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L õp pe mas on aas ta numb-
ri ga 2012 ja käes aeg tra-
dit sioo ni li seks val la va ne-

ma jõu lu mõ tisk lu seks.
Vaa da tes ta ga si aas ta le 

2012, tun dus see mu re lik aas-
ta. Mu ret se ti nii tõ sis te mu re-
de pä rast kui tei ne kord ka sel-
le pä rast, mis ehk nii tõ si ne 
pol nud ki. Üle maailm selt mu-
ret se ti ma jan dusk rii si, mõ ne-
de rii ki de pank rot ti de, aas taid 
meie ees mär giks ol nud Eu ro lii-
du ja eu ro käe käi gu pä rast ja 
ehk ka taas en nus ta ta va maail-
ma lõ pu pä rast.

Üle rii gi li selt mu ret se ti toi-
me tu le ku, väl ja rän de, ela mis-
lu ba de väl jas ta mi se, par tei de 
ra has ta mi se pä rast, õpe ta jad 
ja ars tid mu ret se sid oma sis-
se tu le ku te pä rast jne. Tun dub 
aga, et tu ru ma jan du ses on ka 
mu red ja skan daa lid oma moo-
di kaup, mis toob sis se tu le ku 
aja kir jan du se le ja on tei ne-
kord kel le le gi ka su lik ki. 

Kui ar vu ta da os ka ja võis 
ka eel ne va tel aas ta tel ar ves ta-
da, et par tei de poolt va li mis-
kam paa nia teks ku lu ta tav ei 
saa kui da gi kok ku tul la vaid 
liik me mak su dest, siis tau ni-
mis väär seks muu tus see pea-
le skan daa li puh ke mist. 

Sa mas var ju tas see aga 
rah vus li kus len nu kom pa niis 
toi mu va, kus juh ti de ta sud 
olid us ku ma tud ja ra ha löö di 
lä bi hul gal, mis oleks või mal-
da nud ra hul da da näi teks õpe-
ta ja te nõud mi sed. 

Kui par tei de ra has ta mi se 
pu hul ot si ti süüd la si, siis len-
nu fir mas juh tu nu koh ta po le 
ma jan dus mi nist rilt suurt mi-
da gi kü si tud ki. Ehk kok ku võt-
valt on mas si tea ve muut nud 
meid ka oma mu re de osas roh-
kem suu na ta vaks-ma ni pu lee-
ri ta vaks. 

Tõs ta maa val last pa nek sin 
siia rit ta hil ju ti Ma ni ja saa relt 
val la va lit sus se jõud nud ühe 
me he kü sit lu se, kus 24 al la kir-
ju ta nut kin ni ta vad, et tu rism 

ei so bi saa re le ja va jab li saks 
se nis te le re gu lat sioo ni de le 
hoo pis suu re maid pii ran guid. 
Mõ ni aeg ta ga si ol di aga saa-
re kü las ta mi sel täien da va te 
pii ran gu te sead mi se vas tu ja 
en da kin ni tu sel ei saa nud osa 
ini me si ka see kord aru, mil le le 
al la kir ju ta sid.

Tõs ta maa val la suu ri maks 
mu reks võib pi da da ela ni ke ar-
vu vä he ne mist. Kui meie ela ni-
ke re gist ris on 1450 ini mest, 
siis rah va loen du se and me tel 
elab neist ko ha peal 1250. Va-
he tu le neb sel lest, et osa iga-
päe va selt mu jal ela vaid ini me-
si on sis se kir ju tu selt (ja ehk ka 
hin gelt) ik ka tõs ta maa la sed. 

Tea me ka põh ju si, mil lest 
pea mi seks on töö ko had ja üle-
jää nud võib võt ta kok ku ühe 
ni me ta ja al la - lin nas on liht-
sam. Maa rah vas ti ku vä he ne-
mi ne on ise loo mu lik ko gu Ees-
ti le ja on ka üleilm ne trend. 
Siia võib pan na ka väl ja rän-
de Ees tist, kus väi ke rii gist 
min nak se suu re ma tes se. Se-
da enam vää ri vad tun nus tust 
kõik need, kel le va lik on jät ku-
valt maae lu, kes os ka vad se da 
väär tus ta da ja tu le vad toi me 
tin gi mus tes, kus ehk oma ma-

ja pi da mi ses on va ja pi sut roh-
kem pin gu ta da kui se da on va-
ja lin na kor te ris ela des.

Maa soo laks on siin sed et te-
võt jad, kes suu da vad luua töö-
ko had nii en da le kui teis te le-
gi. Op ti mis mi si sen dab val las 
re gist ree ri tud et te võt ja te suur 
arv ja loo tus, et nen de te ge vu-
sest tu le vi kus veel gi suu rem 
tu lu tõu seb, sa mu ti tööea lis te 
suur osa kaal ning las te ja pen-
sio niea lis te ta sa kaal.

Meil on oma ha ri dus süs-
teem alus ha ri du sest güm naa-
siu mi ni, mis ta se me töö de põh-
jal an nab hea ha ri du se nei le, 
kes ka ise sel le ni mel pin gu ta-
vad. Iga le lap se le on ta ga tud 
las teaia koht. 

Äs ja sai mõi sa kool CO2 
pro jek ti va hen di te ga uue kat-
la ma ja ja küt te süs tee mi, mis 
eel da valt on öko noom sem ja 
või mal dab osa küt te ra ha suu-
na ta si su lis teks te ge vus teks. 
Sa mu ti rõõ mus tab las teaia 
uus män gu väl jak.

Aas ta al gu se pääs te tee nis-
tu se kok ku tõm ba mi sest väl jus 
Tõs ta maa ko man do pü si ma-
jää ja na ja hoo ne sai sa mu ti 
CO2 pro jek ti ra ha dest soo jus-
tu se ja vä lis vii mist lu se.

CO2 pro jekt tõi ka Tõs ta-
maa sot siaal töö ta ja te le elekt-
riau to ja kõi gi le elekt riau to 
ka su ta ja te le mõel dud kiir laa-
di mis punk ti.

Sot siaal vald kon nas mär-
ga tak se maal ehk iga abi va-
ja jat ja te ma prob lee me roh-
kem kui suu res lin nas. Äs ja 

lõp pes Tõs ta maa hool de ko du 
re mont, täis ma hus on käi vi tu-
mas hool de ko du Poot si ma ja, 
mis või mal dab la hen da da seal-
sed pal gap rob lee mid.

Meil on oma kul tuu ri- ja 
spor die lu. Val la päe vad on 
muu tu nud kok ku saa mis ko-
haks, ku hu tu le vad ka need, 
kes tä na enam Tõs ta maal ei 
ela, tea da-tun tud on Räi me-
West ja Poot si laat. Ju ba teist 

Jõu lu mõ tisk lus 2012

Mi da gi head 
sün nib siis kui 
ini me sed 
pa nus ta vad 
roh kem kui se da 
nõuab iga päe va ne 
pal ga töö.

Õnneks on 
viimased aastad 

vallale lasteõnne 
toonud.
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Val la vo li ko gu is tung toi mus 
30.11.2012 
Osa le sid kõik val la vo li ko gu liik med.

 Kuu la ti val la va ne ma in fot lä hia ja te-
ge mis test.

 Ot sus ta ti kor ral da da rii gi han ge Tõs-
ta maa val la le ja hal la ta va te le asu tus te-
le elekt rie ner gia ost mi seks.

 Eral da ti re serv fon dist täien da valt 
3406 eu rot sot siaal ku lu de kat mi seks.

 Keh tes ta ti uued elua se me ku lu de piir-
mää rad toi me tu le ku toe tu se ar ves ta mi-
sel. Mää rus hak kab keh ti ma 1. jaa nua-
rist 2013 ja aval da tak se elekt roo ni li ses 
Rii gi Tea ta jas ning val la ko du le he do-
ku men di re gist ris. Pa ber kand jal akt saa-

de tak se raa ma tu ko gu des se.
 Aru ta ti de tailp la nee rin gu al ga ta mi-

se taot lus te ga seon du vat, kuid Kesk kon-
na tee nis tu se ar va mu se vii bi mi se tõt tu 
tu li ot sus ta mi ne eda si lü ka ta.

 Kuu la ti vo li ko gu esi me he Ja nek 
Jaan soo et te kan net 2.11.2012 Pär nu-
maa Oma va lit sus te Lii du poolt kor ral-
da tud Maa ko gust, kus osa le ja te va hel 
toi mus ka dis kus sioon oma va lit sus te 
tu le vi kust, Pär nu maa suu nalt vaa da tes. 
Jõu ti ühi se le sei su ko ha le, et hal dus re-
form on va ja lik. 

Sõe la le jäid kaks ar va must re gio naal-
mi nist ri poolt pa ku tud tu le vi ku oma va-
lit sus mu de li test. Tõm be kes kus te Ees ti, 

kus lii tu mi sed leia vad aset üm ber suu-
re ma te kes kus te ning te kib 30–50 oma-
va lit sust. Oma va lit sus lii tu de Ees ti, kus 
oma va lit sus maas tik ei muu tu, kuid osa 
üle san deid de le gee ri tak se maa kond li-
ku le ava lik-õi gus li ku le oma va lit sus lii-
du le.

 Aren gu ka va lä bi vaa ta mi se raa mes 
aru ta ti vo li ko gu liik me te poolt teh tud 
et te pa ne kuid. Töö ver sioon vaa da tak se 
veel kord selt üle ja siis kin ni ta tak se.

 Kuu la ti val la va ne ma Too mas Rõ hu 
sel gi tu si 2013. aas ta ee lar vest, kus pal-
ju gi on veel eba sel get.

Eve Sah tel,
val la sek re tär

VAL LA VO LI KO GU TEA TED

su ve toi mu sid me nu kad mõi-
sae ten du sed, li saks „Pruu ti-
de koo li le“ esie ten dus tä na-
vu „Sünd, surm ja lau la tus“. 
Ees ti Loo dus kait se Selts va-
lis oma kok ku tu le ku ko haks 
Tõs ta maa mõi sa par gi ja Ma-
ni jal toi mu sid Ees ti saar te 
folk loo ri päe vad.

Pär nu maa spor di liit va-
lis oma su ve män gu de toi-
mu mis ko haks Tõs ta maa ja 
sai me kor ral da mi se ga häs ti 
hak ka ma. Järg mi sel aas tal 
toi mub ju ba 30. kor da Tõs-
ta maa jooks. Liht sa ja kõi gi-
le ava tud spor ti mis pai ga na 
uue nes ja sai val gus tu se Tõs-
ta maa ter vi se ja suu sa ra da.

Mi da gi head sün nib siis 
kui ini me sed pa nus ta vad roh-
kem kui se da nõuab iga päe-
va ne pal ga töö. Mil le gi uue 
väl ja mõt le mi ne, tead ma ta 
täp selt, kui das see väl ja tu leb 
ja mil li ne on tu le mus, on ala-
ti kee ru li sem kuid vaiel da ma-
tult hu vi ta vam kui iga päe va-
ra ja tal la mi ne. Took sin siin 
kaks näi det.

Tõs ta maa kä si töö kes ku se 
eest ve da ja Anu Rand maa 
jaoks on see nii töö kui ho bi 
ja tun dub, et kol meaas ta se 
te ge vu se tu le mu se na on tä-
na vu rea li see ru nud täis ma-
hus need mõt ted, mis olid 
kes kust käi vi ta des. Hu vi ta-
vat ja ko ha lik ke tra dit sioo-
ne tut vus ta vat te ge vust pa-
ku tak se pal ju de le ja tä na vu 
ava tud kä si töö kaup lu se näol 

on see ehk ka pi sut tu lu lik. 
Sa vi tööd on ta ga nud ka soo-
li se võr dõi gus lik ku se.

Tei se näi te na aval da sid 
ke va del El le ja Jaak El ling 
soo vi te ha mõi sa keld ris se 
ki no muu seum. Suh tu si me 
esial gu idees se ise gi pi sut 
skep ti li selt. Se da, mis väl ja 
tu li, tut vus ta ti Pär nu La he 
Part ner lus ko gu aas ta lõ puü-
ri tu sel ühe edu loo na ja tu le-
mus on kau ge mal tun tum gi 
kui Tõs ta maal.

Lea der pro jek ti kau du toe-
tab Eu roo pa Liit sel list ko ha-
peal set omaal ga tus lik ku te ge-
vust. Sel li se toe tu se ja ga mi-
seks on küm ne val la poolt 
moo dus ta tud Pär nu La he 
Part ner lus ko gu. On rõõ mus-
tav, et pe rioo dil 2009-2012 
on neist kõi ge ak tiiv se mad 
ol nud Tõs ta maa ini me sed, 
esi ta des 67 taot lust, mil lest 
ra hul da ti 42 ja mil le ko gu-
sum ma on 469735 eu rot.

Alus ta sin oma jut tu küll 
mu re da ga ja taht sin sel le ga 
öel da, et pea me küll oma vi-
ga dest õp pi ma ja püüd ma 
kõi ke pa re mi ni te ha, kuid ai-
nult nei le kes ken du mi ne ei 
vii elu eda si. 

Eda si vii vad la hen dus te 
ot si mi ne, pea le hak ka mi ne, 
teo ta he, op ti mism ja rõõ mus 
meel, mi da soo vin ee soo ta-
vaks 2013. aas taks kõi gi le.

Too mas Rõ hu,
val la va nem

 Ees ti riik müüs CO2 saas-
tek voo te ja ko ha li kel oma va-
lit sus tel oli 2010. aas ta lõ pul 
või ma lik esi ta da pro jekt taot lu-
si pro jek ti tin gi mus te le vas ta-
va te hoo ne te ener gia tõ hu su se 
tõst mi seks. 

Tõs ta maa vald taot les toe-
tust Tõs ta maa mõi sa nel ja le 
hoo ne le ja Tõs ta maa mul ti-
kes ku se le (las teaed+raa ma tu-
ko gu+ter vi se kes kus). Taot lus 
ra hul da ti Tõs ta maa mõi sa koo-
li kat la ma ja ja pea- ning tal li-
de ma ja küt te ja ven tilat sioo ni-
süs tee mi ehi ta mi se osas.

Ko gu pro jek ti mak su mus 
oli 477565 eu rot. Pro jek ti raa-
mes teos ta ti järg mi sed tööd:
• ee mal da ti mõi sa hoo nest 
ja tal li de ma jast elekt ri ra diaa-
to rid;
• ra ja ti mõ le mas hoo nes uus 
vee baa sil küt te süs teem;
• mõi sa hoo nes se pai gal da-
ti uued nä gu sad di sai ni tud 
malm ra diaa to rid;
• tal li de maj ja pai gald ati 
kaa saeg sed te ras ra diaa to rid;
• mõi sa hoo nes pa ren da ti 
ven ti lat sioo ni, pai gal da ti ven-
ti lat sioo ni ag re gaat, mis ka su-
tab ära väl ja tõm ma ta va õhu 
soo just sis se pu hu ta va õhu 
eel soo jen da mi seks, sis se puh-
keag re gaa ti de le pai gal da ti ve-
si ka lo ri fee rid;

• ra ja ti uus kat la ma ja, mil le 
küt mi seks ka su ta tak se taas tu-
ve ner giat ehk pel le tit. Ka tel 
on Itaa lia pä rio lu ga D´ALES-
SAND RO CS see riast võim su-
se ga 300 kW ja pel le ti ma hu-
ti maht on 25 kuup meet rit;
• ra ja ti hoo neid ja kat la ma ja 
ühen dav kaa saeg ne ee li so lee-
ri tud soo jat rass;
• tal li de maj ja ja mõi sa hoo-
nes se pai gal da ti soo jus sõl-
med. Sõl me des on ka elek-
t rood kat lad ju huks kui pel let 
ot sa saab;
• tal li de ma jas ja mõi sa hoo-
nes kor ras ta ti elekt ri süs teem 
ja elekt ri kil bid;
• hoo ne te pöö nin gu le pan di 
li sa soo jus tust;

Töid ra has tas Ees ti riik, tel-
li jaks oli AS Rii gi Kin nis va ra 
(pro jek ti juht Mar tin Min hoff), 
ka su saa jaks Tõs ta maa vald, 
pro jek tee ri jaks OÜ Ter mo pilt, 
töid teos tas AS SA.MET ja 
oma ni ku jä re le val vet teos tas 
AS Te lo ra-E.

Võr rel des se ni se elekt ri küt-
te ga peaks uus küt te süs teem 
and ma li saks taas tuv kü tu se 
ka su tu se le võ tu le ka olu list ra-
ha list kok ku hoi du, mil le reaal-
ne suu rus on või ma lik öel da 
pea le küt te pe rioo di lõp pu.

Ka lev Päit,
Oma ni ku jä re le val ve teos ta ja

Mõis sai uue kat la ma ja ja Mõis sai uue kat la ma ja ja 
küt te süs tee miküt te süs tee mi
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Kord aas tas kor ral dab 
Pär nu maa Et te võt lu se 
ja Aren dus kes kus koos 
val la ga et te võt lus päe-
va. 

Kut su tak se kok ku ko ha li-
kud et te võt jad, püü tak se neid 
är gi ta da, ut si ta da ja lo hu ta da 
et te võt ja ras kes ame tis. Ko hal 
oli li gi 20 et te võt jat. See kord-
seks kü la li seks olid Su lev Ala-
jõe ja Mar ko Tõll. 

Es ma ne sõ num mi da le vi-
ta ti, oli kut se mis ta hes äri mu-
re kor ral as tu da lä bi PEA Kist, 
sest just nen de ko hus on ini-
me ne ära kuu la ta ja siis ka la-
hen du se na või ma lik ke ra hast-
mis va rian te väl ja pak ku da. 
Eri ti oo da tak se kau gelt nur ga 
me hi. 

Jul gus ta ti alus ta vaid et-
te võt jaid leid ma oma too de 
ja kü si da star di toe tust. Sealt 
eda si ju ba ka kas vu toe tust. 
Loo mu li kult on kõi ge ras kem 
just oma too te väl ja töö ta mi-
ne, aga ka siin on või ma lus 
in no vat sioo ni osa ku te ga spet-
sia lis te pal ga ta. Pär nu maal va-
lit seb pui duet te võt lus, aga ka 
tu rism on kül lalt olu li sel ko-
hal. Elekt roo ni ka sek to rist lä-

heb 95 prot sen ti too dan gust 
eks por diks. Nii et kõik pähk-
lid ei ole pä ris ühes tas kus.

Kui das aga saa da et te võt lu-
ses se roh kem noo ri? 

Näi teks Tal lin na ühist rans-
por ti pai gal da tud ID kaar ti de 
kont rol le rid on val mis ta tud 
Pär nus Jann se ni tä na val. Sel-
le fir ma ju hist sai ühe le su vi se-
le prak ti kan di le dip lo mi töö ju-
hen da ja. Tä nu hea le kon tak ti-
le on nüüd seks ka kok ku le pe, 
et noor tu leb Pär nus se töö le. 
Ehk siis koos töö või ma lus te 
ot si mi ne ju ba en ne kõrg koo li 
mi ne kut.

Et te võt lus kes kus kut sus 
üles ka ühis te le eria las te le väl-
ja sõi tu de le sa ma ala toot ja te 
juur de naa ber rii ki des se. Ol lak-
se val mis sel li seid kon tak ti rei-
se kor ral da ma. 

Val la va lit su se and me tel on 
meil prae gu 20 reaal selt te gut-
se vat osaü hin gut ja akt sia selt-
si. Toot mis ta lu sid 27 ja ma ju-
tus tee nust pak ku vaid et te võt-
teid 12. Toit lus tus ja koh vi ku-
tee nust pa kub kolm et te võ tet, 
kau ban dus tee nu seid seit se et-
te võ tet, ak tiiv seid ka lu reid 
on 15.

Het kest, kui meie kesk mi ne 

pal ga ta se moo dus tab Eu roo pa 
Lii du kesk mi sest 75 prot sen ti, 
mis eel da ta vas ti juh tub 2017 
aas tal, muu tub eu ro ra ha saa-
mi ne kor da des vä he maks. Nii 
et edas pi di pea me oma in ves-
tee rin gu te ga ise hak ka ma saa-
ma ja see on suur väl ja kut se. 

Ei to hi unus ta da, et prae gu-
sed suu red aren du sed infrst-
ruk tuu ri des se, ei ole va lit su se 
tar ga ma jan da mi se tu le mus 
vaid ik ka eu ro mil jar di te tee-
ne.

Et te võt jad kurt sid ka oma 
mu re sid, eel kõi ge kal lis trans-

port, mak se ras ku sed, kehv rii-
gi han ke sea dus, pea töö võt ja te 
nöö ki mi ne.

Päe va tei se le poo le le oli 
pla nee ri tud sõp ru sest kan tud 
korv pal li la hing. Siin oli ava-
li ku sek to ri põ hi mu reks, et 
pink kip pus lü hi ke seks jää ma 
ja mas söö re pol nud kus kilt 
võt ta. Et te võt jad män gi sid jäl-
le gi nii ha sart selt, et näi teks 
Vil le fir ma tos sud ot sus ta sid 
pool du da ning en dast tal lad 
hül ja ta ja nõn da saa bus ki võit 
pal ja ja lu.

TT

Ettevõtjad said linnameestelt nõuandeid

Õpe ta ja Tam me mä les tu seks

T õs ta maa koo li pe re ja Ees ti koo lis por-
ti on ta ba nud suur kao tus – lah kus 
meie hea kol leeg ja suu re tä he ga 

Õpe ta ja – Jaan Tamm. 
Jaan oli va na koo li mees ja tea dis ala-

ti, kui das as jad on ja kui das need käi vad. 
Ta os kas nä ha plus se ja mii nu seid, nop pis 
elust tar ku si, lai tis ru ma lu si ja ja gas ko ge-
mu si oma õpi las te le ja kol lee gi de le. 

Kõi ge pa re ma et te ku ju tu se õpe ta jast 
an na vad te ma õpi la sed. Kui pal ju õpi la-
si on pi ka spor di tee jook sul Jaa ni käe all 
sit kust ja jõu du eluks ko gu nud? Ei os ka 
kok ku ar va ta. Kül lap vä ga pal jud. Häid 
isik su seo ma du si na gu si hi kind lus, nõud lik-
kus, ene se dist sip lii ni, jär je kind lus ja inim-
lik mõõ de oma kaas tee lis te vas tu - se da 
oli meil kõi gil Jaa nilt õp pi da.

Kui Jaan oli paar aas tat Tõs ta maa koo-
lis ju ba ke ha li se kas va tu se õpet ja ja tree-
ner ol nud, kor ral das ta koo lis õpi las te või-
de tud me da li test näi tu se, see oli au kar tust 

ära tav. Tä na se päe va sei su ga jääks koo lis 
ilm selt sten de vä heks, et õpi las te ker ge jõus-
ti kut ro fee sid väl ja pan na.

Poo le li jäid tree ner Jaa ni ja te ma an de ka 
õpi la se Lii na suu red si hid. Ent jõu ti ju ome-
ti ti pu le pä ris lä he da le: maail ma koo li noor-
te güm na siaa dil esi me ne koht, Eu roo pa juu-
nio ri de meit ri tii tel, ol di ju ba Olüm po se ja la-
mil.... Kaht le ma ta lä he vad need saa vu tu sed 
Ees ti koo lis por di aja luk ku erk sai ma te tu le-
mu se te na. Aga na gu ik ka, elu tee käib üles 
al la. Siis avas ta ti Jaa nil hai gus ...

Ka oma vii mas tel elu kuu del jäi Õpe ta ja 
Jaan suu reks pe da goo giks. Ol les hai ge voo-
dis, hu vi tus ta ik ka, kui das õpi las tel lä heb 
ning ja gas tar mu kaid nõuan deid ja rõõ mus-
tas kuul du üle.

Mä les tus Õpe ta ja Jaan Tam mest on jääv, 
süs ti tud spor di pi si kud ela vad meis eda si.

Tõs ta maa koo li pe re

Äge pallilahing avaliku sektori ja ettevõtjate vahel. Ülekaalu-
kalt võitsid ettevõtjad.
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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!

Tõstamaa
rahvamaja juures
kell 9.00–10.30 
Varbla
kaupluse juures
kell 11.30–12.30

IV kvartalis 2012
20. detsembril
I kvartalis 2013
3. ja 17. jaanuaril
7. ja 21. veebruaril
7. ja 21. märtsil

 No vem ber rõõ mus tas 
meid taas kord sel le ga, et 
Tõs ta maa val las pol nud 
üh te gi tu le kah ju. 

Pääst jad sõit sid siis ki 
mit mel kor ral väl ja, kuid 
lik vi dee ri ma tor mi tuul te 
teh tud kah ju.

29. no vemb ril kell 
07.20 käi sid pääst jad Tõs-
ta maa ale vi kus ee mal da-
mas tee le lan ge nud puud. 

28. no vemb ril kell 
23.10 kut su ti pääst jad Tõs-
ta maa val da Se lis te kül la 
ee mal da ma tee le lan ge-
nud puud. 

28. no vemb ril kell 
01.43 käi sid pääst jad Tõs-
ta maa val las Poot si kü las 
ee mal da mas tee le lan ge-
nud puud.

Eve lin Trink
Lää ne pääs te kes ku se

 pres sie sin da ja
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Aas ta tel 2008, 2011 ja 
2012 on Tõs ta maa vald 
osa le nud Ha jaa sus tu se 
Veep rog ram mi toe tus-
te ja ga mi ses. 

Toe tu se ees märk on pa ran-
da ha jaa sus tu ses paik ne va tes 
ma ja pi da mis tes vee kät te saa-
da vust ja kva li tee ti. 

Loo mu li kult kõi gi le taot le-
ja te le ra ha ei jät ku nud ja see-
tõt tu va lis Veep rog ram mi ko-
mis jon esi ta tud taot lus test väl-
ja kõi ge olu li se mad. Eran diks 
on tä na vu aas ta ne toe tus voor, 
ku hu said oma taot lu se esi ta-
da kaks eel mi sel aas tal il ma 
ra has tu se ta jää nud pro jek ti, 
mis siis mõ le mad said käe s-
o le val aas tal ra has tu se.

Tä na vu sai lõ pe ta tud viis 
ha jaa sus tu se veep rog ram mi 
toe tusp ro jek ti. Nen de pro jek-
ti de ga ra ja ti Tõs ta maa val da 
ne li salv kae vu, üks puur kaev 
ja 333 meet rit vee to rus tik ku. 
Li saks re konst ruee ri ti üks salv-

kaev ning pai gal da ti vee pum-
pa mi seks ja pu has ta mi seks 
kaks sea det. Sel lest kõi gest sai 
ka su seit se ma ja pi da mist, kus 
toi me tab kok ku 30 ini mest.

Pe rioo dil 2008 - 2012 on 
veep rog ram mi ga kok ku ra-
ja tud ühek sa salv kae vu, viis 
puur kae vu ja 439 meet rit to-
rus tik ke. Re konst ruee ri tud on 
üks salv kaev ning vee pum pa-
mi seks ja pu has ta mi seks on 
pai gal da tud kuus sea det. Sel-

lest on ka su saa nud 19 ma ja-
pi da mist, kus te gut seb kok ku 
80 ini mest.

Tä na vu ne Veep rog ram mi 
toe tus voor oli vii ma ne ning 
uu si enam ei tu le. Vii ma ne sel-
le prog ram mi ga seo tud kaev 
val mib Tõs ta maal hil je malt 
2013. aas ta lõ puks ja see hak-
kab vee ga va rus ta ma vii te ma-
ja pi da mist.

Alo Tomson,
keskkonna ja arendus nõunik

Kok ku võt valt veep rog ram mist

9. - 11. no vemb ril 
toi mus 10. Pär nu 
lin na ja maa kon-
na so lis ti de kon-
kurss „Sü gi sulg”. 

Tõs ta maa loo tus tand-
va mad ja jul ge mad lau lu lap-
sed on pea igal aas tal eel voo-
ru dest osa võt nud ja sel le kau-
du ko ge mu si oman da nud. 

Kon kur si ta se on vä ga kõr-
ge ja laul jaid hin dab pro fes sio-
naal ne žürii. 

Tä na vu sest eel voo rust 
võt tis osa ko gu Pär nu maalt 
kok ku 172 so lis ti, see ga eel-
voo rust lõpp kont ser di le eda-
si pää se mi seks on või ma lu si 
vä ga vä hes tel. 

Eel voo rust võt sid tä na vu 
osa Kei ly Kaal, Ave-Ing rid 
Ves ki mä gi, Ker tu Lil le, Kad ri 
Ka se, Ma ria Too do, He le vi Jur-
jev ja Liis beth Sikk, kes kõik 
esi ta sid oma lau le suu re pä ra-
selt.

Mei le kõi gi le to re daks ül la-
tu seks pää ses fi na lis ti de hul ka 

Kei ly Kaal. Tõs ta-
maa val la so lis-
ti de kon kur sil 
on ta päl vi nud 
ka hel kor ral 
Grand Prix tiit-

li. Te ma ju hen-
da ja on õpe ta ja 

Ivi Kask. 
Tu le vi ku po tent siaa li eri-

p ree mia sai Liis beth Sikk, ke-
da saa tis an sam bel koos sei-
sus: Hei ko Piir me, Rai mond 
Pal berg ja And rus Kiis ler. Pal-
ju õn ne!

Siin ko hal on hea mee nu ta-
da, et eel ne va tel aas ta tel on 
maa kond li kust eel voo rust 
lõpp kont ser di le eda si pää se-
nud Tõs ta maalt Ly-And ra 
Pär nas te (2005) ja Ma ret Pa-
lu sa lu (2009). 

Edu kõi gi le, kes soo vi vad 
saa da hea deks laul ja teks! Soo-
vi da ik ka ta sub ja ega see po-
le ka pä ris või ma tu. Tu leb ai-
nult os kus li kult ka su ta da an-
net, mis sul le an tud ja se da 
jul gelt ja ga da!

Õn ne la

Lap sed laul sid võis tu

Veeprogrammi raha Veeprogrammi raha 
jaotumine Tõstamaa vallas jaotumine Tõstamaa vallas 
2008-2012 aastal2008-2012 aastal

Valla ja riigi poolne toetus 49535,21 €
Inimeste omafi nantseering 25552,33 €

35 %
65 %
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A la tes 2012. aas ta sü gi-
sest osa leb SA Tõs ta-
maa mõis part ne ri na 

Eu roo pa elu kest va õp pep rog-
ram mi täis kas va nu ha ri du se 
allp rog ram mi GRUNT VI GI 
õpi koos töö pro jek tis Eve ry bo-
dy Can Do It!. 

Projekti pea mis teks ees mär-
ki deks on soo dus ta da soo list 
võr dõi gus lik kust nii in di vii di 
era- kui tööe lus ning toe ta da 
in di vii di de sot siaal set in teg-
rat sioo ni tõs tes täis kas va nud 
õp pi ja te tead lik kust oma os-
kus test ja või me test. Te ge vu-
sed on pla nee ri tud ka he le aas-
ta le ala tes 2012. aas tast ku ni 
2014. aas ta ni. Pro jek ti esi me-
ne koh tu mi ne toi mus 16.-18. 
no vemb ril Se vil las, His paa nias 
pro jek ti al ga ta ja ja koor di naa-
to ri I.E.S. Ja ca ran da juu res. 

Te ge mist on üld ha ri dus koo-
li ga, mis li saks noor te õpe ta-
mi se le kes ken dub ka täis kas-
va nuõp pe le. 

Ni melt on His paa nias vä ga 
pal ju täis kas va nuid, kel puu-
dub kesk ha ri dus ning kel on 
see tõt tu ras ke töö le saa da või 
oma töö ko hal pü si da. Nii on gi 
loo dud pal ju de üld ha ri dus koo-
li de juur de õh tu sed kur su sed, 
kus täis kas va nud saa vad käia 
õp pi mas ai neid, mis omal ajal 
te ge ma ta jäid. 

Käi ma so le va Grunt vi gi-
pro jek ti tei sed part ne rid on 
Prant sus maalt, Ru mee niast, 
Tür gist, Soo mest, Suurb ri tan-
niast ning Por tu ga list. Te ge-
mist on nii üld ha ri dus koo li-
de, täis kas va nuõp pe le kes ken-
du nud or ga ni sat sioo ni de kui 
ha ri dusp ro jek te koor di nee ri va-
te asu tus te ga. 

No vemb ris toi mu nud pro-
jek ti es ma koh tu mi sel osa le-
sid Tõs ta maa mõi sast ju ha-
tu se esi mees Too mas Mitt 
ning pro jek ti juht Lii na Käär. 
Koh tu mi sel tut vus ta ti Ees tit, 
Tõs ta maad ja mõi sa, osa le ti 
ak tiiv selt pro jek ti te ge vus te 
pla nee ri mi sel ning le pi ti kok-
ku, et part ne rid tu le vad Tõs ta-
maa le kül la 2013. aas ta sep-
temb ris kui õues veel vä ga 
ko le dad il mad po le. Üld se on 
ko gu pro jek ti pe rioo di jook sul 
kok ku saa mi si kuus, mil lest sis-

se ju ha tav toi mus His paa nias 
ja kok ku võt tev koh tu mi ne 
Suurb ri tan nias 2014. aas tal 
aset leiab. 

Pro jek ti mees kon nad kaa sa-
vad õp pu reid oma ko du rii ki-
dest kaa sa koh tu mis te le, mis 
toi mu vad ap ril lis 2013 U ak’i 
lin nas Tür gis, juu nis 2013 
Vas lui lin nas Ru mee nias, sep-
temb ris 2013 Tõs ta maal ning 
2014. aas tal Agen’i lin nas 
Prant sus maal. 

Seo ses sel le ga soo vi me gi 
käe so le vas se pro jek ti kaa sa ta 
kuut ak tiiv set Tõs ta maa val la 
ela nik ku, kes on ju ba ak tiiv-
selt osa le nud Tõs ta maa mõi sa 
te ge vus tes või kel on konk reet-

ne hu vi ja val mi so lek mõi sa 
te ge vus tes osa le da. Ka suks tu-
leb ka es ma sel suht lus ta san dil 
ing li se kee le val da mi ne. 

Hu vi lis tel pa lu me saa ta mo-
ti vat sioo ni ki ri kas pa ber kand-
jal (SA Tõs ta maa Mõis, Kal li 
mnt 13, Tõs ta maa 88101) või 
elekt roo ni li selt Too mas Mi ti-
le (too mas.mitt@tos ta maa.
ee) või Lii na Kää ri le (lii na@
tos ta maa.ee).

Nüüd aga eda si veel pro-

jek ti koh tu mi se juur de. Se vil-
las toi mu nud pro jek ti es ma-
koh tu mi se suu ri maks ees mär-
giks oli pro jek ti mees kon na 
oma va he li ne tut vu mi ne ning 
nö „tei ne tei se ga haa ku mi ne“, 
sest kui part ne ri te ga ühist 
keelt ei leia, siis ei tu le ka eda-
si sest tööst suurt mi da gi väl ja. 
Ses tap vee de ti ühi selt ae ga nii 
koo so le ku – kui söö gi laua ta-
ga ning his paa nia kül lus li ku 
toi du va li ku ga tut vu mi ne pa ni 

alu se mees kon na oma va he lis-
te le soo ja de le su he te le. 

Näi teks ru mee nia part ne-
rid rää ki sid sel lest, et sar na-
selt eest las te le ar mas ta vad 
ne mad ki kar tu leid, kuid soo-
vik sid iga päe va selt ka sup pi 
süüa. Tür gi esin da jad keel du-
sid sea li hast ning eest las te le 
(ehk siis mei le) tun dus kum-
ma li ne his paan las te kom me 
kõi ke ja ga da. 

Oleks taht nud saa da ik ka 
oma toi du port su, mil lest kee-
gi lu si ka ga mi da gi ära võt ma 
ei tu le. Toit on hea va hend eri-
ne va te rah vus te ja kul tuu ri de 
ühen da mi sel, kuid se da on ka 
ühi sed te ge vu sed ja ko ha li ku 
kul tuu ri ga tut vu mis ret ked, mi-
da võõ rus ta jad or ga ni see ri sid 
mei le nii Car mo na, ja Bre nes’i 
lin na des kui Se vil las ki.

Li saks ühis te le His paa nia 
kul tuu ri avas ta mis või ma lus-
te le koos pro jek ti part ne ri te ga 
uu dis ta si me kiir kor ras na tu-
ke ka Lõu na-His paa nia, täp-
se malt An da luu sia piir kon na 
vaa ta mis väär su si. Nii te gi me 

Tõs ta maa mõis osa leb uues pro jek t

Toit on hea va hend 
eri ne va te rah vus te 
ja kul tuu ri de 
ühen da mi sel, kuid 
se da on ka ühi sed 
te ge vu sed ja 
ko ha li ku kul tuu ri ga 
tut vu mis ret ked.
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tis

kii re tut vu se Ron da-ni me li se 
lin na ga, kus asu la ja gab poo-
leks enam kui 100 meet ri sü-
ga vu ne El Ta jo kan jon. Lin na 
ta sub tea da ju ba ka see pä rast, 
et just seal ar mas tas oma su ve-
sid vee ta il ma kuu lus kir ja nik 
Ernst He ming way. 

Üheks eri li se maks ko ge mu-
seks oli Gib ral ta ri kü las tus. 
Kes veel ei tea, siis te ge mist 
on Suurb ri tan nia maa tü ki ga, 
mis laiub 6,8 ruut ki lo meet ril 
ning kus ra haü hi ku na on ka-
su tu sel gib ral ta ri nael (saab 
ka eu ro de ga hak ka ma). 

Tu ris ti de mee lis pai gaks on 
Gib ral ta ril seal se kal ju ot sa 
köis raud tee ga sõit mi ne. Sõit 
on kal lis, aga iga sen ti väärt, 
sest vaa ted on lum ma vad ja 
eri ti to re dad on kal jul ela vad 
ah vid, kes on jul ged, vah vad 
ja na tu ke jul tu nud te ge la sed.

Oma tee kon nal jõud si me te-
ha kii re pea tu se Ibee ria pool-
saa rel, ühes Eu roo pa va ni mas 
lin nas Ca diz’s. Te ge mist on ilu-
sa ja vä ga hu vi ta va aja loo li se 
sa da ma lin na ga, kus on avas-

ta mist mit me teks päe va deks, 
kuid ti he da ajag raa fi ku tõt tu 
pea tu si me meie seal vaid mõ-
neks tun niks uu dis ta maks ko-
ha lik ku ki ri kut ning va na lin-
na kit said tä na vaid. 

Põh ja li ku malt tut vu si me 
rei si jook sul aga Se vil la ga, 
mis on An da luu sia pea lin naks 
ning üht la si ka fla men ko muu-
si ka häl liks. Vaa ta mis väär seid 
ob jek te on seal enam kui küll, 
näi teks ka ted raal, 13.sa jan dist 
pä rit va hi torn Tor re del Oro, 
His paa nia väl jak jne. 

Ku na An da luu sia on tun-
tud här ja võit lu se poo lest, siis 
aga ra mad pro jek ti part ne rid 
käi sid vaa ta mas ka här ja võit-
lu se koh ta, kus sel leks aas taks 
eten du sed ju ba lä bi olid. Här-
ja võit lus on seal siia ni po pu-
laar ne ning mit med ko ha li-
kud pu bid on oma si sein ter-
jöö ri vas ta vaks ku jun da nud 
po pu laar se ma te här ja võit le-
ja te fo to sid sei na le ri pu ta des 
või ma ha löö dud här ga de päid 
eks po nee ri des. 

Kel en dal tu le vi kus plaan 
An da luu sias se min na, siis on 
kaks vaa ta mist vää ri vat pai ka, 
mi da kind las ti va he le jät ta ei 
to hiks. 

Esi me ne on Cor do ba mo-
šee-ka ted raal, mis al gu pä ra-
selt oli mo šee, kuid ala tes 
1236. aas tast te gut seb ka ted-
raa li na. 

Tei seks ime kau niks ko haks 
on Al hamb ra ehk mos le mi test 
Nas rid’i dü nas tia poolt ehi ta-
tud pa lee de ja kind lus te komp-
leks. Komp leks on jao ta tud 
eri ne va teks osa deks, kus mit-
me tun ni jook sul ja gub avas-
ta mist ja uu dis ta mist nii aja-
loo, ar hi tek tuu ri kui aian dus-
hu vi lis te le. Mee les ta sub hoi-
da aga se da, et pi le teid sin na 
saa da on pä ris ras ke.

Kok ku võt valt oli te ge mist 
vä ga tu le mus li ku pro jek ti rei si-
ga, kus pan di alus hea le koos-
töö le, tut vu ti ko ha li ke vaa ta-
mis väär sus te ga ning nau di ti 
suu re pä rast his paa nia köö ki. 
Kel hu vi pro jek tis osa le mi se 
vas tu, är gu unus ta gu oma mo-
ti vat sioo ni kir ja mei le saa ta!
Kau nist jõu luae ga soo vi des, 

Lii na Käär

Üks pä ka pikk pii lus, 
kas lap sed on head,
kuid mi da sa ük sin da 
vaa tad või tead –
ta kut sus tei se ap pi....

Kes teab, pal ju neid väi ke-
si uu dis hi mu lik ke sõp ru üld-
se kok ku on, kuid jõu lu de 
eel on neil käed-ja lad tööd 
täis. 

Va ja jõ lu va na le kät te toi-
me ta da las te kir jad kin gi soo-
vi de ga ja igal öö sel täi ta tu-
han ded ak na lau da de le pan-
dud sus sid, so kid. 

Kui lap sed hom mi kul las-
teae da tu le vad, siis ju tus ta-
vad kõik õhi nal, mi da pä ka-
pikk nei le tõi. 

Mõ ni kord ajab ta vist mi-
da gi sas si ka, sest kom mi on 
las te le too dud ise gi lõu naui-
na ku ajal. Rõõm sat ele vust 
jät kub iga ta hes ku ni jõu lu-
taa di kü las käi gu ni.

No vemb ris toi mus meil 
to re me re me he stii lis isa de-
päe va pi du. Laul di kap te ni-
lau lu, loe ti luu le tu si ja män-
gi ti män ge. 

Hoo lde ko du rah vas oo tas 
las teaiast kü la li si ju ba mar di-
päe vaks, aga ko ha le jõud sid 
hoo pis kad rid. Ehk suut si me 
viia na tu ke rõõ mu seal se te 
ela ni ke ar gi päe vael lu. 

Lõ vi Leo ja noor soo po-

lit sei nik An ni käi sid las te le 
rää ki mas po lit sei tööst, ühes-
koos meis ter da si me en da le 
hel ku reid. 

Kõik lap sed said proo vi-
da, kui das võe tak se sõr me-
jäl gi. Õues vaa ta si me, kui-
das po lit seiau to vil ku rid ja 
si ree nid töö ta vad. 

Kü las käis ka „Mee le -
ja hu ta ja” näi tet rupp – Rai-
mo Aas, Ta ma ra Abel ja 
Er vin Lil le pea. Eten du nud 
„Peet ri ke loo du ses” oli õpet-
li ku si su ga näi te mäng kesk-
kon nast ja loo du sest, sõp ru-
sest, au su sest, abi val mi du-
sest, üks tei sest hoo li mi sest. 

Las teaia jõu lu peod toi-
mu vad noo re mas rüh mas 
18.det semb ril ja va ne mas 
rüh mas 20. det semb ril, al gu-
se ga kell 16.00. 

Suu re mad lap sed lä he vad 
ka tä na vu koos koo li las te ga 
21. det semb ri hom mi kul ki-
ri kus se. 

Ku ni pi du de ni on aga 
hool salt va ja las teaias ko-
hal käia, mui du ei saa luu-
le tu sed, lau lud ja tant sud 
sel geks. 

Las teaia väi ke sed ja suu-
red soo vi vad kõi gi le ra hu lik-
ke jõu le ja tu ju kül last aas ta-
lõp pu!

Ai ta Lind,
las teaia di rek tor

Kardid on valmis hooldekodu elanikke üllatama.

Päka pi kud pii lu vad 
kõik jal
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Va ba rii gi Va lit sus al ga-
tas 11. ok toob ri 2012 
kor ral du se ga nr 441 
maa kon nap la nee rin gu 
Pär nu maa kon na ga 
piir ne val me rea lal. 

Pär nu maa va nem And res 
Met so ja 19. ok toob ri 2012 
kor ral du se ga nr 551 al ga tas 
Pär nu maa kon na ga piir ne va 
me rea la maa kon nap la nee rin-
gu kesk kon na mõ ju de st ra tee-
gi li se hin da mi se.

Pär nu maa kon na ga piir ne-
va me rea la pla nee rin gu koos-
ta mi se ees märk on mää ra ta 
maa kon na ga piir ne val me re-
a lal me re ruu mi ka su tus, mis 
ar ves tab ta sa kaa lus ta tult me-
rel esi ne vaid eri ne vaid hu vi-
sid. 

Me rea la ka su ta tak se ju ba 
prae gu eri ne va tel ots tar ve tel: 
lae va liik lus, ka la püük, teh-
no võr ku de ra ja mi ne, sa mu ti 
kas vab hu vi me rea la ka su ta-
mi seks ener gia toot mi seks, 
ak tiiv seks puh ku seks, loo dus-
kait se li seks te ge vu seks jne. 

Eri ne vad te ge vu sed me rel 
või vad sat tu da oma va hel vas-
tuol lu, sest ak tiiv ne inim te ge-
vus me rel võib me re kesk kon-
da kah jus ta da. 

Pla nee rin gu koos ta mi se hu-

vi ja ees märk on gi eri ne va te 
me rea la de ka su ta mi se ga seo-
tud hu vi de ta sa kaa lus ta mi ne. 

Me rea la de pla nee ri mi se 
käi gus ana lüü si tak se ole ma s-
o le vat olu kor da me rel, kaar-
dis ta tak se me rea lal toi muv te-
ge vus ning sel gi ta tak se väl ja 
me rea la ka su ta mi se ga seo tud 
prob lee mid. 

See jä rel püü tak se lei da la-
hen du sed eri ne va te inim te ge-
vus te jao tus te le me rea lal, et 
ta ga da nii me rea la öko süs tee-
mi kait se kui ka ma jan dus li-
ke ja sot siaal se te ees mär ki de 
täit mi ne. 

Me rea la de ruu mi li se pla-
nee ri mi se tu le mu seks on 
muu hul gas ka me re ka su tu se 

ja loo du se va he lis te konf lik ti-
de väl ti mi ne või või ma li kult 
vä he seks muut mi ne.

Pär nu maa kon na pla nee rin-
gu koos ta mist kor ral dab Pär-
nu Maa va lit sus ja sel le keh-
tes ta mi se pä de vus on Pär nu 
maa va ne mal. Nii pla nee rin gu 
koos ta ja kui kesk kon na mõ ju 
st ra tee gi li ne hin da ja va li tak se 
rii gi han ke tu le mu se na. 

Sa maaeg selt koos ta tak se 
me rea la pla nee ring ka Hiiu 
maa kon na ga piir ne va tel 
me rea lal. Pla nee rin gua lad on 
näh ta vad li sa tud skee mil. 

Pär nu maa kon na ga piir ne-
va me rea la maa kon nap la nee-
ring peab val mi ma 31. det-
semb riks 2016.

Maa kon nap la nee rin gu ja 
sel le kesk kon na mõ ju st ra tee-
gi li se hin da mi se al ga ta mi se 
kor ral dus te ga ning pla nee rin-
gu koos ta mi se käi gu ja do ku-
men ti de ga on või ma lik tut vu-
da Pär nu Maa va lit su se ko du-
le hel: http://www.par nu.maa-
va lit sus.ee/. 

Täien da vat in fot pla nee rin-
gu koh ta on või ma lik saa da 
Pär nu Maa va lit su se pla nee-
rin gu te ta li tu sest, Tiiu Pärn, 
tel 447 9761 ja e-post tiiu.
parn@mv.par nu.ee.

Pärnu Maavalitsus

Alga ta ti maa kon nap la nee rin gu koos ta mi ne 
Pär nu maa kon na ga piir ne va me rea lal

Planeeritavad alad  territoriaalmeres
Hiiu maakonnaga piirnev mereala

Pärnu maakonnaga piirnev mereala

Jõululaadale jätkus nii 
kauplejaid kui nautlejaid. 
Kuuse alla kogunesid Arvo 
õlle austajad, mis tähendas, 
et mehed seadsid sammud 
kaubandusse väga hea 
meelega. Jussi pere müütas 
edukalt kauneid jõulutähti 
ning omatehtud leivad-saiad 
läksid samuti hästi kaubaks. 
Maie kuulsad lihapirukad 
hingati hetkega ja tordidki 
leidsid kiirelt maiustajad. 
Loosiõnn naeratas igaühele. 
Kahju, et Varbla ja Saulepi 
rahvas ei pääsenud lume-
vangist välja, ostjaid oleks 
võinud rohkem olla, arvasid 
kauplejad. 
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Lõi kus pi du Tõ he las
 10. no vemb ril toi mus jär-

je kord ne Tõ he la lõi kus pi du, 
ala tee ma ga “Viim ne re liik-
via”. 

Rah va ma ja väi ke saal 
ma hu tas ko ha le hul ga li selt 
ki re vat ja kos tü mee ri tud selts-
kon da nun na dest mun ka de-
ni, nii kõrg selts kon da kui ka 
alamk las si kuu lu vaid te ge la-
si, kel le le kõi gi le män gi sid 
tant su muu si kat Ma ni ja Pois-
te Egert ja Hei ko. 

Pi du läks ke nas ti kor da, 
suu red tä nud Tõs ta maa val-
la va lit su se le, kes toe tas ra ha-
li selt. 

Eri li sed tä nud ta han eda si 
an da kõi gi le nen de le, kes ai-
ta sid se da päe va-õh tut lä bi 
viia. Ai täh Tei le!

Bir git Pe re,
Tõ he la rah va ma ja

Tule suu sa ta ma!
 Eu rop ro jek ti toel on pai-

gal da tud uued har ju tus pai-
gad ja val gus tus ka he ki lo-
meet ri pik ku se le Tõs ta maa 
suu sa- ja ter vi se ra ja le. 
Ava tud ka 2 ja 3 km pik ku-
ne suu sa ra da.

Suu sa ta mi ne õh tu ses lu-
mi ses ja pi me das met sas on 
omaet te ela mus ja kät te saa-
dav spor tims või ma lus kõi-
gi le. 

Ka he ki lo mee ti ne suu sa -
ra da al gu se ga koo li spor di-
väl ja kult val gus ta tud igal 
õh tul ku ni kel la 21-ni . 

Või ma lus ka su ta da et te tel-
li mi sel duš ši ruu me või sau-
na, te l 516 8614

Val gus ta tud suu sa ra ja ava-
mi ne ja ühi ne ava sõit ree del, 
21. det semb ril kell 19 al gu se-
ga koo li spor di väl ja kult. 

Pea le suu sa ta mist või ma-
lus käia sau nas.

Tu le osa le ma!
Tõs ta maa spor dik lu bi

N o vemb ri kuu kol man-
dal lau päe val, just 
mar di- ja kad ri päe va 

va hel, tul di taas Tõs ta maa 
rah va maj ja kok ku oma pä ra-
se le peoõh tu le. 

Just sel li sel ajal igal aas-
tal (ar va ta valt ala tes aas tast 
1976) on Tõs ta maal kor ral da-
tud kar ne va li nii ene se kui 
ka teis te lõ bus ta mi seks.

Sel õh tul tu li kok ku nii 
väik seid kui suu ri pi du li si 
150 rin gis. Nii vah va on tun-
da end võõ ra mas ki ta ga, vas-
tas tik ku ül la tu da, sü da mest 
naer da, tant si da ja tun da 
koo so le mi sest rõõ mu. 

Kar ne val on pa rim viis 
tä his ta da to re dat mar di- ja 
kad ri päe va kom met. Se da, 
kel leks end nal ja pä rast kos-
tü mee ri tak se, peab ise peo le 
vaa ta ma tu le ma. Fan taa sia 
puu du ses meie kan di rah vas 
ei vaev le. 

Kar ne va li saab kor ral da da 
ai nult tä nu hea le mees kon na-
le ja abi lis te le.

Oli ju ba uue päe va nel jas 
tund lä bi saa nud, kui ret ro ku-
nin gas Dj. El mu Sa dul sepp 
tant su muu si ka män gi mi se-
ga „ot si kok ku tõm ba ma” 
hak kas. 

Tä nu Sten-An der Oja kal-
la se le said peo li sed fo to de le 
jääd vus ta tud. 

Vai mu ka ma te kos tüü mi de 
ja et teas te te eest ai ta sid pi du-
li si au hin da de näol pre mee-
ri da Lai ne baar, Tõs ta maa 
kaup lus, Tee ris ti pood, Tõs-
ta maa raa ma tu ko gu, Tõ he-
la kü la selts, Ma ria ta lu, OÜ 

Mo ren tek, Tei ne või ma lus, 
Tõs ta maa rah va ma ja, Mar-
ge Pääs tel, Eri ka Leet maa 
ja Car men Maan toa. Kõi gi le 
abis ta ja te le suur tä nu rah va-
ma ja pe re poolt ja pi du lis te le 
ai tü ma tu le mast!

Ko gu õh tu jook sul ai tas 
vii mas te aas ta te kar ne va le 
mee nu ta da vi deop ro jek to ri 
abil sei nal jäl gi tav fo to see-
ria.

Lust li ku et teas te ga ai ta sid 
õh tut si sus ta da „Hunt ja mõ-
ni kit se ke”, „Mos lem ja haa-
rem” ning „Tä hed la val Cool-
li fe”. Vii ma sed, kel le moo dus-
ta sid lõ bu sad selts kon na te ge-
la sed Pär nust Ten no Rat tas-
se pa eest ve da mi sel, kroo ni ti 
oma võim sa ka va eest võit-
ja teks. 

Ära mär ki mist vää ri sid 
ka kos tüü mi de eest kau boi-
neiud, no hi kud, hi pid, vam-
pii rid, N-klu bi oma ki re va-
te kos tüü mi de ga, ämb lik me-
he pe re kond, surm, hunt, 
väi ke lam mas, sõ ja väe la ne, 
pe sueht ne mi ni-me si mumm 
ja pal jud tei sed te ge la sed.

Kor ral da ja na usun kind-
lalt, et iga-aas ta ne kar ne va li-
pi du on Tõs ta maa kul tuu ri-
e lus asen da ma tu ja oo da tud 
sünd mus. 

Ik ka järg mi sel aas tal jäl-
le!

Kor ral da ja te ni mel 
Õn ne la

Tõs ta maa kar ne val
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Ea ka te jõu lu pi du on 
tra dit sioon ja kuu lub 
iga aas ta det semb ri-
kuu olu lis te te ge mis te 
hul ka. Tui sust ja tor-
mist hoo li ma ta ve das 
buss vap rad peo li sed 
rah va maj ja.

Ju ba saa li si se ne des ül la tas 
kõi ki meel di valt pi du lik peo-
laud. Tra dit sioo ni li selt ter vi tas 
val la va nem hea de soo vi de ga 
val la ea kaid ja see jä rel esi ne-
sid lap sed ning se ga rah va tant-
su rühm tun tud hea du ses. 

Eri li se ap lau si tee ni sid me-
hed oma tabureti tant su ga.

See jä rel asu ti roo gi maits-
ma: seap raad ja ve ri vors tid 
kap sa ga, suu pis ted, ka la taig-
nas, hee rin gas, kõr vits, kohv 

ja mus ti ka kook. Kõik oli vä-
ga mait sev.

Selts kond li ku osa si sus tas 
an sam bel Va nad vii sid. Suu-
reks ül la tu seks oli, et tant su-
rüh ma liik med tant si ta sid va-
nap roua sid. Ise gi mõ ni va na-
här ra sai noo re pii ga ga jal ga 
kee ru ta da. 

Käies saa lis rin gi, pa lu sin 
mee nu ta da möö du va aas ta 
meel di va maid sünd mu si. Vil-
ma tun dis röö mu sel lest, et 
pi ka haig la so le ku jä rel on ta 
va ba ne nud kar ku dest ja saab 
nüüd ise käia. 

Ai mal oli hea mee ja me si-
las te aas ta. Te ma ta lus pee ti 
ka üle Ees ti tun tud me si ni ke 
kok ku tu lek. 

Õie käis Root sis su gu la se 
juu be lil ja sai tut vu da seal se-
te lin na de jõu lu mee leo lu de ga. 

Vanad vii sid kut su sid tant su le

Võrk pall on võr ra tu!
 Al ga mas on tra dit sioo ni li ne Tõs ta maa spor dik lu bi VÕRK-

PAL LI TUR NIIR
Osa le ma oo da tak se ku ni 8 liik me li si võist kon di (4N+4M), 

plat sil 3+3
Män gud toi mu vad ala tes 7. jaa nua rist es mas päe va ja kol-

ma päe va õh tu ti Tõs ta maa rah va ma jas vas ta valt aja ka va le, 
mis edas ta tak se võist kon da de le pea le re gist ree ri mist.

Re gist ree ri mi ne sport@tos ta maa.ee 3. jaa nua ri ni (võist-
kon na ni mi ja liik me te ni me ki ri). In fo 506 1930. Osa võ tu-
ta su 40 EUR i võist kon nalt. In fo 506 1930.

Tu le löö kaa sa!
Tõstamaa spordiklubi

Tõstamaa kalender 2013

saadaval Tõstamaa valla poodides!saadaval Tõstamaa valla poodides!
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3.-7. det semb ri ni toi-
mus Li vig nos rah vus va-
he li ne lu mes kulp tuu ri-
de süm poo sion. 

Li vig no linn asub Põh ja-
Itaa lia Al pi des 3000ste mä ge-
de kes kel asu vas orus ja on 
tun tud suu sa kuu rort. Tao li ne 
võist lus toi mus 17ndat kor da 
ja osa les 10 võist kon da, li saks 
Itaa lia võist kon da de le ka Ees-
ti, Aust ria ja Poo la 

Olen va rem sa ma laad se tel 
üri tus tel osa le nud, kül lap see-
tõt tu sain ka kut se. Kut su sin 
kam pa suur te ko ge mus te ga 
Rait Pär ja ja Ül lar Kal lau.

Rait val mis tas ka van di, mil-
le tee le saat si me ja tu le mu si 
oo ta ma jäi me. Ka van di na val-
mis me he üla ke ha tor so, mis 
tõs tab suurt mu na. Töö peal-
kir jaks sai “Birth day”/”Sün ni-
päev”. 

Mu na süm bo li see rib sün di 
ja et mees on ala ti nai se kõr-
val te gi ja, kes küll ei sün ni ta, 
kuid elab jõu li selt ja emot sio-
naal selt as ja le kaa sa Õi ge pea 
saa bus mei le po si tiiv ne ot sus 
ja kut se.

Rait asus usi nalt spon so-
reid ot si ma. Tan ni-Va ko ma 
OÜ, te ge leb met sa- aia- ja 
pui du töö teh ni ka müü gi ga, 
nad olid lah kes ti nõus töö riis-

ta de ja –riie te ga meid ai ta ma. 
Osad töö riis tad olid meil omal 
ole mas: lu me rii vid, –peit lid, 
kä si saed.

 Sai me juur de la bi daid, kin-
daid, tööp ril le, müt se, kaa bit-
said, spet siaal selt mei le val-
mis ta ti va na dest har vers te ri 
ket ti dest 4 m pik ku ne kett, 
mil le ga lu mep lok ki lõi ga ta 
(sul le-mul le teh ni ka ga).

Võist kon da de le loo si ti lu-
mep lokk 3 x 3 x 3 m, see ga 
um bes 8 ku ni 10 ton ni lund. 
Plok ki de val mis ta mi seks pan-
di alul püs ti saa lun gid ja lu me-
ka hur täi tis pealt, lu mi pres si ti 
kin ni ja jäe ti paa riks päe vaks 
ti he ne ma ja jäi se maks kül mu-
ma. 

Lu me la bi da ga ei ol nud 
suurt mi da gi te ha ku na plo ki 
jäi ne lu mi la si en nast ai nult 
raiu da või saa gi da. Hil jem ju-
ba, kui suu rem mass oli maas, 
tööt le si me lu me peit li te ga 
skulp tuu ri de tai lid väl ja. 

Töö ta si me kolm päe va ja 
nel jan dal päe val oli hin da-
mi ne ja au ta sus ta mi ne. Meie 
võit si me pub li ku pree mia rah-
va hää le tu se tu le mu se na, žürii 
pree mia või tis Aust ria. 

Võist le jad ise va li sid en di 
seast pa ri maks Poo la võist-
kon na. 

Tii mas Mitt,
ho bi lu mes kulp tor

Itaa lias lund Itaa lias lund 
voo li masvoo li mas

Ai not rõõ mus tas pee ti de-por-
gan di te hea saak ja hin ge ko-
su tas jär ve de fes ti va li kau nis 
muu si ka. 

Enel on hea meel, et lap se-
laps ju ba jook seb ja üt leb esi-
me si sõ nu. 

Mai mu saab lõ puks oma 
am mu se ho bi, ku du mi se ga 
te ge le da. 

Lya jaoks oli kau nis sünd-
mus Kih nu koo li 250. juu bel. 
Veel on tal hea meel, et ea ka-
te klu bi on leid nud ko ha Tõs-
ta maa selt sie lus ja tä nab val-
la va lit sust toe tu se eest. 

Evi rõõ mus tas, et po ja tü-
tar te gi suu re hu vi rei si üm-

ber Ees ti: Põh ja-Ees ti mõi-
sad, Pü ha järv, Saad jär ve 
jääa ja mu seum. 

Oli ka ini me si, kes mõt le-
sid laie malt, Se lis te rah vas 
oli uh ke kü la toa uue köö-
gi üle, Tõ he la omad jäl le gi 
must kat te üle, sest nüüd on 
rat ta ga lau sa lust sõi ta. Kast-
nas oli su vel to re kü la päev 
re no vee ri tud kü la kes ku ses. 

Kee gi ei kü si nud pen sio-
ni juur de, ega ka muid hü ve-
sid. An ti nõu, et ela ma peab 
õp pi ma sel le ga, mis on. 

Pal ju tä nu ilu sa peo eest!
Efe lii ne
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V eel vei di ja aas ta 2012 
muu tub mi ne vi kuks. 
Jääb vaid meie mä les-

tus tes se. Aga mi da meil sel-
lest aas tast siis mee nu ta da 
on? Eks igaü hel ole mä les tu-
sed en da isik li kust elust aga 
on veel mi da gi mis meid kõi-
ki ühi selt puu du tas. Ke va del 
hak kas jää me rel lii ku ma ju ba 
23ndal märt sil.

Oo ta si me kõik, et tu leb ilus 
va ra ja ne ke vad. Ei läi nud nii 
na gu olid meie oo tu sed. Ke-
vad jäi pi kalt vin du ma ning 
oli  vih ma ne ja ja he. Siis jäi 
loo tus, et su vi tu leb ome ti soe 
ja päi ke se li ne. Nä dal sel lest su-
ve loo tu sest läks täi de kuid mit-
te enam. Sü gis oli sa ma som-
bu ne ja nüüd on saa bu nud 
lu me roh ke talv. Il ma ei saa 
me ise te ha aga üri tu sed, mis 
meie mee li eru ta vad ja rõõ mu 
pa ku vad on meie en di te ha. 

3ndal märt sil toi mus Ma ni-
ja saa re kes ku ses tra dit sioo ni-
li ne kok ku saa mi ne kihn las te-
ga. Päe val tu le ta si me meel de 
va na de tant su de sam mud sest 
oli tea da, et õh tul al gab jaht 
tant su põ ran dal Kih nu Pois te 
saa tel. Õh tul tu lid kihn la sed 
kam ba ga ko ha le, and sid üle-
vaa te oma te ge mis test, kiit-
sid meie te ge mi si ja siis al gas 
tants ning trall. Ta gant jär gi 
öel des oli ik ka vä gev pi du 
küll. 

Sü da su vel 1962 jõu dis 
ki no li na le film „Jää mi nek“  
mis suu res osas vän da ti val-
mis Ma ni ja saa rel. 21. ap ril-
lil 2012, kui möö dus 50 aas-
tat fil mi val mi mi sest, kut sus 
Mark Soo saar näit le jad uues-

ti Ma ni ja le. Koh tu mi ne oli 
vä ga põ nev. Va ne mad ini me-
sed olid näi nud oma sil ma ga 
fil mi val mi mist ning neil oli 
nii mõn da gi ühist näit le ja te-
ga mee nu ta da. Noo re ma tel oli 
liht salt hu vi tav kuu la ta, sest 
film jook sis ek raa nil ja hu vi-
ta vad juh tu mi sed rää gi ti sin-
na juur de. 

Pea le se da üri tust hak ka-
si me ju ba ke vad töö deks et-
te val mis tu si te ge ma ja ae ga 
pi dut se mi seks jäi jär jest vä he-
maks. 

Üle-ees ti li se tal gu päe va te-
gi me meie oma väi ke sel saa-
rel 5ndal mail. Ta suks teh tud 
töö päe va eest toi mus õh tul sa-
da mas ema de päe va kont sert. 
Esi ne sid Tõs ta maa lap sed. 

2011. su vel, kui käi si me 
Prang li saa rel saar te folk loo ri-
päe va del, läks ida ne ma mõ te 

te ha oma saa re le lipp. 
Kuu lu ta si me väl ja ava li ku 

li pu ka van di te kon kur si, ku hu 
ül la tu seks saa bus pä ris pal ju 
ilu said pak ku mi si. 

Et asi oleks aus, siis te gi me 
sa la ja se hää le tu se ning enim 
hää li saa nud ka vand sai reaal-
selt li puks teh tud. Olgem au-
sad, pä ris ilus sai. 

29. 06 – 1. 07 oli me ise 
võõ rus ta jad kõi ki de le teis te le 
saar te le, kui toi mu sid saar te 
folk loo ri päe vad 2012. Ai nult 
meie tea me, mil li ne töö ning 
vaev sel leks ku lus, et üri tus 
toi mu da saaks. And si me en-
dast pa ri ma ja kui hil jem tu li 
teis telt saar telt ta ga si si de siis 
tun dus, et sai me as ja ga täit sa 
vah valt hak ka ma, sest üri tu se 
kii tu seks kuul si me pal ju häid 
sõ nu. 

Au gus ti nel jan dal kuu päe-
val pi da si me oma kü la päe-
va, mis on sa mu ti to re tra dit-
sioon. 

Päe val toi mu sid lõ bu sad 
sport li kud män gud, kus Kih-
nu Vir ve ak tiiv selt osa les 
ning lõ bu sa et teas te pak kus. 
Kul tuu ri li se poo le pealt pak-
ku sid mee le la hu tust kü la li se-
si ne jad Aud rust. Saa re kes ku se 
pe re nai ne Ka se Svea pak kus 
lõu naks ko su ta va ka la su pi ja 
sel le juur de Too ma Vil ma ah-
ju soo ja saia ning lei ba. 

Õh tul män gi sid tant suks 
meie omad Ma ni ja Poi sid ja 
uue päe va hom mi kul, kell 

pool kuus ei ol nud pi du veel 
mit te lõp pe nud. Uh ke oli see 
pi du kas või sel le poo lest, et es-
ma kord selt leh vis li pu var das 
meie oma saa re lipp. 

Va he peal tah tis hein te ge-
mist ja kar tul sal ve nop pi mist. 
Te gi me kõ vas ti tööd ja nä gi-
me vae va ku niks kät te jõu dis 
kad ri päev. 

Oh se da jah ti mis tol päe-
val sai. Üks ki ta lu saa rel ei 
jää nud il ma vil jaõn ne ta. Kui 
tiir oli kü la le pea le teh tud ei 
saa nud ki enam aru, kas ja ga-
si me ise roh kem õn ne või ja-
ga ti se da mei le roh kem. Se da 
saa ki ik ka an dis ja ga da, mil-
le ga lõ puks saa re kes ku ses se 
jõud si me. 

Aga mis pi du, Kad ri ik ka 
peab, kui pois se po le ja see pä-
rast oli mei le tu ju tõst jaks an-
sam bel Va nad Sõb rad To rist 
saa bu nud. No po le mi da gi öel-
da, tões ti na gu va nad sõb rad, 
sest lood olid head ja pi du kes-
tis hom mi ku ni. 

Nüüd jääb taas jõu le oo da-
ta ja on gi see aas ta ke ne lä bi. 
Jõu lu va nalt oo ta me häid soo-
ve ja õpe tu si kui das uuel aas-
tal toi me tul la.

Kui möö du nud aas ta le ta-
ga si mõel da siis võib jul gelt 
öel da, et meid on küll vä he 
aga me ole me vai mult suu red 
sest taht mist ja te ge mi si meil 
jät kub, kui ai nult ae ga roh-
kem oleks. Ime list jõu luae ga 
kõi gi le. Ma ri ka Pull

Mere ta gus te mu he aastaring

Kadriemal läks mees juba mardipäeval kaduma, ega muud kui lapsed kaasa ja külapidi san-
tima. Kadriema tegemisi toetas Kohaliku omaalgatuse programm.

Tänavu sai Manija küla endale lipu, laulu ja laulukoori.
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T ä na tud vus taks tei le hoo-
pis sel le ni me list kaar di-
män gu. Tõs ta maa Lus ti 

ja Lõ bu Selts teeb as ju ik ka 
na tu ke oma moo di ja “kiik su-
ga”. Nii on ju ba üle 10 aas ta 
igal su vel män gi tud meie üri-
tu sel ka suurt kaar di män gu-
tur nii ri – Kras na ja tur nii ri. 
Se da “Kras na jat” nüüd tei le-
gi õpe taks ja tu ba sel ajal üks 
uus mäng ehk se da pi me dat 
pe rioo di lõ bu sa malt möö da 
ai tab saa ta. 

Män gu au to riks meid pä ri-
selt ni me ta da vist ei saa, mõ-
nin ga sed mä les tu sed sar na sest 
ko gu mis män gust tu lid kaa sa 
ilm selt lap se põl vest, küll võib 
TLJLS uh ku se ga ni me ta da en-
nast sel le kaar di män gu uuen-
da jaks ja di sai ne riks, kes on 
ko gu reeg lis ti ku aja loo li se 
prak ti ka käi gus pai ka pan nud 
ning lõ pu ni lih vi nud. Mäng 
on isee ne sest liht ne, so bib 
män gi mi seks nii väik ses pe re-
rin gis kui suu re ma te üri tus te 
tur nii ri de na. Ga ran tee ri me, et 
lus ti ja lõ bu on pii sa valt ning 
män gust saa vad osa võt ta ka 
selts kon na noo ri mad kui ka he-
ko ha lis te ar vu de ga ar vu ta mi-
ne sel ge (vä he malt sel le män-
gu ga saab kind las ti).

Mäng on isee ne sest ta va li-
ne ko gu mis mäng, mil les iga-
le män gi ja le ja ga tak se kolm 
kaar ti ja laua kes ke le ava tak-
se li saks kolm kaar ti. Ja ga jast 
pä ri päe va esi me ne män gi ja 
saab õi gu se esi me se na laual 
ole vaid kaar te oma käes ole-
va te kaar ti de ga va he ta da. Va-
he ta da võib ka kõik kaar did 
või va he ta mi sest loo bu mi se 
kor ral “joos ta” (pas si da). See-
jä rel lä heb va he ta mi se õi gus 
eda si te mast järg mi se le män gi-
ja le. Va he tus te ees mär giks on 
ko gu da või ma li kult roh kem 
sil mi (punk te), mi da iga käes 
olev kaart an nab - iga le kaar-
di le vas tab sil ma de arv: äss 
11 sil ma, ku nin gas-emand-
poiss 10 sil ma ja numb rid 
mär gi vad siis ka vas ta vaid 
sil ma de ar ve. Tu le mu se hin-
da mi sel lii de tak se oma va hel 
kok ku sa mast mas tist kaar ti-
de sil mad. Män gu lõp pe des 
ava tak se kaar did ja kõi ge vä-
hem sil mi saa nud män gi ja on 

kao ta nud.
Kaar ti de va he ta mi sel on 

täh tis, et kaart (kaar did), mil-
lest loo bu tak se ase ta tak se lah-
ti selt laua le en ne kui laualt 
võe tak se kaar did, mi da soo-
vi tak se – laual peab ko gu 
aeg ole ma lah ti selt vä he malt 
kolm kaar ti.

Män gu juu res on ka erio-
lu kord, kui kel lel gi män gi ja-
test õn nes tub oma kät te saa-
da kolm sar nast kaar ti (kolm 
pois si, kolm kah te vmt), siis 
saab ta ko he selt hüü de ga 
“Kras na ja” män gu lõ pe ta da 
– kõik va he tu sed lõp pe vad, 
kaar did ava tak se ja sil mad 
loe tak se kok ku. “Kras na ja” 
te gi ja on sel le rin gi võit nud. 
Olu li ne on mär ki da, et “Kras-
na ja ga” saab män gu lõ pe ta-
da ai nult en da va he tus kor ra 
ajal või eran di na män gu al gu-
ses, kui män gi ja le on ko he selt 
kolm ühe su gust kaar ti kät te 
ja ga tud. “Kras na ja” lä heb ar-
ves se ai nult ju hul kui see on 
reeg li te pä ra selt väl ja hõi ga-
tud, väl ja hõi ka ma ta (näi teks 
mäng lõp pes en ne) juh tu mil 
on te ge mist liht salt kol me sar-
na se kaar di ga, ise gi sil mi ei 
saa oma va hel kok ku lii ta, sest 
nad on eri ne vast mas tist.

Ta vao lu kor ras kes tab 
mäng se ni ku ni kõik män gi-
jad “jook se vad” (pas si vad). 
“Jook sen” keh tib an tud va he-
tus kor ra koh ta, kui kee gi teis-

test män gi ja test pea le se da va-
he tab kaar te, siis järg mi se va-
he tus kor ra ajal võib eel mi sel 
kor ral “jooks nu” nüüd uues-
ti ot sus ta da. Kui kõik jär jest 
“jook se vad”, siis rin gi täi tu mi-
sel on mäng lõp pe nud ning 
kaar did ava tak se. Ju hul kui ai-
nult üks män gi ja va he tab ja 
tei sed jät ku valt “jook se vad”, 
siis lõp peb mäng pea le kah te 
sel list rin gi. Kaar did ava tak se 
ala tes esi me se na “jooks mist” 
alus ta nust. 

Olu li ne on mär ki da, et män-
gi tak se kao tus te lu ge mi se pea-
le ehk täh tis po le nii võrd võit-
mi ne kui mit te kao ta mi ne. Se-
da peab va hel va he tus te juu-
res tä he le pa ne ma, sest teie 
poolt laua le pan dud kaar te 
saa vad järg mi sed män gi jad ju 
ka su ta da. Rin gi kao ta ja ja gab 
järg mi se rin gi kaar did, te ma 
väl ja lan ge mi sel tal le eel nev 
män gi ja, sest põ hi mõt teks 
on: kao ta jast järg mi ne män gi-
ja peab ala ti saa ma esi me se na 
va he ta da.

Kui ka hel või ena mal män-
gi jal on võrd selt kõi ge vä hem 
sil mi, siis kao ta ja kind laks te ge-
mi sel kor ral da tak se nen de va-
hel va he tõm ba mi sed (va ja du-
sel mi tu kor da)– kaar di pakk 
pan nak se laua le ning va hel-
du mi si tõm bab igaüks sel lest 
kolm kaar ti ja nen de sil mi 
ar ves ta tak se män gu reeg li te 
alu sel ku ni kao ta ja on sel gu-

nud.
Klas si ka li ses ver sioo nis 

män gi tak se kol me kao tu se ni 
ehk see män gi ja lah kub män-
gust ning tei sed jät ka vad ku-
ni võit ja sel gu mi se ni.

Suur tel tur nii ri del või suu-
re selts kon na pu hul võib ka-
su ta da ka nn Saa re maa ver-
sioo ni ehk män gi mist ka he 
kao tu se ni. Ain sa lo hu tu se na 
saab män gu jät ka ta kol man-
da kao tu se ni ju hul kui need 
kaks kao tust saa dak se jär jest 
(kaks jär jes ti kust rin gi).

Va hel soo vi tak se, et kõik 
selts kon nas vii bi jad pü sik sid 
ik ka män gus ja ke da gi ära 
saa ta ei ta he ta, sel li sel ju hul 
on män gi tud süs tee mis, kus 
kol me (kuue, ühek sa jne) kao-
tu se täi tu mi sel järg neb min gi 
nal ja kas ka ris tus (näi teks joo-
nis ta tak se vunt sid, ha be, põsk-
ha be jne).

Se da või me oma pi kaa ja li-
se ko ge mu se ga tei le kin ni ta da 
– see on liht ne mäng, mis köi-
dab ja vai mus tab ko gu selts-
kon da.

Kel lel hu vi män gust roh-
kem tea da saa da ja oma sil-
ma ga kae da kui das kõik see 
väl ja näeb, saab se da te ha 
22. det semb ril kell 12.30 Cot-
ze söö gi ma jas al ga val TLJLS 
Kras na ja tur nii ril. Täp se malt 
ka tljls.pla net.ee

Tõs ta maa Lus ti Ja 
Lõ bu Selts

“Kras na ja” – see po le ai nult värv
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SS  a ba ti ha ne on ke re suu-
ru selt Eu roo pa üks pi se-
maid lin de. Ta mee nu-

tab üm mar gust ko he vat su le-
pal li, mil le ot sa on tor ga tud 
pikk sa ba. 

Te ma sa ba on nii sa ma 
pikk kui ter ve ke ha koos pea-
ga, sa ge li ise gi pi kem. Põh ja- 
ja Ida-Eu roo pa alam lii gil on 
pea üle ni val ge. 

Üld värv on sa ba ti ha sel 
must-val ge ja vei ni pu na se 
kir ju. Emas lin nu vär vid on 
tuh mi mad kui isa sel. 

Ta va li selt on sa ba ti ha ne 
usal dav ega os ka ini mest kar-
ta, eru tu des al les siis kui vii-
ma ne on ju ba paa ri meet ri 
kau gu se le jõud nud. 

Ti has te se ga sal ka dest kost-
va test si dis tus test eris tu vad 
sel ges ti sa ba ti ha se ka re da või-
tu “tserr” ja nen de ga va hel-

duv nak-
suv “tsk”. 
Väl jas pool 
pe sit su sae ga 
sü gi sel ja tal vel 
on see lin nu ke vä-
ga selt siv ja te gut seb 
ena mas ti pe sa kon ni ti. 

Kui salk jõuab la gen di-
ku ser va le, kuul dub peent lä-
bi tun gi vat kol me sil bi list kut-
se hüü du “tsii-tsii-tsii”, mil le 
saa tel lin nud üle ta vad üks tei-
se jä rel la ge da ko ha. 

Lau lu, mis sar na neb si ni-
ti ha se he li se va tril ler du se ga, 

kuu leb har va. 
Sa ba ti hast võib Ees tis ko-

ha ta nii su vel kui ka tal vel. 
Tal vel hul gub ta võ sa des 

ja hõ re da tes met sa des, 
tul les sa ge li ka lin-

na par ki des se 
ja -ae da des-

se. Pe sit se mi seks 
ee lis tab sa ba ti ha-
ne roh ke põõ sa rin de-
ga niis ke maid ku ni soi-
seid leht- ja se ga met si. 

Pe sa ehi tab sa ba ti ha ne 
ti he das ti vas tu puu tü ve ai-
nult mõ ne le ok sa ke se le 
toe tu va na või jä me da ma 

puuok sa kül jes rip pu va na ja 
peen te oks te kül ge pu nu tu na 
ta va li selt ka se ot sa 1,5-15 
meet ri kõr gu se le. 

Pe sae hi tu se ga te ge le vad 
mõ le mad lin nud.

 Sa ba ti ha se pe sa on üks 
kõi ge vii mist le tu malt ehi ta-

tud lin nu pe si. Pe sa on üle ni 
kin ni ne ovaal ne pak su sei na-
li ne ehi tis, ümar len nuauk 
asub ühe kül je ülao sas. Väl-
jast poolt on pe sa üle ni kae-
tud puu samb li ku ga ja peen te 
ka se to hu ebe me te ga, seest on 
see voo der da tud suu re hul ga 
sul ge de ga. 

Ap ril lis-mais mu neb emas-
lind 7-12 pi si til lu kest ning 
val get, pu nap ruu ni de täh ni de-
ga mu na. Mu ne haub emas-
lind 12-14 päe va, isa lind toi-
dab te da sel ajal. 

Sa ba ti ha se toi duks on pu-
tu kad nen de eri aren gu faa si-
des, ämb li kud, seem ned. Po-

jad on pe sa hoid jad ja lah-
ku vad pe sast ka he nä da-

las te na.  
Sel le väi ke se pi ka-
sa ba li se lin nu üh-

eks kõi ge ise loo-
mu li ku maks joo-
neks on paa ri de 
ja pe sa kon da de 

va hel va lit sev tu gev üh te kuu-
lu vus tun ne. 

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

Saba ti ha neSaba ti ha ne

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

P orr on ti ha se suu ru ne 
pruu ni kir ju sel ja ja 
val ge ala poo le ga lin-

nu ke. Tal on pikk pee ni ke 
al la poo le kaar du nud nokk 
ja kul mut riip on valk jas 
ka lau ba osas. 

Emas- ja isas lind on 
vä li mu selt ühe su gu-

sed. Porr on no be 
ja õb lu ke lind, 

kes toi duot-
sin guil lii gub 
vä ga osa vas-
ti puu tü vel, 
ro ni des seal 
jõnk su lis te 
lii gu tus te ga 
ja sa ge li spi-
raal selt üles-
poo le ning 
toe tu des räh-
ni kom bel sa-
ba le. 

Pu  has  ta-
nud  koo  r e -

p raod pu tu kaist 
ja ämb li kest, len-

dab ta järg mi se puu-
tü ve alaos sa ja jät kab 
oma te ge vust. 

Ee malt vaa da tu na 

näib ta puu tü ve möö da ro ni-
va pi si ke se hii re ke se na. 

Oks te le ja ma ha las kub ta 
ha ru har va. 

Pe sit sus ter ri too riu mi te pii-
rid täp sus ta tak se isas lin du de 
va hel ju ba märt sis. Sa mal ajal 
alus ta vad nad ka män gu, mil-
le käi gus emas lin nu le aeg-
ajalt mõ ni toi du pa la an tak se 
ja jä li ta tak se te da män gu len-
nul la per da va te tii ba de ga.

Porr pe sit seb va na des kuu-
se- ja se ga met sa des, ka okas-
puu de ga par ki des ning teis tes 
puis tu tes. 

Ta va li selt puu tü ve ja lah-
ti se koo re va hel asu va pe sa 
ehi tab ta kui va dest oks test, 
ka se to hu tük ki dest, samb last, 
sul ge dest ja kar va dest. 

Pe sa puu võib kuu lu da mis-
ta hes lii ki. 

Pe sa ehi tab pea mi selt emas-
lind, seal juu res toob isas lind 
mõ ni kord ma ter ja li li saks. Pe-
sa lohk voo der da tak se jõh vi de 
ja sul ge de ga. 

Ap ril li lõ pus või mais mu-
neb emas lind 6 val get, pak se-
mast ot sast pu na kasp ruu ni 
mu na ning hau dub neid 14-

15 öö päe va. Isas lind toob sel-
lel ajal tal le süüa. 

Esi me sel kol mel-nel jal päe-
val soo jen dab emas lind vast-
koo ru nud poe gi peaae gu pi-
de valt. 

Toi tu, mil leks on pu tu kad 
ja nen de vast sed ning har ve-
mi ni seem ned, han gi vad nei-
le mõ le mad va na lin nud pe sa 
lä hi mast ümb ru sest. 

Po jad on pe sa hoid jad ja 
lah ku vad pe sast um bes 16 
päe va pä rast. 

Pe sast väl ju des os ka vad 
nad ju ba üs na häs ti len na ta, 
ko gu ne vad lä hes tik ku mõ ne le 
ok sa le ja la se vad end va na lin-
du del toi ta, pei tu des hä dao hu 
kor ral osa vas ti. 

Paa ri nä da la kes tel vii bi-
vad po jad veel pe sa lä he du-
ses ja öö bi vad sa ge li räh ni de 
poolt puu tü ve des se raiu tud 
koo bas tes. See jä rel lä heb pe-
sa kond laia li. 

Väl jas pool pe sit su sae ga 
selt sib porr sa ge li pöial pois te 
ja ti has te ga. 

Porr on Ees tis loo dus kait-
se all.

PorrPorr
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