak rii si rii-
gis. Kui das ma saan oma 
rii gi juh ti de üle uh kust 
tun da? Aga oleks ilus sel-
lest vä he malt mõel da.

Mi na ta haks nä ha kor-
ra lik ku kak lust. Oleks ik-
ka täit sa äge, kui Va ba du-
se plat sil üks po lii ti ku te 
va he li ne me he lik kak lus 
ma ha pee tak se ja se da kõi-
ge la ba se mal moel. Kaua 
siis kal lid va li jad pea vad 
kan na ta ma se da tei ne tei-
se süü dis ta mi se mu la. Tee-
me as ja kä sit si sel geks, 
kui mui du ei saa. Aga on 
ka al ter na tiiv – tões ta da 
en nast pä ris po ris.

Maai ni me sel ju mu re-
dest puu du ei tu le, sest 
pä ri se lu pea lin nast kau-
gel on soo tuks proo sa li-
sem ja reaal sem. Õn neks 
ei rä si isa maad or kaa nid, 
küll aga ta ha vad sü gis-
vih mad meie kal li kar tu-
li saa gi soo tuks põl lu le 
jät ta. Pa ras aeg oleks 
Toom peal jõud ühen da da 
ja kar tu li konk sud pih ku 
haa ra ta ning Ees ti maa 
kar tu li põl de pääst ma min-
na. Kar tu li le ap pi! Rii gi-
me hed saaks oma va li ja le 
lä he ma le ja ehk tu le vad 
kätt pi di po ri sel ko du maa 
põl lul upa kil küü ru ta des 
ee ti li selt ta sa kaa lu ka mad 
ot su sed ja mõt ted. Tee me 
ära!  Ül le Tamm, toi me ta ja

JUHTKIRI

Tõs ta maa Val la vo li ko-
gu 28.09.2012 toi mu-
nud is tun gil oli ko hal 
seit se val la vo li ko gu 
lii get, puu du sid Ran do 
Rand ja Ri ta Alg peus.
 

 Kuu la ti Tõs ta maa noor-
te vo li ko gu esin da ja Ing mar 
Juu ri ku sõ na võt tu. 

Esi ne ja rää kis lü hi dalt 
noor te vo li ko gu te ge vu sest 
ja koo so le kul aru tu sel ol nud 
prob lee mi dest Tõs ta maa lau-
lu väl ja ku ga. Noor te vo li ko gu 
poolt teh ti et te pa nek Tõs ta-
maa ale vik ku lau lu väl ja ku 
vii da pai gal da mi seks, re mont-
töö de te ge mi seks, val gus tu se 
ra ja mi seks ja prü gi kon tei ne ri 
pai gal da mi seks.

Val la va ne ma Too mas Rõ-
hu sõ nul toi mub aas tas lau-
lu väl ja kul ai nult 2 üri tust ja 
suu re ma hu list in ves tee rin gut 
ei ole mõ te kas te ha. 

Kor ras tus tööd jää vad ke va-
deks ja noo red võik sid sel les 
küll kaa sa ai da ta, sest van-
daa lit se mi ne pan nak se sa mu-
ti kor da noor te poolt.

 Kuu la ti val la va ne ma Too-
mas Rõ hu in fot toi mu nud su-
veü ri tus test. 

Mõi sa teat rie ten du sed on 
too nud Tõs ta maa le pal ju tä he-
le pa nu väl jast poolt. Pro jek ti 
toel kor ras ta ti Kast na sa dam. 
Lea der pro jek ti abi ga teos ta ti 
kõi ge hä da pä ra se mad tööd 
Aar ni su vi las. 

Ok toob ri lõ puks peaks val-
mis saa ma hool de ko du re-
mont, las teaia hoo vi kor ras-
ta mi ne ja ter vi se ra ja val gus-
tus. 

 Seo ses ala nud õp peaas ta ga 
vaa da ti koo li di rek to ri Too mas 
Mit ti poolt esi ta tud slai dip rog-
ram mi ja kuu la ti val la va ne-
ma Too mas Rõ hu sel gi tu si. 
(Slai dip rog ramm on li sa tud 

val la ko du le he do ku men di re-
gist ris ava li kus ta tud vo li ko gu 
is tun gi pro to kol li le.)

 Ot sus ta ti suu na ta re serv-
fon dist va hen did täien da va te 
sot siaal ku lu tus te kat mi seks.

 Võe ti vas tu uus ava li ku 
kor ra ja hea kor ra ees ki ri. (Ees-
kir jad on ava li kus ta tud val la 
ko du le hel asu vas do ku men di-
re gist ris, elekt roo ni li ses Rii gi 
Tea ta jas ja saa de tak se tut vu-
mi seks val la raa ma tu ko gu-
des se).

 Aru ta ti val la aren gu ka vas 
ole vaid teos ta tud ja teos ta ma-
ta pro jek te.

 Kin ni ta ti Tõs ta maa val-
la ee lar vest ra tee gia aas ta ni 
2016 

 Ot sus ta ti Han ge te Kor ral da-
mi se MTÜ (Rii gi han ge te Kes-
kus) liik meks as tu mi ne. 

VAL LA VO LI KO GU TEA TED

Val la vo li ko gu 
26.10.2012 toi mu nud 
is tun gil oli ko hal seit se 
val la vo li ko gu lii get, 
puu du sid And res Laur 
ja Tõ nu Sa lu.

 Kuu la ti val la va ne ma in fot 
Ma ni ja lii ni paa dist, ele vust te-
ki ta nud val da de pin ge reast ja 
re gio naal mi nist ri poolt väl ja 
pa ku tud hal dus re for mi kuuest 
va rian dist ning lõ pe ta tud pro-
jek ti dest.

 Ot sus ta ti ar vel dusk re dii di 
ka su ta mi ne 2013. aas taks, 
sest val la tu lud ei lae ku kor-
ra pä ra selt.

 Täp sus ta ti val la ko ha li ke 
maan tee de ja tä na va te, met-
sa tee de ning ava li kuks ka su-
ta mi seks mit te kuu lu va te era-
tee de ni me kir ja.

 Kuu la ti kul tuu ri ju hi Õn ne-
la Lee si et te kan net tä na vu sest 
kul tuu riaas tast ja plaa ni dest 
järg ne vaks aas taks. 

Esi ne ja sõ nul muu tub kul-
tuu rie lu ak tiiv se maks just sü-
gi sel. Te ge vu si on kõi gi le va-
nu seg rup pi de le. Bee bi kool, 
ea ka te klu bi üri tu sed, noor te 
bän di kool, näi te ring, se ga rah-
va tant su rühm, folk loo ri rühm 
Vo ki ra tas, nai san sam bel ja kä-
si töö ring jne. 

Kor ral da tak se tra dit sioo ni li-

si üri tu si na gu kad ri kar ne val, 
jaa ni päev, val la päe vad, va ba-
rii gi aas ta päe va tä his ta mi ne. 

Järg mi se aas ta plaa nis on 
mit med aas ta päe va de tä his ta-
mi se ga seo tud üri tu sed.

 Kuu la ti üle vaa det Tõs ta-
maa val la raa ma tu ko gu de 
te ge vu sest. Et te kan ded te gid 
Mar ge Pääs tel, Bir git Pe re ja 
As ta Ki vi maa. 

 Aru ta ti aren gu ka vas se 
puu tu vat. 20. no vemb riks oo-
da tak se vo li ko gu liik me telt ja 
ko mis jo ni delt täien da vaid et-
te pa ne kuid 2012 - 2015 te ge-
vus ka va des se.

Eve Sah tel,
val la sek re tär

TÕS TA MAA JÄÄT ME PUNKT LÄ HEB TAL VEA JA LE

Tõs ta maa jäät me punkt ei ole tal ve pe rioo dil re gu laar selt ava tud. 
Oma jäät meid saab ära an da sel lest te le fo ni teel et te tea ta des. 
Te le fon 522 3024, Ka lev Mart son.

Hoia me oma ko du val la puh ta na!
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Hea kor ra ko mis jon sõi-
tis au gus tis val las rin-
gi, et vaa da ta üle nii 

kon kur si le esi ta tud kui lei da 
ka uu si tun nus ta mist vää ri-
vaid ma ja pi da mi si. 

Kau gelt ki igas se õue me 
ei jõud nud ja oo ta me järg mi-
seks aas taks roh kem et te pa-
ne kuid esi le tõst mist vää ri va-
te koh ta. 

Aas ta-aas talt on hea kord 
val las pa ra ne nud ja pa ri-
maid üha ras kem väl ja sel-
gi ta da. 

Era mu te gru pis ei jõu tud-
ki üks mee le le ja pa ri ma tii tel 
läks ja ga mi se le ka he kõr vu-
tia set se va ma ja pi da mi se va-
hel. KAU NIM ERA MU:

pe re kond Bla sen - Varb-
la mnt 30 kin nis tu
pe re kond Nii ne - Varb la 
mnt 28 kin nis tu

Val las on teh tud pal ju de-
tailp la nee rin guid, pal ju del 
neist on ehi tus te ge vus alus-
ta ma ta ja ena mu sel ehi tus-
tööd lõ pe ta ma ta. 

Kast na kü las eris tus teis-
test Ant su kin nis tu oma 
kom pakt su se ja kor ras ta tu-
se ga ning tun nus tu seks tii tel 
PA RIM UU SA REN DUS:

Erk ko Sa lus te Ant su 
kin nis tu

Se lis tes Pu ti ran nas jäi ko-
mis jo ni le sil ma liht ne, ra hu-
lik ja ilus su ve ko du. 
KAU NIM SU VE KO DU:

pe re kond Peet sa lu Tam-
me tõ ru kin nis tu.

Mi tu aas tat on jää nud väl-
ja and ma ta hea kor ras ta tu ma 
kor ter ma ja tii tel. 

Ju ba eel mi sel aas tal jäid 
kor ras ta tud ümb ru se ga sil-
ma Poot si ma jad, tä na vu 
HEA KOR RAS TA TUM KOR-
TE RE LA MU:

Poot si kor te re la mud 
- kau nis ja kor ras ta tud 
ümb rus.

Igal aas tal on li saks võit-
ja te le väl ja too dud ka enim 
sil ma jää nud. Sel leaas ta sel 
ring sõi dul tõ de ti, et Tõs ta-
maa ale vi kus on pal ju häs ti -
kor ras ta tud ma ja pi da mi si ja 
ke da gi eral di väl ja too ma 
ei ha ka tud, vaid kes ken du ti 
kau ge ma te le kan ti de le. 

Tõ he la kan dist: Bir git Pe-
re Nop li su ve ko du, Eve At-
tim Tol li su ve ko du, Ree na 
Kruus mann ja Peep Elis mäe 
Mät ta ela mu, Ene ja In ger 
Va hu vee Raud se pa ela mu, 
Ai vi Raa vik Jaa ni mar di ela-
mu, Lea Õis mets ja Jaa nus 
Hein soo Ro ni ta lu, Kar mo 
Kuu ra Too ma ta lu.

Kast na kan dist: Kris tel 
Mar jak Uue-Rät se pa ela mu, 
Tar mo Pe ter son Peet ri su ve-
ko du, pe re kond Ve ne Talt si 
ta lu, pe re kond Press Pir ju-
met sa ela mu.

Poot sist: pe re kond Mäe 
Põl de ela mu, Ki vi raie töö ko-
da.

Se lis test: pe re kond Rand 
Al li ka ela mu, Kaie Leo va Jaa-
ni  pood, El gi Sang Me ri neit-
si su ve ko du.

Kõ pu kü last: Au gust 
Märk soo Toa ta lu, Ma ria ta-
lu.

Ka va ru kü last: pe re kond  
Rand Aa du ta lu, pe re kond 
La he Teh van di ta lu.

Peer ni kü last: El fi Vool 
Tõ ni se sau na ela mu, pe re-
kond Ots mann Le pa ela mu.

Lõu ka kü last: pe re kond 
Jaan soo Kal da ta lu.

Tõl li kü last: pe re kond 
Tuul mees Pav li ela mu.

Er mis tu kü last: pe re kond 
Ko senk ra nius Jär veot sa ela-
mu, pe re kond Ka rus Tol li 
ta lu.

Lao kü last: pe re kond 
Rees Kaap re ta lu.

Tä nu sõ nad kõi gi le kau ni-
ma ümb ru se ni mel pin gu ta-
ja te le ja kau nist sü gist kõi-
gi le! 

Hea kor ra ko mis jon 

Hea kor ra kon kur sist

Tä na vu va ba rii gi aas ta-
päe vaks sai Se lis te selts 
A. Ul pu silt ra ha li se kin-

gi tu se. 
Sel lest sai me jul gust kü si-

da ko ha li kust omaal ga tusp-
rog ram mist toe tust ning võt-
ta su vel et te kü la toa köö gi 
re mont. 

KOP-ilt taot le tud sum ma-
dest sai os te tud elekt rip liit 
ja köö gi va la mu. Vär vid, re-
mon di va hen did ja muud ni-
pet-nä pet sai an ne tu se eest 
os te tud. 

Köö gi ava pi du toi mub 25. 
no vemb ril pea le ki rik lik ku li-
tur giat. Esi me seks peoks too-
me veel ko du seid küp se ti si, 
on ju köök veel sis se õn nis-

ta ma ta. 
Tu le vi kus loo da me, et kü-

la noo ri kud aga ra malt selt-
si ruu me ka su tak sid. Kut-

suk sid kaa sa lap si, et koos 
maits vaid koo ke küp se ta da 
ja nau ti da. 

MTÜ Se lis te Selts

 1. ok toob ril kell 23.21 kut-
su ti pääst jad Tõs ta maa ale vik-
ku ee mal da ma sõi du tee le kuk-
ku nud puud.

 Tu le ta me meel de, et seo-
ses ala nud küt te pe rioo di ga 
oleks kor te ri- ja ma jao ma ni-
kel ta gu mi ne aeg üle vaa da ta 
oma ah jud-plii did, pu has ta da 
ära korst nad. Kor ter ma jas 
peab kut se li ne korst na püh ki-
ja käi ma kord aas tas ja era-
ma jas kor ra viie aas ta jook-
sul. Era ma jas võib see ga ne li 
aas tat ise kors tent hool da da, 
viien dal aas tal peab se da te-
ge ma korst na püh ki ja, kes 
an nab küt te kol de sei su kor ra 
koh ta ka ak ti. Tah ma põ len-
guid saab õi ges ti te gut se des 
täie li kult väl ti da.

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

112

Selis te kü la selts re mon tis köö gi

Seliste köögiremondi tubli naiskond.

Ohv ria bi aitab
 Ohv ria bi on ta su ta ava lik 

sot siaal tee nus, mil le ees mär-
giks on säi li ta da või pa ran-
da da ohv ri toi me tu le ku või-
met. Ohv ria bi töö ta jad pa ku-
vad emot sio naal set tu ge ja 
ja ga vad in for mat sioo ni abi 
saa mi se või ma lus te koh ta. 
Sa mu ti ju hen da vad ja abis ta-
vad suht le mi sel rii gi ja ko ha-
li ku oma va lit su se asu tus te ga 
ning teis te ohv ri le va ja lik ke 
tee nu ste osu ta jate ga.

Õi gus pöör du da ja saa da 
nõus ta mist on kõi gil, sõl tu-
ma ta sel lest, kas kah ju te ki-
ta ja on tul nud ava li kuks ja 
kas te ma vas tu on al ga ta tud 
kri mi naal me net lus.

Pöör du või vad kind las ti 
ini me sed:
• kes on lan ge nud hoo le tu-
se või hal va koht le mi se ohv-
riks,
• füü si li se, vaim se või sek-
suaal se vä gi val la ohv riks,
• põh jus ta tud kan na tu si või 
te ki ta tud kah ju.

Pär nu Ohv ria bi osa kond:
Pikk 18, Pär nu, tel 444 0716. 

par nu.oa@en sib.ee
Ohv ria bi töö ta jad:

Ree li ka Ruu bel, 
tel 444 0716, 

ree li ka.ruu bel@en sib.ee
Kai sa Üp rus-Ta li, 

tel 444 0716, 
kai sa.up rus-ta li@en sib.ee



oktoober 2012 - 4 

Sel aas tal käi si me las te ga 
Mat si ran nas sü gist ter vi-
ta mas. Pärl sel ja laag ri 

juu res oo ta sid meid ju ba Tiiu 
ja Vir ge ning koos nen de ga 
siir du si me väi ke se le ret ke le. 

Puu de le hed ei ole sep temb-
ris veel kir jud, kuid mil le gi pä-
rast olid need muu tu nud tä pi lis-
teks. Tä di Tiiu sel gi tas, et niis ku-
se mõ jul on tek ki nud leh te de le 
see ned. Mär ka si me puu del-põõ-
sas tel pu na seid mar ju. 

Mõrk jaid pih la kaid, ku ker-
puu- ja ki bu vit sa mar ju või si me 
maits ta, kuid hoia tus – mi da ei 
tun ne, se da ei söö – pü sib loo-
de ta vas ti kõi gil mee les. Näh tud 
kus la puu, pii be le he ja le se le he 
mar jad on vä ga mür gi sed! 

Aga hi li seid mus ti kaid kõl-
bas küll veel põs ke pis ta. Me-
reäär ne lui te mets pak kus veel 
hul ga li selt pu ra vik ke, ku ke see-
ni, rii si kaid, pil vi kuid ning kit-
se mamp leid, nä gi me ka mür-
gi see ni ja kor da si me üle nei le 
ise loo mu li kud tun nu sed. Ran-
nas pu hus vin ge sü gis tuul ja 
lai ned lok su sid vas tu kum mi-
ku ni na sid. Lii valt leid si me 
teo kar pe, lin nu sul gi, ki vi ke si 
ja ad rut. Val lu ta si me suu re ki-
vi, jook si me tor mi tuu le ga ran-
nas või du ning lõ puks jõi me 
soo ja teed. 

Ok toob ris oo ta si me kül-
la pääs te koer Nub lut, 

kuid kah juks oli te ma gi tuu-
le rõu ge tes se jää nud!

Onud Rain ja Jaak näi ta-
sid las te le vi deot sel lest, kui-
das käi tu da tu leõn ne tu se kor-
ral. Tu le ta si me meel de, mi da 
tä hen da vad numb rid 112 ja 

män gi si me suit su sest ruu mist 
roo ma tes väl ju mist. Lap sed 
said en da le Jän ku Jus si vär vi-
raa ma tu, kleep se ja kom mi. 

Õues vaa ta si me pääs teau-
tot, ka bii nis said aga kõik tun-
da end roo li ta ga is tu des tõe li-
se au to ju hi na. Lõ puks sõi du ta-
ti veel va ne ma rüh ma lap sed 
pääs tea me ti õue le. 

Po le kaht lust ki, et prae-
gu on kõi gi pois te unis tus te 
amet saa da tu le tõr ju jaks. Ju-
ba no vemb ris tu le vad kül la 
kons taab lid, kes näi ta vad, 
kui das sõr me jäl gi võt ta, rää-
gi vad hel ku rist ja ja ga vad sa-
mu ti head-pa re mat. 

Aga nüüd kõi ge täht sa-
mast – las teaia õue le 

on koo li va hea jal ker ki nud 
mui nas ju tu li ne män gu väl  
jak! Väi kes te plat sil oo tab 
rõõm sa tes vär vi des rong Tü ri-
le onu Jü ri le kül la sõit jaid, sa-

mu ti on seal kaks ved ru kii ke. 
Suur te väl ja kul uh kel dab ro ni-
mis sein te ja liu mäe ga lin nak. 
Ka rus sel li väl ja ku le tu leb sa-
mu ti ro ni mis- ja tur ni mis või-
ma lus te ga at rakt sioon, saa me 
ka uued kii ged. Tõe näo li selt 
mee li ta vad ki re vad män gu-
va hen did las teaiaeast suu re-
maid ki lap si. 

Val la va ne ma sõ nul ot sest 
keel du küll po le, kuid õh tu ti 
pi me das ja nä da la va he tus tel 
võiks meil gi keh ti da ree gel 
– las teaia õu jää gu ik ka män-
gu ko haks eel koo liea lis te le las-
te le. 

Män gi ma võib väi ke laps 
va bal ajal tul la ai nult koos 
lap se va ne ma ga, siis on kin-
del, et mi da gi ära ei lõ hu ta. 
Ka lii va kas ti de le pa ne me pea-
le spet siaal sed kat ted, et kas-
sid ei pää seks „lii va los se ehi-
ta ma” ja praht ning puu le hed 

ei sat tuks lii va sis se. 
Tä na me las te, lap se va ne-

ma te ja õpe ta ja te poolt val da 
ja pro jek ti juht Too mas Rõ hut 
kauaoo da tud män gi mis või ma-
lus te ri kas ta mi se eest!

12. no vemb ril, ko he järg-
mi sel päe val pä rast isa de päe-
va kut su me isa sid-ema sid las-
teae da peo le, 22. no vemb ril 
kell 9.00 näe vad lap sed teat-
rie ten dust „Tas ku tark”. Kind-
las ti tä his ta me no vemb ris ka 
rah va ka lend ri täht päe vi. Ja 
kau gel need jõu lud ki enam 
on...

Lõ puks tä na me Re gi nat 
„Tei sest või ma lu sest” kes on 
and nud pä ris ta su ta las teaia-
le vah vaid kos tüü me ja kõi ki, 
kes oma õu na saa gi üle jää ke 
on meie ga ja ga nud!

Ai ta Lind,
las teaia di rek tor

Las teaial uus män gu väl jak
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Tõstamaa
rahvamaja juures
kell 9.00–10.30 
Varbla
A ja O kaupluse juures
kell 11.30–12.30

IV kvartalis
4. ja 18. oktoobril
8. ja 22. novembril
6. ja 20. detsembril

Pangabussi peatused:

Bussist saate nõu pangateenuste 
kohta, tellida ja kätte pangakaardi, mak-
seautomaadist oma kontole sularaha 
kanda ja välja võtta, teha arvuti abil 
makseid, avada hoiuseid ja sõlmida muid 
lepinguid.

Tutvuge Pangabussi sõiduplaani 
ning finantsteenuste tingimustega 
aadressil www.swedbank.ee. Lisainfot 
Pangabussi teenuste, kellaaegade ja 
peatuste kohta saate 24h telefonilt 
6 310 310.

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!

Suvi on ammuilma möö-
das ning mõtted kisu-
vad vaikselt juba jõu-

lude peale. Arvata on, et 
kohe puhkev suur jõu-
lukaupade müük kau-
banduses sellest ka 
jõuliselt märku annab. 
Võtan aga siinkohal 
kokku meie väikese 
käsitööpoe suvised 
tegemised. 

Alustasime seda ettevõt-
mist ju täielikus teadmatuses 
sellest, mis meid ees ootab - 
üks mõte viis teiseni ja üks 
tegu järgmiseni. Nii saidki 
korraldatud talgud, kuulu-
tatud välja kauba vastuvõtt 
ja avamispäev. Eesmärk oli 
võimalikult väikeste kuludega 
saada kogemus, millest edas-
pidi järeldusi teha. Kas üri-
tada veel või tõdeda, et siin, 
Tõstamaal,ei ole käsitööpoe 
pidamine võimalik?

Aga kuidas siis poel läks?
Meil käis külastajaid Ees-

tist ja välismaalt. Rõõmu tegi 
see, et meie enda inimesed 
leidsid poest ostmisväärset 
kaupa sama palju kui küla-
lised kaugemalt. Kiideti ruume 
ja kaupade kvaliteeti. Mine-
vamaks kaubaks kujunesid 
Rode Jermolajevi kaardid ja 
käsitöötoa keraamika, sügise 
poole ka Heino Ranna kor-
vid. 

Ostjateta jäid suve jooksul 
vaid paar päeva, samas oli 
mitmeid juhuseid kus pood 
sai kliendi soovil lahti tehtud 
vabal päeval. Sellistel puhku-
del töötas hästi meie info-

vo l d i k 
–  a i täh 
Reet Rea 
S m y t h l e 
kujunduse eest! 

Omamoodi positiivseks 
reklaamiks kujunes tõsiasi, 
et kogu kaup oli pärit koha-
likelt käsitöölistelt. Vaid osa 
puutööst, eelpool nimetatud 
kaardid ning mõned rahvus-
likud kudumid olid meie lähi-
matelt naabritelt Romantilisel 
Rannateel: Varbla Muuseu-
mist, Kihlepast ja Kihnust. 

Kaubavalikut rikastasid 
ja muutsid käsitööteadliku-
male kliendile atraktiivseks 
käsitsipargitud kitsenahad, 
mahepargitud lambanahad, 
käsitsi kedratud ja taime-
dega värvitud lõng, niplis-
pitsist tooted, käsitsi kootud 
troi ning saunalinad. Kauba 
hinnas kajastuvad kvaliteet 

Käsitööpoe esimene hooaeg oli edukas
ja töömahukus. Müügil olid 
nii argisokid kui ka peentel 
varrastel kootud rahvuslikud 
sukad-kindad.

Puudust tunti väiksemat-
est meenetest ja praktilist-

est kingitustest. Näiteks 
ei olnud meil müügil 
pajalappe, aga neid küsi-
ti sageli. Samuti võinuks 
laiem olla puidust ese-

mete ja vaipade 
valik. 

Kokku-
võttes võib 
öelda, et 
poel läks 
hästi.  
Poepida-

ja  r ikkaks 
ei saanud - selleks 

pidanuks läbimüük olema 
palju suurem ja kasumi-
protsent kõrgem. Aga rikka-
maks sai kindlasti Tõstamaa. 
Oleme üha kindlamalt Eesti 
käsitöökaardil: senisele õppe- 
ja loomisvõimalusele lisandus 

ka uus müügivõimalus.
Võitis kindlasti ka koha-

lik meister, kes söandas oma 
kauba poodi tuua. Tema sai 
oma tooteid müüa, tagasisi-
det oma kauba kohta ning 
kindlasti häid mõtteid kuidas 
edasi toimida. Käsitöötuba 
sai juurde külastajaid ja tel-
limustöid.

Aitäh Vallile ja Ingale!
Soov poodi pidada esi-

mese suvega ei kadunud. 
Teeme seda edaspidi veel. Esi-
mest korda juba jõulude eel. 
Täpsem info edaspidi. 

Kõik, kes oma kaupa 
müügiks tõid ja seda edas-
pidigi teha soovivad ning 
uued huvilised on oodatud 
koosolekule käsitöötuppa 12. 
novembril kell 17.30. Rää-
gime lähemalt poega seondu-
vast, järgmise aasta plaani-
dest, koolitustest kaubavaliku 
suurendamiseks ja kvaliteedi 
parandamiseks.

Anu Randmaa
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Kõ pu ki ri kus toi mus 
14. ok toob ril üs na 
ha ruld la ne sünd mus. 
Oma ko du ki ri kus pü-
hit se ti dia ko niks Ago 
Paal berg. 

Aas taid on Ago koos abi-
kaa sa Tuu li ga ki ri ku eest 
hoolt kand nud ja su vi ti tee lis-
te le uk si lah ti hoid nud. 

Vii ma sel ajal on 45. liik me-
li se ko gu du se ga ki ri kul häs ti 
läi nud. Ko gu du ses on ka üs-
na roh kes ti lap si, mis rõõ mus-
tab Agot eri ti. 

Pro jek ti de toel on Enn 
Rand hoo ne ümb ru se kor ras-
ta nud ja val gus ta nud. 

Ago sõ nul ei ole pea le sõ-
jaaeg sel ajal maa ki ri kus dia-
ko niks pü hit se mist toi mu nud, 
ik ka suu re lin na ka ted raa lis. 

En ne pü hit se mist käis 
Ago koos piis ko pi ga Kree kas 
usuas ju kae mas.

 Piis ko pi poolt sai mees 
kin gi tu seks Kree kas val mis ta-
tud dia ko ni sti haa ri, oraa ri ja 
käi se hoid jad ehk siis liht sa-
malt öel des dia ko ni rüü. 

Dia kon on preest ri abi li ne, 
kes ai tab usu ta li tust lä bi viia. 
Tal on õi gus Ju ma lat tee ni da 
koos rah va ga, al ta ri teen ri na 
lu ge da epist lit ja suit su ta da. 
Prae gu käib värs ke dia kon 
Pär nus ja Pär nu maal usi nalt 
preest ril abiks, et amet häs ti 
sel geks saa da. 

Ago plaa nid on aga veel-
gi suu re mad, aga iga le as ja le 
te ma õi ge aeg ja sel les osas 
jääb ta esial gu Ju ma la ar mu 
pea le loot ma. 

Pal ju õn ne ning edu!
Tõstamaa Tuuled

Mak si mov, A “And rus: Vai kiv kan ge la ne”
Meg re, V “Ar ma su se at mos fäär”
“Ees ti piir käib vas tu Hii na müü ri”
Cart land, B ”Elu mõ te on ar mas tus”
Tru bets ky, T “Haak nõe la külm helk”
Saar na, M “Jää mu juur de”
Lu kas, T “Jõu du meil on”
Mc Cann, K “Ka du nud: Ma de lei ne Mc Can-
ni la hen da ma ta juh tum”
Ma jor, A “Kih lu se tin gi mu sed”
Jões te, K “Kih nu kör did ei le ja tä na”
Kang ro, H “Kol me teist küm nes kää ne e. 
Ka la ma ja tä na vad”
Er nits, M “Kui se da met sa ees ei oleks”
Da lai-laa ma “Kunst ol la kee ru li ses maail-
mas õn ne lik”
Har per, F “Kut se bos si bal li le”
Kõrv, J “Kü la Kar la vär si vi hud”
Mor ti mer, C “Lee di alis tub”
Tu rovs ki, A “Loo ma dest, ar mas tu se ga”
Vir kus, L “Mar ja raa mat”
Sip la ne, N “Mi na olen mos lem”
Piip, K “Mi nu Dub lin”
Tiks, M “Mui du mees”
Moo re, M “Mä gis maa pä ri jan na”
Es tés, C.P “Nai sed, kes jook se vad hun ti-
de ga”
Pauk son, E ”Pauk so ni ast ro loo gi li ne abi-
mees 2013”
Nes bo, J “Pääst ja” 
Kus nets, T “Pü ha Jü ri kut si kad”
Kel ly, M.L “S en ne ek si”
Lään, V “Sa da spor ti”

Mat hi sen, T “Sah ver. Joo gid”
Man kell, H “Sam mu võr ra maas”
Som mer vil le, N “Si nu Hii na ho ros koop 
aas taks 2013”
Matt hews, O “Sta li ni lap sed”
Bar la ge, A “Suur pü si ku raa mat”
De lins ki, B “Sõb rad või arm sa mad?”
Stout, R ”Tei ne üles tun nis tus”
Peetz. M ”Tei si päe va nai sed”
Ro berts. N ”Vii ma ne aus nai ne”
Dou gan, K ”Tun ne te püü nis”
Gard ner, E.S “Ui ma se sää se juh tum”
Har dy, E “Õmb le lap se le”
Mee ker, M “Õn ne li ku ema 10 har ju-
must”
Tamm, B “ 11 elu ja 11 sur ma”
Fuen tes, C “Dia na, ük sil da ne ju ma lan na”
Ku nin gas, T “Ees ti mäng”
Boyd, W “Ha ri li kud äi ke se tor mid”
Mih kels, E “Kar tul. Meie lem mik toi du-
laual”
Zet terst röm, M “Kau nid ti kan did”
Ta bit, S “Koh tu mi ne kes kööl”
Bard, E “Lõu na söök Pa rii sis”
Rock, J “Maai san da mõrs ja”
Tohv ri, E “Me re ta ga”
Ger hold, P “Mi nu Bra sii lia”
Lo sa da, I “Mi nu tee kond pa ra dii si”
Ri ce, H “Muf fi  nid ja tikk-kont sad”
Jõ gi sa lu, H “Muis ten did iga vi kust”
Bor ro mèe, P “Mõr var pur pur pu na ses 
rüüs”
Mark lund, L “No be li tes ta ment”

“Nõu ko gu de aeg ja Ees ti ini me ne”
Goldb latt, D “Olüm pia”
Kiyo sa ki, K “On aeg tõus ta!”
Clark, M, H “Si nu nae ra tu se var jus”
Pa ju, I ”Soo me la he õed”
Heyer, G “Syl ves ter”
Fuhr man, J “Süüa, et ela da”
Tesc he, G.L “Tee ilu ni viie tii bet la se ga”
Cont ra “Tu gi too lit šem pio ni ei ned”
Ro berts, N “Tun nis ta ja”
Man kell, H “Tu le müür”
Sta cey, S “Ai nult si nu”
Pruu li, T “An ti lii ba non”
Ro berts, N “Esi me ne ja vii ma ne kal lim”
Se pa, T “Eel soo du mus ar mas ta da”

Raa ma tud las te le
“Flaa mi mui nas ju tud ja muis ten did”
Prii linn, K “Ar mas tu se ga fän ni delt”
“Ho tel li mõis ta tus”
“Tee man di mõis ta tus”
Raud, P “Kolm soo vi”
Ko lu, S ”Meie, Röö be lid”
Laid la, S ”Too me ton du”
Leos te, J “Jän ku-Jus si tä he raa mat, vi hik 
ja tä he lood”
Jääaeg 4. Fil mi raa mat”
“Vap ra ke. Fil mi raa mat”
Vint, M “Koh viaur ja teeaur”
Kan gi las ki, K “Päi ke lä heb puh ku se le”
Ko gu mik tun tud lu gu sid. Aa re te saar. 
Kolm mus ke tä ri. Väi ke sed nai sed. Ali ce 
ime de maal.”

SEP TEMB RIS JA OK TOOB RIS TÕS TA MAA RAA MA TU KOK KU SAA BU NUD RAA MA TUD

Dia kon oma de kes kelt
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Ea ka te klu bi Toi me kad 
alus tas jär je kord set 
kol man dat te ge vu s-
aas tat 14. sep temb ril 
sõi du ga Ma ni ja le. 

Il ma jaam oli sel leks päe-
vaks en nus ta nud tu ge vat 
tor mi ehk siis 22m/sek. See 
tea de pa ni mõ ne gi “maa ro ti” 
sü da me hir must vä ri se ma ja 
peaae gu sõi dust loo bu ma. 

Aga kol lek tii vil on ju suur 
veen mis jõud ja nii tu lid ka 
kõi ge are mad bus si ning sõit 
Mu na laiu sa da mas se al gas-
ki. Vars ti saa bus sa da mas se 
praam Ama lie ning rei si jad 
par da le võt nud, al gas ki me-
re sõit. Suur oli aga ül la tus, 
kui oo da tud tor mi pol nud ki 
tun da!

Ma ni ja sa da mas olid sõb-
ra li kud võõ rus ta jad Svea ja 
Tiit meil vas tas ja sõit al gas 
1933. aas tal ehi ta tud Pa pi na 
tu le tor ni juur de. 

Sealt al gas jalg si matk Rii-
da ta lu poo le. Teel tut vu si me 
saa re loo du se ja tai me de ga 
na gu me ri kap sas, nõm me lii-
va tee, pu ne. 

Aja puu du sel jäi leid ma ta 
vär vi ma dar, taim, mil le ga Ma-
ni jas ja Kih nus vär vi ti kör di 
pu na sed trii bu lõn gad. Ol les 
tut vu nud Rii da tu ris mi ta lu 
eluo lu ga, lii ku si me eda si kü-
la kes ku se poo le.

Va he pea tu se te gi me Nee-
me ta lus, kus sel le pe re nai ne 
Sal me näi tas mei le ise teh tud 
ime kau neid kä si tööe se meid. 

Kü la kes ku ses oo tas meid 
kaks vah vat ül la tust: esi teks 
Aa vi ku Vil ma küp se ta tud ah-
ju soe leib või ja suit su räi me-
ga, tei seks tut vus tas Mark 
Soo saar oma fil mi abil saar tel 
ela vaid lin de ja ran na nii tu de 
säi li mi se põ hi mõt teid. 

Ma ni ja saar kuu lub 2003. 
aas tast UNES CO maail ma kul-
tuu ri pä ran di ni me kir ja. Miks 
mit te siis te ha lä he mat tut-
vust oma ko du kan di vaa ta-
mis väär tus te ga! Suur tä nu 
võõ rus ta ja te le!

17. ok toob ril läks jäl le sõi-
duks. See kord Tal lin na Toom-

pea le, kus Tõs ta maa rah va 
võõ rus ta jaks oli rii gi ko gu lii-
ge An ne ly Ak ker mann. 

Kui oli me esi ta nud oma do-
ku men did ja ko tid kont roll-
piik sa ta ja test lä bi käi nud, te-
gi giid mei le tut vus ta mis ring-
käi gu hoo ne ar hi tek tuu rist 
ja ajaoost. Rii gi ko gu saa li rõ-
dul is tu des tut vus tas giid ka 
era kon da de is tu misp laa ni ja 
üld se ko gu rii gi ko gu töö kor-
ral dust. 

Koh tu mist An ne ly Ak ker-
man ni ga alus ta si me sün ni päe-
va lau lu ga, ku na tal oli hil ju ti 
sün ni päev ol nud. Meid kos ti-
ta ti koh vi ja saia kes te ga. 

See jä rel kuu la si me, mil li-
seid üle san deid tu leb liik me-
tel täi ta. Ül la tas töö ti he dus 
ja töö vald kon da de roh kus. 
Koh tu mi ne lõp pes va bas vest-
lu ses ja kü si mus te le vas ta mi-
se ga.

En ne ko du tee le asu mist 
kü las ta ti tra dit sioo ni li selt ka 
pea lin na kau ban dus kes kust. 
Kõik jäid väl ja sõi du ga ra hu le, 
sest see an dis konk reet se ma 
üle vaa te saa di ku te tööst.

Eri ti eu foo rias olid need, 
kes ris ki sid ka Pi ka Her man-
ni tor ni min na ja sealt ava ne-
vat vaa det nau ti da!

Efe li ne Liiv

Tere jäl le, al gav sü gis!

Ma ja ka juu res Ma ni jas.Ma ja ka juu res Ma ni jas.

Maria talu rahvas Pi ka Her man ni tor nis. Mark Soo saar lõ pe tas fi l mi näi ta mi se.
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Um bes 7. klas sis tek kis 
mi nus mee le tu soov 
saa da va he tu sõ pi la-

seks. Siis olin veel aga lii ga 
noor ja tun dus, et pä rast põ-
hi koo li lõ pe ta mist on ehk see 
õi ge aeg. 

Õi geks ajaks see ka osu tus. 
9. klas si al gu ses võt sin sel le 
tee kon na et te, täit sin an kee-
di, käi sin va li mis päe val, koo-
li tus tel.. Va he tu saas taks Sak-
sa maa le saa mi ne ei ol nud ker-
ge, mit te sel le poo le gi. Tih ti 
tund sin, et an nan al la, kuid 
siin ma nüüd olen ja po le se-
da kor da gi ka het se nud! 

Mi nu va he tu saas ta al gas 
3. au gus til 2012 hom mi kul 
7.50, kui as tu sin Tal lin na len-
nu jaa mas len nu ki le. Tun ne 
oli au salt öel des se ga ne. Mi-
nus olid nii eri ne vad ja kir jel-
da ma tud emot sioo nid – igat-
sus, hirm, äre vus. See kõik ei 
jõud nud mul le siis pä ris ko ha-
le, et nüüd see on gi, ma olen 
tões ti en da ühe suu ri ma unis-
tu se teoks tei nud. Va hel siia-
ni ei suu da ma se da us ku da.

Esi me ne kuu Sak sa maal 
möö dus kee le laag ris, koos 
10. tei se va he tu sõ pi la se ga Lä-
tist, Aser baidžaa nist, Nor rast, 
Tür gist ja veel ühe Ees ti tüd ru-
ku ga õp pi si me põ hig ram ma ti-
kat sak sa kee lest, kui das va-
he tu saas tal „el lu jää da“ ning 
sai me ju ba vei di siin set elu 
ela da. 

Sel le kuu ae ga ela sin sa mu-
ti va he tus pe res, kee le laag ri-
pe res, ja ga sin tu ba, 15-aas ta-
se va he tu sõe ga ning mui du gi 
olid ka va ne mad. Pe re oli vä-
ga to re ning kui gi olin seal 
vaid kuu ae ga, oli ras ke neist 
lah ku da, na gu ka teis test va-
he tu sõ pi las test. On ju vaid 
tei ne va he tu sõ pi la ne see, kes 
va he tu sõ pi last täie li kult mõis-
tab. 

Mi nu jaoks õi ge va he tu-
saas ta al gas 1. sep temb ril, 
kui as tu sin ron gilt ma ha en-
da uues lin nas, linn, mis on 
mul le ko duks ter ve aas ta – 
Gif horn. Gif horn on Pär nu-
suu ru ne linn üs na gi Kesk-
Sak sa maal, mõ nu sa va na lin-
na, los si ja jär ve ga. En ne siia 
tu le kut olin ju ba uu ri nud, mil-

li ne saab mi nu tu le va ne ko du-
paik ole ma. Lin na ke ses on üs-
na gi kõik käe-ja la ula tu ses, 
söö gi poed, res to ra nid, riie te-
poed. Ei ole hir muä ra ta valt 
suur va he tu sõ pi la se le ega ka 
tap valt igav, täp selt va he peal-
ne ja pa ras.

Oma va he tu sõe ga olin va-
ra se malt in ter ne tis rää ki nud 
ning pe rest ka pil te näi nud, 
see ga täies ti „pea ees vet te ei 
hü pa nud“. Pe reks on mul siin 
det semb ris 17-aas ta seks saav 
va he tu sõ de Ivon ne, kes oli ka 
ise eel mi sel aas tal va he tu sõ pi-
la ne Ar gen tii nas, 20-aas ta ne 
vend Fa bio, kes ei ela enam 
ko dus, va he tu se ma Hei di ning 
isa Ha rald. 

Pä ris esi me sest päe vast saa-
ti on mi nu lä bi saa mi ne pe re-
ga ol nud pä ris hea. Na gu en-
ne gi öel dud, vaid tei ne va he-
tu sõ pi la ne mõis tab va he tu s-
õ pi last täie li kult, olen sii ralt 
õn ne lik en da siin se õe ole -
ma so lu üle. Nä ha ja kuu la ta, 
mil li se vai mus tu se ga ta en da 
va he tu saas tast rää gib. 

Loo dan sü ga valt, et ka mi-
nus on need emot sioo nid pä-
rast va he tu saas tat ja saan uh-
ku se ga öel da „See oli mi nu 
aeg, mi nu elu pa rim aas ta!“. 

Ma jas on mul oma tu ba ning 
oma van ni tu ba, mil le üle 
olen vä ga gi õn ne lik.

Saks la sed tun du vad esial-
gu üs na gi kül mad ini me sed, 
nii ar va sin ka mi na, aga mi-
nu ar va mus sel lest muu tus ju-
ba esi me sel õh tul uues ko dus, 
kui õde ja te ma sõb rad mul le 
väi ke se vas tu võ tu peo kor ral-
da sid. Iga viim ne gi ini me ne, 
kes tu li, kal lis tas, kõik olid nii 
ava tud, uu dis hi mu li kud Ees ti 
koh ta. Pi gem olin mi na see 
külm ini me ne põh jast, kes vä-
he se kee leos ku se tõt tu vä ga gi 
ta ga si hoid lik oli. 

Olen siin ol nud pea kolm 
kuud, siiski, kas saks la sed on 
kül mad ini me sed? Üld ju hul 
mit te. Nad või vad tun du da, 
aga kui nen de ga lä he da malt 
tut vust te ha, siis kül ma dest 
ini mes test on asi kau gel.

Ku na Ees ti ja Sak sa maa ei 

ole tei ne teis test üü ra tult kau-
gel ning te gu on mõ le ma te 
pu hul Eu roo pa ga, ei ole mi-
nu iga päe vael lu kom me te ja 
ko hus tus te poo lelt vä ga suu ri 
muu da tu si tul nud. Sa ma moo-
di na gu Ees tis, pean en da jär-
gi ko ris ta ma, ei la gas ta, nii 
on ju mi nu mee lest vaid loo-
gi li ne. 

Pe res on mul sa mad ko hus-
tu sed, mis pe re tüt rel gi. Oma-
moo di olen se da ju mi na gi, 
kui gi vaid aas taks. Ko hus tu-
sed na gu ko ris ta mi ne, va hel 
söö gi te ge mi ne, nõu de pe su ma-
sin tüh jaks te ha/mus tad nõud 
sis se pan na. Ehk siis mit te mi-
da gi, mis käiks üle jõu. 

Mi nu ilm selt kar de ta vaim 
päev Sak sa maal oli esi me ne 
koo li päev, mis sel aas tal oli 3. 
sep tem ber. Min na võ hi võõ ras-
se koo li, mis Tõs ta maa kesk-
koo li kõr val õpi las te ar vu ja 

Sak sa maal unis tust täit mas

Mõ ned veid rai mad ar va mu sed/kü si mu sed Ees ti 
koh ta:  Oot, see on see riik Lõu na-Amee ri kas?

 Kas te ai nult ka la söö te gi?
 On teil ko gu aeg talv või na tu ke soo jak raa de 
ka ik ka?
 Ve ne keelt rää gi te, eks ole?
 Ees tist? Kas Ees ti Ve ne maa osa po le?

Ham bur gis, kõr val üks täht sai-Ham bur gis, kõr val üks täht sai-
ma test Euoo pa jõ ge dest - El be.ma test Euoo pa jõ ge dest - El be.
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suu ru se poo lest on hiig la ne, 
koo li, kus ma ei tea üh te gi 
klas si kaas last. 

Esi me ne koo li päev möö-
dus siis ki pa re mi ni, kui olin 
kart nud. Mui du gi, ei saa öel-
da, et mi nu klas si kaas la sed 
olek sid vä ga suurt hu vi mu 
vas tu üles näi da nud. Eks 
need saks la sed al gu ses siis ki 
kül mad ole. Nüüd seks olen 
kaks kuud koo li teed siin käi-
nud ning eks ka klas si kaas la-
sed on lä he da se maks muu tu-
nud. 

Pi kalt mõt le sin, miks end 
nii va na na tun nen, olen ju 
10. klas sis, kus ka Ees tis ole-
ma peak sin.. Siis sain aga tea-
da, et saks la sed ju lä he vad 
aas ta va rem koo li ning nen-
de süs tee mi jär gi peak sin ole-
ma 11. klas sis. 

Suu ri eri ne vu si siin ses 
koo lie lus ei leia, pea le sel le, 
et ne mad alus ta vad aas ta va-
rem. Tun di des õpi tav kat tub 
Ees ti koo li de ma ter ja li de ga, 
va hea jad on üs na gi sa ma del 
ae ga del, küll aga meie kol me-
kuu se su ve va hea ja ase mel on 
neil vaid kuus nä da lat, see-
eest näi teks prae gu ne sü gis va-
heaeg kes tab meil siin kaks 
nä da lat. 

Kum ma li ne on ol la va na, 
arm sa Tõs ta maa koo li ase mel 

suu res hal lis hoo nes, mis sest, 
et seest üs na hu ba ne. Nüüd ju-
ba olen har ju nud. Mi nu kool 
siin on vä ga tu gev güm naa-
sium, see ga „lol li ta mist“ ja 
se ga mist, mi da Ees ti koo li des 
pal ju on, siin ses koo lis üld ju-
hul ei koh ta. 

Ül di selt siis ki koo li üle nu-
ri se da ei saa, päe vad po le üle-
liia pi kad, õpe ta jad tee vad en-
da tööd häs ti ning koo lis on 
õhk kond hea. Vei di tun nen 
küll puu dust Tõs ta maa kesk-
koo li ta su ta lõu nast. 

Mis puu tub Sak sa maa 
noor tes se, usun, et ka siin 
po le suu ri eri ne vu si. Mis aga 
mi nu le sil ma tor kab. Ees tis 
on ta va li ne, et pä rast koo li-
päe va „hän gi tak se“ ku sa gil 
väl jas, se da pä ris õh tu ni väl-
ja, aga siin on harv näh tus, 
kui sõb rad pä rast koo li kok-
ku saa vad, kui nad just sa ma 
ho bi ei oma ja siis tren nis ei 
koh tu. 

Ni melt pea kõi gil on mi-
da gi, mil le ga pä rast koo li te-
ge le da, see ga pä rast koo li ei 
koh tu ta, ae ga jääb vaid ho bi 
ja koo li töö de jaoks. Nii ot sus-
ta sin ka mi na en da le siin ho-
bid võt ta – tant si mi ne ja võrk-
pall. 

Nä da la va he tus tel te hak se 
aga pal ju koos – min nak se 

lin na pea le, kin no, vaa da tak-
se tei ne tei se pool fil me, ko ka-
tak se koos.

Väi ke ses Gif hor ni lin na ke-
ses tea vad kõik noo red üs na 
kõi ki, see ga on ta va li ne, et 
siin sed sõb rad on tei ne teist 
tead nud ju ba las teaiast, nen-
de va ne mad on sõb rad jne. 
Sel le tõt tu on ka mul ol nud 
vei di ras ke mõn da selts kon-
da sis se su lan du da – tu ge vad 
sõp rus si de med on loo nud 
tu ge vad ja kind lad selts kon-
nad. 

Ar ves ta des se da, et siia tul-
les piir dus mi nu sak sa keel 
vaid ni me ja ko du maa üt le mi-
se ga, olen en da üle uh ke. 

Het ke sei su ga pe res rää gi-
me me vaid sak sa kee les, kui 
tões ti aru ei saa, võ ta me ing-
li se kee le ap pi, une näod on 
tih ti pea le sak sa keel sed, va hel 
ta ban end sak sa kee les mõt-
le mas. 

Kee le ga te kib ras ku si vaid 
koo lis, kus ka su ta tak se slän gi 
ja pal ju lü hen deid. 

Tun di des au salt öel des pal-
ju aru ei saa, aga ehk see tu-
leb ka aja ga. Ül di selt olen siis-
ki en da ga ra hul ja usun, et 
aas ta lõ puks suu dan mi na gi 
üs na gi ar ves ta ta vat ja head 
sak sa keelt rää ki da.

Va le tak sin, kui üt lek sin, 

et kõik on na gu unis tu ses ja 
kõik on per fekt ne. Ik ka tu leb 
män gu igat sus, ük sil du se tun-
ne, pet tu mus iseen das, kui 
mil lest ki aru ei saa kee le tõt-
tu. Se da tun neb iga va he tu s-
õ pi la ne. 

Mul on mee le tult ve da-
nud siin se pe re ga, tee me pal-
ju koos, nüüd va hea jal ole me 
Sak sa maa peal vei di rin gi sõit-
nud, fil me vaa da nud jne, mis-
tõt tu ae ga Ees ti igat se mi seks 
vä ga pal ju ei jää, ning see on 
vaid hea. 

Siis ki, kui olen en da toas 
ük si, te kib igat sus ko du, pe-
re, sõp ra de ga jär gi. Elu jär gi, 
mil les kõik on nii tut tav ja 
oma. Siis aga mõt len sel le le, 
et olen ju Sak sa maal, ko has, 
mi da tõ si mee li ar mas tan, va-
he tu sõ pi la se na 

Ise gi kui va hel on „Mi da 
ma siin üld se teen?“ tun ne 
ja kõik tun dub nii mu ser dav. 
Püüan jää da po si tiiv seks ja si-
si mas tean ala ti, et va he tu s-
aas ta lõp pe des saan öel da 
„See oli mi nu elu pa rim aas-
ta!“. 

Mi nu 11 kuust Sak sa maal 
on möö du nud kolm. Järg mi-
sed suu re pä ra sed 8 kuud on 
oo ta mas!

Kris tel Sutt

Koos va he tu se ma ga kü las ta si me ka dO CU MEN TA fes ti va li 
Kas se lis.

Sü gis va hea jal Leip zi gis - va he tus vend, te ma tüd ruk, va he tu s-
õ de ning mi na.
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Algus septembrikuu Tõstamaa Tuultes

Meie võ ta me Ees tis se-
da, et ole me üks rah-
vas, ju täies ti loo mu-

li ku ja  ene sest mõis te ta va na. 
To ron to eest la sed pea vad kas-
va ta ma ar mas tust Ees ti vas tu 
oma jä rel tu li ja tes se suu re Ka-
na da sees ja ing li se kee le kius-
te. Liht ne see po le. 

Eest lu se alal hoid mi ne po-
le odav ei vaim ses ega am-
mu gi mit te ma te riaal ses mõt-
tes. Ees ti or ga ni sat sioo ni de le 
teh ta vad an ne tu sed ja tark 
ma jan da mi ne ai ta vad hoi da 
al les nii Ees ti Ma ja, Tar tu Col-
le ge’t, Ees ti Koo li ja To ron to 
Ees ti Ühis pan ka. Ees ti Siht ka-
pi tal Ka na das oo tab ala ti lah-
keid an ne ta jaid. 

Te ge li kult saab To ron tos 
ela da ing li se keelt os ka ma ta, 
sest pea kõi gi ame ti te esin da-
ja te hul gas on ees ti kee le os-
ka jaid. Ras ke on öel da täp set 
ar vu, sest sa jad noo red Ees tist 
lä he vad prae gu Ka na das se nii 
ko ge mu si, seik lu si kui ka suurt 
ra ha jah ti ma. 

Kui kee gi ot sus tab ai nult 
ra ha jä re le min na, siis võiks 
en ne mi ne kut mi nu ga na tu ke 
rää ki da. Koh ta sin oma Ka na-
da-aas tal ha rul da si rah vus-
kaas la si, laul sin To ron to se-
ga koo ris Es to nia (tei ne se ga-
koor on Öö bik ja To ron to Ees-
ti mees koor käis su vel Tar tus 
lau lu peol) ja olin mi tu kor da 
kü la li ne kor po rat sioo ni Fi liae 
Pat riae üri tus tel. 

Imet len To ron to eest las-
te juu res täp selt sa ma, mi da 
siin se te ini mes te juu res ki: et-
te võt lik kust, jul gust, au sust, 
lah kust, op ti mis mi, tar kust, 
sõb ra lik kust ja huu mo ri meelt. 
Seal oli vä ga ko du ne tun ne!

Loo dus
Ka na da on nii suur maa, 

et seal koh tab loo du se mõt tes 
peaae gu kõi ke, mis ole mas 
on. Mi nu ko ge mus piir dus On-
ta rio osa rii gi loo du se ga ja see-
gi oli vä ga mit me ke si ne. 

Kõik To ron to kü la li sed 
viiak se kind las ti Nia gaa ra ju-
ga vaa ta ma. Sin na on um bes 
1, 5 tun di au to sõi tu ja Nia ga-
ra Falls on üht la si pii ri linn. 

Tei sel pool pii ri on Buf fa lo ja 
USA. 

Nia gaa ra on üli või mas ja 
iga sel le piisk oma kuul sust 
väärt. To hu tu vee mass ki hu-
tab vä ge va ko hi na saa tel ku-
ris tik ku. Te ge li kult on ju ga sid 
mi tu, aga Ka na da poo lel on 
just see ilu saim. Amee rik la-
sed pea vad se da üle pii ri vaa-
ta mas käi ma.

Tu ris te on nii pal ju, et va-
hel ei pais ta ju ga nen de ta-
gant väl ja. Nia ga ra on the 
La ke on linn, mis ei lõ bus ta 
mit te ai nult loo du se nau ti jat, 
vaid ka ka sii no sõp ra. Kõik on-
gi seal täp selt nii na gu fil mi-
des näh tud.

Mus ko ka Al gon qui ni rah-
vus par gis nä gin suurt va li-
kut kau neid kal ju sid, uh keid 
ku ris tik ke, hun di ra ba ja maan-
tee ää res po see ri vaid põt ru. 
Põ der on seal pal ju suu rem 
kui meie oma ja kui möö da-
sõit jad te ma pil dis ta mi seks 
pea tu sid, ei tei nud põ der teist 

nä gu gi – la sid ini mes tel se bi-
da ja kil ga ta. 

Üld se on kõik Ka na da loo-
du ses suu rem ja met si kum ja 
na tu ke teist su gu sem kui meil: 
puud on võim sa mad, män-
niok kad pi ke mad, kal jud kõr-
ge mad, puu le hed pak se mad. 
Ai nult kas ta ni mu nad on mil-
le gi pä rast pi se mad.

Kol mas loo du se la mus oli 
Geor gian Bays, suu re Hu ro ni 
jär ve ühes osas. Täp se malt oli 
sel le kau ni kal ju se kal da ga la-
he ni mi Go Ho me Bay. Sin na 
tu li um bes pool tun di moo tor-
paa di ga sõi ta. 

En ne se da oli me tun ni pik-
kust kiir teed tipp tun ni tõt tu 
kaks ja pool kor da kauem ”ja-
lu ta nud”. See on oma moo di 
ela mus: is tud nel ja rea li ses 
teo sam mul lii ku vas au to de-
mas sis, kui vas tas suu na ne li 
sõi du ri da on peaae gu tüh jad. 
Iga ta hes oli to re jäl le värs ke 
õhu käes sa da mas ol la, lap sed 
ja söö gi ko tid paa ti pak ki da ja 

Go Ho me Bays se ki hu ta da. 
Muu seas, vii sa kas on teis-

test paa di sil da dest möö du des 
hoog ma ha võt ta, et sil da da 
kül ge kin ni ta tud vee sõi du-
kid, lai ne tu se tõt tu krii pi da 
ei saaks. Paa dist kõi gi as ja de 
kal ju ot sa su vi las se ve da mi ne 
oli hea trenn ja see, et sää sed-
ki on vi ha se mad kui meil, ei 
se ga nud lõ puks enam üld se. 

Geor gian Bay po le Kot ka-
jär vest kui gi kau gel, aga kal-
jud on jäl le teist su gu sed, üma-
ra mad ja met sa ta. Pal ju on 
väik seid kal ju seid lai du sid. 

Olin seal mai kuus ja sain 
pä rast tal ve esi mest kor da vet-
te. Üld se ve das mul il ma de ga, 
2011. aas ta talv oli erand lik 
ja To ron tos lan ges tem pe ra-
tuur vaid -10 kraa di ni. Su vel 
sain en ne ko ju sõi tu ka oma 
30-35kraa di se kuu mu se kät-
te. 

Hil jem kal ju del hul ku des 
nä gin, kui das üle pan ni koo gi 
suu ru ne kilp konn vet te sulp-
sas, siis ki vi var jus oo tas, kas 
ma lä hen ära või ei, ja lõ puks 
pa ha selt mi ne ma ujus. 

Mõ ne meet ri jä rel ül la tas 
mind lõ gis ma du. Te ma nä gi 
mind en ne ja pa ni oma sa-
bas asu va ved ru lõ gi se ma. 
Mao nahk on ik ka tões ti ime-
kau nis. Oli sel li ne mi nu kä si-
var re jä me du ne isend ke nas-
ti rõn gas, va hest meet ri pik ku-
ne, kui kal jup rak ku roo mas. 
Jul ge sin tal le pä ris lä he da le 
min na ja te ma kao tas en ne 
när vid kui mi na.  

Ka ru ma see kord ei näi-
nud, kuid ta po le seal su gu-
gi ha rul da ne. Lin nud olid ku-
sa gil ära, kal ju del oli ai nult 
ko hu ta valt pal ju ka na da lag-
le de väl ja hei teid – tõe li ne Ka-
ka maa. 

Jär ves olid ah ve nad ja sär-
jed, kui gi nad meie oma de 
moo di väl ja ei näi nud. Neid 
püü dis mu väi ke 5aas ta ne sõ-
ber pan ge ga. Pä rast ris tis ta 
ka la Pud ruks ja la si jär ve teis-
te juur de ta ga si.

Udo ra kan dis on jäl le hoo-
pis teist moo di loo dus - la me 
maas tik, põl lu ma jan dus piir-
kond. Mul le hak ka sid sil ma 
just mai si- ja oa põl lud. Te-
ra vil ja kas va ta ti mui du gi ka 

11 kuud tei sel pool oo kea ni

Indiaani neiu Sainte-Marie among the Hurons vabaõhumuu-
seumis. Fotod: Anu Jõe ja Peeter Põldre.
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ja loo ma kar ju oli roh kes ti nä-
ha. 

Seal kan dis ki on eest las tel 
oma su ve pe sa – Jõe kää ru. 
Seal on las te laa ger ja jäl le gi 
su vi la te piir kond. 

Ta ga si teel eks le si me pi sut 
ja sat tu si me kau ni te lau ge te 
nõl va de ga maas ti ku le, kus 
olid ilu sad va nad pui te hi ti sed 
rõ du de ja ni ker dus te ga. Päi ke-
se loo jang kul das kõik üle ja 
suur avar ra hu te gi en ne lin-
na jõud mist mee le ker geks.

In diaan la sed – The First 
Na tions

Ko gu On ta rio, na gu ter ve 
Ka na da gi, on ju muis te ol-
nud vaid in diaan las te maa. 
Seal elas pal ju eri ne vaid su-
gu ha ru sid, kõi gil oma keel ja 
kom bed. 

Me tea me, kui das val ge 
mees Amee ri ka mand ri le jõu-
dis ja mi da seal te gi. Ma ar-
van, et mi nu põlv kon nal on 
in diaan las te ga oma ja vä ga 
emot sio naal ne si de nii Coo-
pe ri Nahk su ka - jut tu de kui 
ka Un ga ri fil mi de (kui gi need 
tun du sid ise gi teis me li se le 
va hel na tu ke ne naiiv sed) ja 
staar Goy ko Mi tic hi pä rast. 

Meie jaoks tun dus in diaan-
las te maal teh tud üle ko hus 
eest las te aja loo ga sar na ne. 
Sel le pä rast hu vi tas mind tões-
ti vä ga, mis moo di in diaan la-
sed prae gu ela vad. Ku na üks 
proua Tõs ta maalt veel en ne 
mi ne kut mul le üle san de an-
dis (”Too mul le sealt üks in-
diaa ni mees!”), siis tüü ta sin 
oma võõ rus ta jaid in diaan las-
te kü si mi se ga igal sam mul. 

Va baõ hu muu se mi ja mi-
ne vi ku ga koh tu sin al les oma 
rei si lõ pus, aga tä na päe vas te 
prob lee mi de ga hak ka sin ko-
he al gul kok ku puu tu ma. Ka-
na da va lit sus püüab muu ta 
se da, mi da ju pä ri selt enam 
muu ta ei saa. First na tion on 
sa ge li prob leem. 

Mõ nin ga tes re ser vaa ti des 
on iga päe va sed nii al ko ho-
lism, nar ko maa nia kui ka 
üli noo red sün ni ta jad. TVuu-
di sed rää ki sid mit me test traa-
gi lis test juh tu mi test. Vaa ta sin 
tih ti te le ka na lit APTN, kus in-
diaan las te tä na päev jät tis ka-
he ti se mul je. Oli ela vat rah va-
kuns ti, tant su-lau lu ja va na de 
tar kus te õpe ta mist, aga pal ju 
ja au salt rää gi ti ka prob lee mi-

dest. 
Va lit sus püüab ai da ta nii, 

et kõik ka sii no tu lud kuu lu-
vad in diaan las te le. Ka on 
neil õi gus mak su va ba de le si-
ga ret ti de le. Kui das see täp selt 
toi mib, sel lest ma aru ei saa-
nud ki. 

Iga ta hes käi sin ühes hiig-
las li kus ka sii nos, mis oli küll 
in diaa ni pä ra se ar hi tek tuu ri ja 
kau nis tus te ga, aga tööl seal 
küll in diaan la si pol nud. Tõtt-
öel da jäi sel lest ka sii nost küll 
vä ga õõ vas tav mul je. 

Mi ne vik ku nä gin suu re-
pä ra ses va baõ hu muu seu mis 
Sain te Ma rie among the Hu-
rons. 

Sin na on ehi ta tud nii pä ris-
maa las te kui ka ko lo ni saa to-
ri te elu pai gad ja töö ko da des 
sai vaa da ta ning proo vi da, 
kui das üht või teist kä si tööd 
teh ti. 

Tar bee se med olid vä ga gi 
ko du se väl ja nä ge mi se ga, ma-
ter ja lid ehk vaid teist su gu sed 
kui meil. Muu seu mi noor te 
gii di de riie tus oli pä ri to lu jär-
gi: need, kes kand sid pä ris-
maa las te rii deid, olid ka pä ri-
selt in diaa ni verd. 

Ma ei tea (ja kee gi vist ei 
tea), mis Amee ri ka mand ri te 
põ li sa su ka test saab. Kõi ge 
tõe näo li sem, et ne mad ki la-
hus tu vad suu res rah vas te su-
la tu sah jus. 

Koo list ja kas va tu sest
Kas va tus on tund lik tee ma 

ja ma olen ko ge nud, et po le 
enam ole mas üht tea tud piir-
kon na le omast ko du. Iga ka-
tu se all va lit se vad eri ne vad 
kom bed ja sa ge li ise gi väär-
tu sed. See pä rast rää gin gi ai-
nult sel lest, mi da ise lä he dalt 
nä gin. 

Kind las ti po le see min gi 
”Ka na da kesk mi ne”. Mul le 
aval das mul jet see, kui pal ju 
ae ga, tä he le pa nu ja kan na-
tust las te jaoks pe re kon nas 
jät kus. 

Las te et te val mis ta mi ne 
eluks oli täies ti tead lik ja sü-
ga valt lä bi mõel dud. Sel les 
pol nud jäl ge gi min gist va ba-
kas va tu sest, vaid reeg lid olid 
väi ke sest pea le pai ka pan-
dud. 

Iga as ja jaoks oli oma aeg 
ja las te nä dal oli kor ra li kult 
pla nee ri tud. Sin na mah tus 

kool või las teaed, uju mis tund, 
kla ve ri tund, spor di te renn (sa-
ge li ho ki), rah vus kool (eest las-
tel oli tei si päe vi ti kool ja lau-
päe vi ti las teaed) ja koo li dest 
an tud ko duü le san ded. Õh tuks 
olid kõik vä si nud ja uni tu li 
rut tu. TV vaa ta mi se kom met 
töö nä da la sees pol nud. 

Puh ku se ja suu re va ba du-
se aeg oli koo li va heae ga del. 
Nä da la lõp pu del kat su ti ku sa-
gil pe re ga käia. 

Kui ar ves ta da, et lap si tu li 
suu re lin na reeg li te jär gi iga-
le poo le au to ga viia-tuua, siis 
oli see ti he da töö päe va jä rel 
va ne ma te le tõ si ne ko hus tus. 
Häs ti täh tis oli oma va he li ne 
koos töö nii ema-isa kui ka 
koo li kaas las te va ne ma te va-
hel. 

Meie e-ühis kon nast eri nev 
oli ka suh tu mi ne ar vu ti ka su-
tus se: nii um bes 9-10. eluaas-
ta ni ei pi da nud va ne mad üld-
se tar vi li kuks lap se le ar vu tit 
tut vus ta da. 

Kui nüüd ar va te, et Ees ti 
on nii kõ va e-riik, et ne mad 
seal ar vu tias jan dust ei tun-
ne gi, siis ek si te. Ko dud olid 
täis värs kei mat teh ni kat, mi-
da täis kas va nud ka hoo le ga 
ka su ta sid. 

Va ne mad on veen du nud, 
et las te aren gu le mõ jub noo-
re mas eas pal ju pa re mi ni ak-
tiiv ne füü si li ne te ge vus ja ot-
se ne suht le mi ne ea kaas las te 
ning va ne ma te ga. 

”Nad õpi vad ar vu ti ka su tu-
se ku na gi na gu nii ära,”vas ta-
ti mul le, kui kü si sin, kas lap-
sed nii moo di ”ron gist ma ha” 
ei jää. 

Tei ne eri ne vus on see, et 
väi ke lap se aju le pee tak se vä-
ga ka su li kuks mit me kee le 
kor ra ga õp pi mist. Nii juh tus-
ki, et 5aas ta sed laul sid ko du-
teel val jus ti prant su se kee les 
Ka na da hüm ni, lu ge sid ees ti 
kee les Han do Run ne li Keld ri-
ka kan di luu le tust ja män gi sid 

ing li se kee les Star Wars’i. 
Muu seas, vi deo män gu de 

ja fil mi de vaa ta mi ne oli aja li-
selt li mi tee ri tud ja toi mus nä-
da la lõp pu del. Star Wars’ita 
mui du gi ei saa nud, sest need 
olid kul tus fil mid ju ba ema-
del-isa del gi.

Koo li süs teem võib ol la eri 
osa rii ki des üs na eri nev. 

Mi na koh ta sin sel list, kus 
4aas ta ne läks noo re mas se, 
5aas ta ne va ne mas se las teaia-
rüh ma, mis olid si su li selt koo-
lid, s t seal toi mu sid tun nid ja 
õpi ti iga su gu tar ku si. 6aas ta-
sed läk sid I klas si ja IX klas si 
lõ puks sai põ hi kool lä bi. 

Kesk kool kes tis 2,5 või 3 
aas tat ja siis võis omal va li-
kul eda si õp pi da kas kol ledžis 
või üli koo lis. 

Süs teem on meie oma ga 
kau nis sar na ne ka sel le poo-
lest, et imet lu se ga vaa da tak-
se Soo me ha ri du se poo le. Eri-
ti ta he tak se sealt õp pi da tu ge-
va alus ha ri du se and mist. 

Üks tä he le pa nek veel: koo-
li ma jad pol nud seal kui gi häs-
ti re mon di tud ega su gu gi mit-
te eri ti uh ked. Või bol la pan-
nak se seal roh kem ra ha ini-
mes tes se kui ki vis se?

Mu kir ju ta mi se jaks saab 
siin ko hal ot sa. Mil jo nid mul-
jed jää vad küll rää ki ma ta, 
aga see ime li ne kau ge ja 
nüüd nii lä he da seks saa nud 
maa elab mu mõ te tes eda si. 
Kui gi sain sis se vaa da ta ai-
nult til lu kes se os sa ko gu hiig-
las li kust rii gist, on uu dis hi mu 
ära ta tud ja jul gus uu te väl ja-
kut se te jaoks ole mas. 

Kõi ge era kord sem oli Ka na-
das ko ha ta siis ki eest la si, kes 
on süs ti nud ar mas tu se meie 
ühi se ema kee le ja nen de kau-
ge pä ri to lu maa vas tu oma jä-
rel tu li ja tes se. 

See, et väi ke sed nel jan da 
põlv kon na eest la sed män gi-
vad Har ry Pot te rit itaal las te-
ga asus ta tud lin nao sas 8 mil-
jo ni ela ni ku ga To ron tos ees ti 
kee les, on ik ka ab so luut ne 
ime. 

Tun nen sü ga vat lu gu pi da-
mist kõi gi vas tu, ke da Ka na-
das koh ta sin ja kel le kau du 
se da maad tund ma sain. Ja ik-
ka gi – mu ko du on Ees tis.

Trii nu Pert

Õh tuks olid 
kõik vä si nud ja 
uni tu li rut tu. 
TV vaa ta mi se 

kom met 
töö nä da la sees 

pol nud.
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7,5 km  
1. Ro man Fos ti, 24,23, M1, Sta mi na SK; 2. Jan Õig la ne, 
24,25, M2, Vänd ra; 3. Me his Mäe, 27,11, M3, Aud ru SK; 4. 
And res Le lov, 27,52, M4, Sau ga; 5. Priit Ta lu, 28,02, MVI 
1, West li ne Team; 6. Va hur Mäe, 28,31, M5, Pär nu ka he sil la 
klu bi; 7. Ül lar Pär nat, 29,11, M6, SK Aud ru; 8. And reas 
Baum, 29,57, PA1, Pär nu Ka le vi ae ru ta misk lu bi; 9. Rau no 
Me ri la, 30,11, PA2, Pär nu sõu dek lu bi; 10. Ar nold Laa su, 
30,44, MVI 2, SK Saar de; 11. An de ro Sopp 30,52, M7, Pär nu 
Sur fi k lu bi; 12. Toi vo Ti nast, 30,56, M8, Tõ he la; 13. And res 
Met so ja 31,07 M9 Pär nu Maa va lit sus; 14. Mee lis Kukk 31,35 
MVI 3 SK Jõu lu; 15. And reas Lü ne kund, 31,37, PA3, Pär nu 
Sõu dek lu bi; 16. Ja nek Õig la ne, 32,01, M10, Vänd ra; 17. 
Kai di Keir Kukk, 32,02, N1, SK Jõu lu; 18. Mih kel Poom, 
32,04, M11, Ka va ru; 19. Rag nar Lel le, 32,06, PD1, Uju misk lu-
bi UCA; 20. Val lo-Pee du Lu bi, 32,23, MVI 4, Sa mo tar Pär nu; 
21. Re ne Mus ta saar, 32,45, M12, Aud ru; 22. Jü ri Lees mäe, 
32,56, MVII 1, OK West; 23. And res Ka se mets, 33,09, M13, 
Pär nu; 24. Rai do Puust, 33,11, M14, Pär nu; 25. And res 
Siim, 33,33, MVI 5, SK Saar de; 26. Ven no Press, 33,51, M15, 
M.A.L.E.V; 27. Ran do Kris tal, 34,25, PD2, Val gu PK; 28. 
Rai do Salk, 34,32, M16, Tõ he la; 29. Jan-Erik Vah ter, 34,36, 
PB1, Tõs ta maa; 30. Ras mus-Oli ver Ves ki mä gi, 34,44, PC1, 
Tõs ta maa KK; 31. Ja nar Jür gens, 34,45, M17, Pär nu-Tõs ta-
maa; 32. And ris Tam me la, 34,50, M18, Pär nu Pos ti mees; 
33. Ja kob Jää ger, 34,54, PD3, SK Aud ru; 34. Len nart Pulk, 
34,58, M19, Pai ku se; 35. Rein Too du, 35,23, MVI 6, Tri ger; 

36. Pi ret Mäe, 35,28, TC1, Aud ru SK; 37. Taa vi Ma rus, 
35,53, M20, Tõs ta maa; 38. Mark kus Pulk, 35,57, PA4, Oru 
Ko du AS; 39. Krist jan Ka se, 36,05, PA5, Tõs ta maa KK; 40. 
Ka rel Virks, 36,31, M21, SK Kop rad; 41. And res Er vin, 
36,45, M 22, SK Aud ru; 42. Ma rek Jää ger, 36,51, M 23, Aud ru; 
43. And res Mart son, 36,55, MVI 7, Sau ga vald; 44. Gel li 
Lai net, 37,17, TC3, Aud ru; 45. San der Aru sa lu, 37,21, PC2, 
Varb la vald; 46. Ri vo Kris tal, 37,29, PC3, Val gu PK; 47. Kaa-
rel Ka se, 37,36, M24, Tõs ta maa KK; 48. Rai leen Lel le, 37,47, 
TD1, Uju misk lu bi UCA; 49. Rain Lel le, 37,48, MVI 7, Pai ku se; 
50. Lil le ri ne Lil le, 37,52, TA, Tõs ta maa; 51. Pir ko Pa lu, 
37,58, M25, Sau ga; 52. Tam bet Mäe, 38.13, M26, Aud ru SK; 
53. Mih kel Ala si, 38,48, M27, Se lis te; 54. Sven Gnez dov, 
39,18, SK Aud ru; 55. Avo Sal mar, 39,28, MV II; 56. Hei go 
Jä nes 39,36, M 28, Ko hi la; 57. Anet te Baum, 39,43, TB1, 
Pär nu Ka le vi Ae ru ta misk lu bi; 58. Gun nar Baum, 39,45, MVI 
8, Pär nu Ka le vi Ae ru ta misk lu bi; 59. Liia Oid järv, 40,16, NVI 
1, Tõs ta maa; 60. Ma re Üks ki vi, 40,17, NVI 2, Tõs ta maa; 61. 
Joel Pulk, 40,23, M29, M.A.L.E.V; 62. Val di Kil ling, 40,34, 
MVI 9, Aud ru Vek tor; 63. Lem be Ves ki mä gi, 41,35, NVI 3, Tõs-
ta maa; 64. Ülo Ma rus, 41,58, MVI 11, Tõs ta maa; 65. He le ri 
Bauer, 42,19, N2, Tõ he la; 66. Er go Rand, 43,16, MV II, Pär nu 
SVK; 67. Ker tu Lil le, 43,42, TC4, Tõs ta maa KK; 68. Ma riia 
Kal bach, 44,37, N3, Tõ he la; 69. Kau po Põlt sam, 44,45, M 
30, Tõs ta maa; 70. Ind rek Te ki, 45,08, PC5, Tõs ta maa; 71. 
And res Kal bach, 45,34, MVI 10, Tõ he la; 72. Ja nek Tuul-
mees, 45,49, M 31, Tõs ta maa; 73. Val vo Vol ge rad, 46,45, 

XXIX Tõs ta maa jooksXXIX Tõs ta maa jooks
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M 32, Tõs ta maa; 74. He le vi Jur jev, 47,27, TC4, Tõs ta maa; 
75. Ka ro li ne Lü ne kund, 48,37, TB2, Pär nu Sõu dek lu bi; 76. 
Ave-Ing rid Ves ki mä gi, 48,46, TD2, Tõs ta maa KK; 77. Mai 
Ui bu, 48,48, N4, M.A.L.E.V; 78. Tau no Pal berg, 50,40, M33, 
Tõs ta maa; 79. Gert Õis mann, 50,52, PD 4, Aud ru Vek tor; 
80. Tee le Tõ nis son, 51,10, TB3, Tõs ta maa KK; 81. Lau ra 
Jõe, 53,16, TB 4, Tõs ta maa KK; 82. Lai ne Bauer, 53,55, NV 
I, Tõ he la; 83. Ja nek Jaan soo, 54,21, MVI 11, TLJLS; 84. Il me 
Rand, 55,15, NV II, Pär nu Ter vi sek lu bi; 85. Lau ra Kal las, 
58,57, TD 3, Aud ru Vek tor; 86. Si re ta Jür gens, 1.00,12, TD 4, 
Lin di; 87. Moo ni ka Ad ler,1.01,07, NVI 6, Tõs ta maa; 88. Epp 
Tuisk, 1.06,07, N5, Tõs ta maa; 89. Kät lin Hant son, 1.19,10, 
N6, Tal linn

Las te jooks 700 m
1. Ar do Leas, 3,31, 8a, Tõs ta maa KK; 2. Ris to Rand, 3.38, 
9a, Tõs ta maa KK; 3. Si re ta Jür gens, 3,44, 9a, Lin di; 4. Lau ra 
Kal las, 3,45, 8a, Aud ru Vek tor; 5. Re mo Raies maa, 3,58, 8a, 
Rää ma PK; 6. Kat re-Ma ris Ves ki mä gi, 4,04, 8a, Tõs ta maa 
KK; 7. Kei ly Kaal, 4,12, 5a, Tõs ta maa KK; 8. Kar mo Ku ris-
tik, 4,15, 8a; 9. Tom Lai net, 4,17, 5a, Aud ru; 10. Joo sep 
Käär, 4,22, 5a, M.A.L.E.V; 11. Bran don Roht laan, 4,23, 9a, 
Tõs ta maa KK; 12. Mark San der Salk, 4,40, 9 a, Tõs ta maa 
KK; 13. Maar ja-He le na Ves ki mä gi, 5,00, 6a, Tõs ta maa Las-
teaed; 14. Gre te Vul kan, 5,12, 5a, Män ni kus te; 15. Mag nus 
Jan son, 5,13, 9a, Tõs ta maa KK; 16. Si re lin Jür gens, 5,16, 
5a, Lin di; 17. Joo nas Salk, 5,20, 5a, Tal linn; 18. Kar men 
Käär, 5,33, 4a, M.A.L.E.V; 19. Vil lem Kal bach, 5,43, 9a, Ton-
di PK; 20. An na lii sa Mart son, 5,48, 7a, Pär nu; 21. Em ma 
Lii sa Salk, 5,51, 6a, Tõ he la; 22. Mat tias Eduard Pulk, 5,53, 
4a, Pai ku se; 23. Ro bin Ka ja, 5,58, 4a, Tõs ta maa; 24. Mar-
leen Sah tel, 6,03, 8a, Tõs ta maa KK; 25. Mar ten Mid ri, 6,14, 
4a, Tal linn; 26. Te si re Tõ nis soo, 6,31, 4a, Pär nu; 27. Ran no 
Mänd la, 7,02, 3a, Lao; 28. Keit lyn Kaal, 7,10, 4a, Kast na 
kü la; 29. Do ris Rand, 7,14, 3a

Sü gis kõnd
Me rit Ka ja, Tõs ta maa; An ni Lüll, Pär nu Ka he Sil la Klu bi; 
Ja ne ly Ad ler, Tõs ta maa; Rai li Käär, M.A.L.E.V; Jaa ni ka Soo-
saar, Tõs ta maa; Eri ka Leet maa, Tõs ta maa; Ivi Slud ni ko va, 
Tõ he la; Rein Rand, Töl li

30. novembril 2012
15.00- 17.00

Tõstamaa mõisa saalis

Loodusõhtu

POLE INIMEST, POLE LIIGIRIKKUST?!

HEIKKI LUHAMAA
Pärandkoosluste Kaitse Ühing

Kõigile trükis "Pärnu maakonna looduskaitseobjektid"
Loosime ühe loodusraamatu

Osalemine tasuta

Loodusõhtu toimumist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus

NB! Registreerumine merike.palginomm@keskkonnaamet.ee kuni 28.11!

 Spor dik lu bi alus tab taas tra dit sioo ni list mä lu män gu 
sar ja. Esi me ne mäng toi mub tei si päe val, 27. no vemb ril 
kell 19. 

Oo ta me nel ja liik me li si võist kon di vai mu te ri ta ma ning 
koos pik ki pi me daid sü gis- ja tal veõh tuid veet ma.

Tõs ta maa spor dik lu bi

Aeroo bi ka 
igal 

kol ma päe val 
kell 18 

Tõs ta maa 
rah va ma jas! 

Võ ta kaas õhu ke võim le mis-
matt, mu ga vad spor di rõi vad ja 

2 eu rot! 

Tree nin gut ju hen dab Ene Leht sa lu 

MÄLU MÄNG
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HHakk on va re sest väik-
sem ja vil kam lind. Ta 
on üle ni must ja, kõ hu 

alt na tu ke he le da ma su les ti ku-
ga, pea on kuk la poo lelt hall 
ja silm val ge. 

Isas- ja emas lind 
on ühe su gu se vä li mu-
se ga. 

Hakk on vä ga osav len-
da ja ja teeb tih ti pu ri len du. 
Ha ki par ved tee vad tuult ja 
tõus vaid õhu voo le ka su ta des 
meis ter lik ke len nut rik ke, eri ti 
õh tu ti, mil ko gu ne tak se kok-
ku ühi ses se öö bi mis pai ka.

Ees tis on hakk le vi nud 
kõik jal, kuid ilm selt on sel-
ge, et elu pai ga na ee lis tab ta 
kind lalt ini ma su laid, ise gi lin-
na sid, kus par ki des võib te da 
esi ne da suu rel hul gal. Loo du-
ses elab ta pea mi selt se ga- ja 
leht met sa tuk ka des. 

Hakk on selts-
kond lik lind, kes elut seb pea-
mi selt ko loo nia te na, ku hu 
võib kuu lu da sa du lin de. Sa-
mal ajal po le ka ük si kud paa-
rid eri ti ha rul da sed. 

Ha ki par ved pe sit se-
vad ki ri ku tor ni des, 
müü ri des ja muu des 
ehi tis tes, va re me tes, õõn-
sus tes ning par ki des puuõõn-
tes, kuid sa ge li ehi ta vad pe sa 
ka liht salt puu ot sa oks te va-
he le. 

Ha ki paar vee dab ko gu elu 
koos, ise gi toi tu ot si tak se sa-

ge li paa ri kau pa. Pe saks kuh ja-
vad nad kok ku iga su gu seid as-
ju, mi da ümb rus kon nast lei da 
on – puuok si, kõr si, sam malt, 
kar vu, puu leh ti, pa be ri- ja rii-
de rä ba laid jne. Sa ma pe sa või-

vad ha kid ka su ta da mi-
tu aas tat jär jest. 

Emas lind mu-
neb  ap  r i l  l i 
kesk pai gaks 
4 - 6 mu na 

ning haub neid 19 - 
20 päe va. 

Ha ki po jad len da vad 
pe sast väl ja um bes juu-
ni kes kel. Tal veks ena-
mik va na lin de ei lah ku, 

vaid jääb pai ga le. 
Üks nes noo red lin nud 

rän da vad tal veks lõu na poo-
le, osa aga hul gub tal vel rin-
gi, len na tes pe sa pai ka de ümb-
ru ses siia-sin na. 

Ha kid ei ole toi du suh tes 
eri ti va li vad, kui gi ee lis ta vad 
loom set toi tu – pu tu kaid ja 
nen de vast seid, kuid söö vad 
ka iga su gu seid seem neid, te-
ri, mar ju, puu vil ju, kar tu leid. 
Lin na lin nu na mait se vad tal le 
ka prü gi kas ti dest lei ta vad toi-
du jäät med. 

Teis te lin du de pe si rüüs tab 
hakk har va. 

Hakk toob ini me se le ka su, 
hä vi ta des suu rel hul gal kah-
jur pu tu kaid. 

Ees tis ei kuu lu ta loo dus-
kait se al la.

HakkHakk

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

Jää lind on ere da vär vi li se 
su les ti ku ga varb la sest pi-
sut ko gu kam suu re pea 

ja lü hi ke se ke re ga lind. 
Tal on pikk te rav nokk ja 

lü hi ke sa ba. Jää lin nu selg on 
tür kiis si ni ne, ala pool roos te-
pu na ne, ja lad ko rall pu na sed. 
Nii emas- kui isas lind on ühe-
su gu sed. 

Hoo li ma ta vär vu sest po le 
te da aga kui gi ker ge mär ga-
ta. Ta va li selt ree dab ta end 
hoo pis val ju ise loo mu li ku 
ja lä bi tun gi va hää lit su se ga 
“tjii” või “tjih-ii”. 

Jää lind len dab kii res ti, 
vi hi se vad tii va löö gid va-
hel du vad lü hi ke se liug le-
mi se ga. Aga sa mas võib 
ta ka is tu da pik ka ae ga 
lii ku ma tult vee ko ha le 
ula tu val le pa- või pa juok sal 
ning siis on gi üla poo le ro he-
kas si ni ne toon hea var je vär-
vus.   

Ees tis on jää lind le vi nud 

ko ha ti Lõu na-, 
Ka gu- ja Põh ja-Ees tis, mu-
jal maail mas on ta laialt le vi-
nud Eu raa sia mand ril. Mei le 
saa bub jää lind märt sis või 

ap ril li al gul ja lah-
kub vee ko gu de 
kül mu mi se eel, 

osa jääb ka 

tal vi tu ma 
lah tis te voo lu ve-
te äär de. Ta elut seb sel ge-
vee lis te kii re voo lu lis te jõ-
ge de ja oja de ää res, va hel 
ka ka na li tel ja kraa vi del, eri-

ti seal, kus kal dalt ula tu vad 
ok sad vee ko ha le. Jää lind toi-
tub pea mi selt ka la dest, kel le 
pik kus ei üle ta 6 cm, ei põl-
ga ära ka pu tu kaid ja väi ke si 

vee loo mi. 
Toi tu va rit se des is-
tub ta lii ku ma tult 
veeäär se tel oks tel, 
ri sul või ki vi del. 
Saa ki mär ga nud, 
su kel dub jää lind sel-

le jä re le vet te. Ta ga si ok-
sa le tul les lööb ta sel le paa ri 
osa va löö gi ga ui ma seks ning 
nee lab al la.

Jää lind pe sit seb järs ku des 

jõe kal las tes, eri ti lii va pal jan di-
tes, ku hu uu ris tab ku ni meet-
ri pik ku se pe sa koo pa. Pe sa tee-
vad isas- ja emas lind koos. 

Lah ti kaa bi tud pin nas hei de-
tak se jal ga de ga ee ma le ja uu-
ris ta mi seks ku lub ae ga sõl tu-
valt pin na sest 7 - 12 päe va. 

Emas lind mu neb ta va li selt 
mai kuus pe sas ole va te le ka-
la luu de le 6-8 läi ki vat val get 
mu na. Neid hau vad va ne mad 
kor da möö da 19 - 21 päe va. 

Po jad tu le vad kor da möö da 
pe sa väl ja pää su le süüa saa-
ma. 

Pea le kõ hu täit pöö rab ta 
üm ber, aga en ne la seb veel 
oma väl ja hei te uru käi ku. See-
tõtt tu on poe ga de ga pe sau rud 
on vä ga rä pa sed, ki ha vad kär-
bes test ja lõh na vad eba meel-
di valt. 

Len nu või me lis teks saa vad 
noo red lin nud 23 - 27 päe va 
pä rast. 

Sood sa tel aas ta tel kas va ta-
vad va na lin nud üles 2-3 pe-
sa kon da. 

Jää lind on Ees tis loo dus-
kait se all.

Jää lindJää lind
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Henri Tõnissoo - 6.10.2012

Õnnitleme uusi 
vallakodanikke ja 
nende vanemaid!

HERMAN RANDMAA
29.07.1930 – 15.09.2012
ANTI HEINLA 

01.10.1934 – 27.09.2012

URMAS ELLESTE 
06.03.1969 – 27.09.2012 

VAHUR KORSAR 
24.11.1936 – 05.10.2012 

ATS AUDOVA 
24.01.1939 – 15.10.2012 

MARE VAHUR 
02.01.1949 - 18.10.2012

RISTO JÜRGENS 
07.01.1990 – 26.10.2012

NIINA ALLIKAS 87NIINA ALLIKAS 87
ANDREI KASE 87ANDREI KASE 87

LINDA MÄNNAMÄE 83LINDA MÄNNAMÄE 83
ENDEL VAINAMÄE 75ENDEL VAINAMÄE 75

PAUL LEAS 74PAUL LEAS 74
JAANUS HINDREKS 74JAANUS HINDREKS 74

SILVI RAND 74SILVI RAND 74
MIHKEL LAUR 73MIHKEL LAUR 73

ÜLO TÕNTS 73ÜLO TÕNTS 73
LEIDA LEPA 73LEIDA LEPA 73

MAIMO GUUTMANN 71MAIMO GUUTMANN 71
EVALD JÕGISU 71EVALD JÕGISU 71

REIN RAND 70REIN RAND 70
ELGI ÄÄREMAA 65ELGI ÄÄREMAA 65

juu bi la ridOktoobrikuu 
Oktoobrikuu 

Elekt ri- ja aian dus kaup lus on 
tal ve puh ku sel 

ala tes 5.11.2012 – 4.03.2013
Soo vi kor ral tel li mu sed te le fo ni 

teel 501 7067 Jo han nes

Kau nist sü gist kõi ki de le meie klien ti de le!

Lau päe val, 24. no vemb ril Ma ni jal kad rit rall

Pü ha päe val, 2. det semb ril ale vi kes kel ad ven di küün la süü ta mi ne

Ree del, 7. det semb ril Tõs ta maa rah va ma jas noor te kes ku se 2. 
sün ni päev 

Lau päe val, 15. det semb ril kell 12 Tõs ta maa rah va ma jas val la pen-
sio nä ri de jõu lu pi du 

Pü ha päe val,16. det semb ril Tõs ta maa rah va ma jas kell 12 – 16 jõu-
lu laat. In fot an nab tel. 523 6350 (Õn ne la) või 523 0596 (Ka rin)

Lau päe val, 22. det semb ril Tõs ta maa rah va ma jas jõu lu kont sert. 
Jäl gi rek laa mi!

KUHU MINNA


