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Kell 19.00 pidulik KONTSERT-AKTUS.

Kontserdi sisustavad Tallinna Tehnikaülikooli Puhpilliorkester, 

segakoor "Vox Populi" ja segarahvatantsurühm "Viies ratas".

Tantsuõhtu pääsmete eelmüük ja laudade broneerimine Tõstamaa raamatukogus. 
Pääse eelmüügist 3 eurot. Pääse samal õhtul 5 eurot. 

Lauad hoitakse broneerituna kuni kella 21.30-ni.
Riietus pidulik!

Tule Eesti Vabariigi 95. aastapäeva 

tähistama Tõstamaa rahvamajja 

23. veebruaril!

Valla vapimärkide üleandmine

Kell 20.30 üllatus näituse saalis

Kell 21.00 - 24.00 TANTSUÕHTU koos TTÜ Puhkpilliorkestriga
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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

 Tõs ta maal on ala ti ki-
no teh tud, vii ma sel ajal 
ka edu kalt teat rit. Ra ha 
on ku lu nud oma ja gu ja 
rek laa miks on suu ri sum-
ma sid väl ja käi dud. Nüüd 
on lap sed kü las ta nud 
usi nalt ki no rin gi ja tu le-
mus käes. Tõs ta maa koo li 
“gee nius tel”on val mi nud 
seits me mi nu ti li ne osa lus-
doks hokk. Ku lu ta tud po le 
sen ti gi, aga kuul sus pai sus 
24 tun ni ga üle Ees ti, väi-
de ta valt ole vat ise gi suu re 
naab ri te le ka na lid tee ma 
üles võt nud. Pre si dent 
väl jen das mu ret, mi nis tee-
rium süü dis tas eri ne va tes 
mee di ka na li tes ena mas ti 
koo li, pan nes kü si mär gi al-
la koo li pä de vu se. 

Päe va le hed saat sid usi-
nad mees kon nad tee le, et 
met sa de rü pest pä tid ta-
ba da ja vas tu tu se le võt ta. 
Üks aja kir ja nik tun nis tas, 
et lu me lük ka mi sest kir ju-
ta mi ne tüü tab ära. Tei ne 
noo re pool ne aja kir ja nik 
sai val la va ne malt na hu-
ta da, kui koo li nur ga ta-
ga suit su ki mus, võ ta sa 
kin ni on oma või võõ ras. 
Kaa me ra te ja mik ro fo ni-
de ga rün na ti koo li ma ja ja 
pres si ti va ban du si väl ja, 
sel li seid as ju õpi me va lit su-
se pres si ka tel. Ning nüüd 
alus tab po lit sei me net lust. 

Üle rii gi li ne kuul sus 
seits me mi nu ti ga, tõe li ne 
"aasta tu run dus te gu". Järg-
mi sel kor ral võiks sa mad 
ku tid mil le gi eri ti po si tiiv-
se ga hak ka ma saa da ja 
kui nad siis ka mee dia sa-
ma edu kalt ko ha le mee li ta-
vad, võ tan müt si ma ha. 

Ta haks pa lu da nen de le 
ini mes te le jõu du ja kan nat-
lik kust, kes pois te le hea ja 
kur ja va hel va het te ha õpe-
tak sid. Ei ole loo tu se tuid 
lap si ja kui sõ nad ei ai ta, 
tu leb laul da, üt le vad tar-
gad ini me sed. Ül le Tamm

JUHTKIRI

Tõs ta maa on taas kuul-
saks saa nud, pre si dent 
kom men tee ris, mee dia-
ka na lid ja väl jaan ded 
haist sid verd ning 
sõit sid üks tei se või du 
ko ha le, sa jad kom-
men taa to rid möl la vad 
so tiaal võr gus ti kes. Seit-
se mi nu tit piin li kust, 
hä bi, vi ha ja abi tust. 

Val la va nem Too mas Rõ-
hu:

Sel list as ja ei oleks toh ti-
nud koo lis juh tu da. Lap sed 
ei to hiks nii käi tu da, aga sa-
mas peaks os ka ma ka õpe ta-
ja sel li ses olu kor ras käi tu da. 
Sel ge on see, et sel li ne olu-
kord ei ole Tõs ta maa koo lis 
ta va li ne. 

As jad juh tu vad ena mas ti 
kas va tus ras kus te ga las te klas-
sis. Kui käi tu mis ja õpi ras ku-
se ga laps õpiks ta vak las sis 
siis häi riks ta ko gu klas si õp-
pe tööd. 

Nn 13. klass sääs tab ta va-
õ pi las te õpi kesk kon da. 

Ei saa väi ta, et sel les klas-
sis on ai nult lin na pä tid, ik ka 
poo leks ko du val la oma de ga. 
Sa mas on õpi la sel võimalus 
sel lest klas sist väl ja kas va da, 
kui ta peaks aru pä he võt ma 
ja ta võib eda si jät ka ta ju ba 
ta vak las sis. 

Kas vu ras kus te ga klas si pi-
da des ei saa öel da, et tuuak se 
kaa ke maa le, tuuak se nä da la-
koo li va ja jaid, mis tä hen dab, 
et on eri ne vad, ka ma jan dus-
li kud põh ju sed, las tel ko dust 
kau ge mal õp pi mi seks. 

Ma jan dus li ku poo le pealt 
on va he sees, kas pea me üle-
val õpi las ko du viie või 15 lap-
se pä rast. 

Kui Tõs ta maa kool ei suu-
da õpi las ko du pi da da, jõua-
me sin na maa le, et kao ta me 
õpi la si. 

See jä rel pa ne me kin ni kesk-
koo li, õpi las ko du, koon da me 
poo led õp ta jad. 

Kui pa ne me kin ni erik las si 
siis kao tab töö eri pe da goog, 
ko ha li kud kur ja mid on ko hus-
ta tud õp pi ma ta vak las sis ja 
see häi riks kaa sõ pi las te koo li-
tööd olu li selt. 

Eda si lah ku vad õpe ta ja te 
pe red ja väi ke se ko ha väl ja su-
re ta mi ne saab hoo sis se. Kor-
te ri turg lan geb, tu lu mak su 

lae ku mi ne vä he neb, kas see 
on ees märk? Me pea me nä ge-
ma na tu ke ne gi kau ge ma le.

Mõ ni aeg ta ga si te gi me 
koo lis kü sit lu se, et mis su gu-
sed õpi la sed on kõi ge prob-
leem se mad. Kah juks olid pin-
ge reas esi me sed ik ka li hast ja 
luust Tõs ta maa val la ko da ni-
kud. 

See, et prae gu ne sünd mus 
on mee dia kaa sa bil nii laia kõ-
la pin da leid nud, näi tab üle rii-
gi list prob lee mi. 

Loo mu li kult pea me meie 
leid ma pa ri maid pe da goo ge, 
aga kui me tä na pa ne me en-
nast fil mik li pis näh tud si tuat-
sioo ni - kui pal jud oleks an-
tud olu kor rast vää ri kalt väl ja 
tul nud.

Prob leem on te ge li kult sel-
les, et ter ve hulk tub li sid ini-
me si lõ pe tab üli koo li, see-
 jä rel tu le vad koo li töö le ja 
siis saab üks osa tea da, et nen-
del on suu re mal või vä he mal 
mää ral prob lee mid ene se keh-
tes ta mi se ga õpi las te ees. 

Nüüd on noo rõ pe ta jal va-
lik, kas jää da koo li eda si või 
loo bu da. Ja siis juh tub see, et 
ta ha rit ta enam ei kuu le, mis 
ees te hak se. 

Kui õpe ta ja palk oleks rii gi 
kesk mi sest suu rem, saak si me 
va li da mees te ja nais te hul-
gast pa ri maid pe da goo ge.

Ma nõ ja Kul tuu ri selts, 
mil les se on koon du-
nud pea kõik Ma ni ja 

ta lud, ot sus tas kuu lu ta da Kih-
nu Vir ve esi me seks Ma ni ja 
au ko da ni kuks. 

Vir ve Kös ter päl vis ni me tu-
se iga ti õi gus ta tult - ar mas ta-
tud lau lu memm on Ma ni jal 
Too ma ta lus üles kas va nud 
ja seal ka oma esi me sed lau-
lud loo nud. 

Ik ka ja jäl le põi kab ta oma 
arm sa le lap se põl ve- ja noo-

ru sa ja saa re le. Nii ka oma 
85ndal sün ni päe val, üle tui-
su se me re. Ma ni ja rah vas ko-
gu nes Vir vet aus ta ma saa re-
kes ku ses se lus ti des Va na-Jü-
ri Eger ti pil li he li de saa tel. 

Au ko da ni ku tiit li le pa ni 
kau ni punk ti hõ be da ne kae la-
ra ha, mil le val mis tas Kih nu 
Kul tuu riins ti tuu di tel li mi sel 
va na dest mün ti dest eh te kunst-
nik Jaan Ma ri puu.

Svea Aa vik

Kih nu Vir ve sai Ma ni ja au ko da ni kuks

Kom men taar

Kah juks olid 
pin ge reas 
esi me sed ik ka 
li hast ja luust 
Tõs ta maa val la 
ko da ni kud. 
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SA Tõs ta maa hool-
de ko du on töö ta nud 
ala tes 1994. aas tast. 

Sel le aja jook sul on pan-
dud ma ja le uus ka tus, sä ti-
tud ma ja vä li sil met ja uuen-
da tud köö ki. Si se ruu mid aga 
oo ta sid re mon ti ja värs ken-
dust pi ki sil mi. 

Esialg ne loo tus, et ha ka-
tak se ehi ta ma pä ris uut ma-
ja, luh tus ma su saa bu mi se-
ga, nõn da tu li gi re mon di 
te ge mi ne lõ puks ära ot sus-
ta da. Hoo ne tu li viia vas ta-
vus se tu leo hu tuse nõue te ga 
ja nii lan ge ta ti gi ot sus ning 
ot sus ta ti võt ta viieks aas taks 
pan ga laen.

Lõpp kok ku võt tes sai sa ni-
taar re mon dist na tu ke na gu 
ka pi taal re mon di moo di asi: 
puit konst rukt sioo nid kae ti 
ka he kord se kipsp laa di ga, 
uuen da ti elekt ri süs tee mid ja 
to rus tik, plek kah jud lõ hu ti 
väl ja ning ki viah jud kor ras ta-
ti, li saks pan di elekt ri ra diaa-
to rid toe ta vaks küt mi seks, 
vär vi ti ja va he ta ti põ ran dad 
ja uk sed. 

Töid te gi Sto no Ehi tus, 
kel lel on Tõs ta maal tei si gi 
ob jek te et te näi da ta. Sel le 
kõi ge te ge mi seks tu li ma ja 
sul ge da kuuen dast au gus tist 
ku ni esi me se no vemb ri ni. Pa-

re ma ni mel olid hool da ta vad 
vä ga lep li kud ja kit sad ajad 
Poot sis ela ti vap ralt üle. 

Öö päe va ring selt hool dab 
li gi kah te küm met hool da ta-
vat üks hool da ja, päe va sel 
ajal on töö pos til kokk ja ju-
ha ta ja. 

Prae gu sel het kel on ma jas 
ka va bu koh ti ja kui gi öö päe-
va ring set hoo lit sust va ja va 
pat sien di ko ha ta su võib tun-
du da kal lis, siis on see Tõs ta-
maal ik ka gi rii gi üks sood sa-
maid. Kah juks on SA sun ni-
tud ko ha ta su lä hia jal tõst ma, 
sest ai nuük si kal lid ra vi mid 
nee la vad pat sien di ta sust kül-
lalt suu re sum ma. 

Hool de ko du ju ha ta ja Me-
ri ke Tuul mees usub, et saa-
dak se ka edas pi di hak ka ma 
nii asu tu se ma jan da mi se kui 
ka pan ga lae nu maks mi se ga. 
Poo led pat sien ti dest on oma 
val la ini me sed ja tei ne sats 
siis väl jast. 

Ala tes esi me sest märt sist 
oo ta vad Me ri kest ees uued 
väl ja kut sed ja töö le peaks 
asu ma uus ju ha ta ja. 

Hea mee le ga näeks nai ne 
uue ju hi na ini mest, kel lel ol-
eks soov hool de ko du aren da-
da, kes oleks hea suht le ja ja  
tahaks te ha sü da me ga oma 
tööd. 

Ülle Tamm

Voli ko gu kut sub 
esi ta ma Tõs ta maa 
Val la Va pi mär gi 
kan di daa te

 Tõs ta maa val la kõr geim 
tun nus tus on Tõs ta maa Val-
la Va pi märk, mis an tak se eri-
lis te tee ne te või pi kaa ja li se 
edu ka te ge vu se eest val lae lu 
aren da mi sel.

Va pi märk omis ta tak se vo-
li ko gu ot su se ga, an tak se üle 
Ees ti Va ba rii gi aas ta päe val 
ja se ni on va pi mär gi saa nud 
29 ini mest.

Val la va pi mär gi kan di-
daa ti de esi ta mi se õi gus on 
kõi gil or ga ni sat sioo ni del ja 
ko da ni kel.

Val la kant se lei võ tab vas-
tu kir ja lik ke et te pa ne kuid 
va pi mär gi omis ta mi seks. Et-
te pa ne kus mär ki da kan di daa-
di ni mi, te ma te ge vu se üle-
vaa de, põh jen dus va pi mär gi 
omis ta mi seks ja esi ta ja(te) ni-
mi ja kon tak tand med.

Et te pa ne kud esi ta da kir-
ja li kult 6. veeb rua riks val la 
kant se leis se aad res sil Sa da-
ma 2, Tõs ta maa 88101 või 
e-post vald@tos ta maa.ee.

Tõstamaa vallavolikogu

Tänua val dus
 Tõs ta maa kesk koo li õpi-

las ko du lap sed tä na vad fir-
ma sid, kes nen de jõu lu peo 
mit me ke si se maks ja ma gu-
sa maks muut sid: AS Sa ku 
Õlu, AS Pre mia, AS Bal bii-
no, Rõn gu Mahl AS, Maag 
Pii ma töös tus, Maag Li ha töös-
tus, AS Nõo Li ha töös tus, Pa-
ga ri poi si dOÜ. 

Ai tähh tei le ja ilu sat aas-
tat!

Lu gu pi da mi se ga, 
Tiiu Saar

Vaban dus
 Va ban dan Efe lii ne ja lu ge-

ja te ees eba täp sus te ja lo ha-
kus vi ga de pä rast pen sio nä ri-
de jõu lu peo loos. Õi ge oleks 
Jär vi de fes ti val Jär ve de fes ti-
va li ase mel. 

Olen süü di ja proo vin en-
nast pa ran da da.

Toi me ta ja Tamm

Remont muu tis hool de ko du 
ilu sa maks ja soo je maks

Taot le mi seks va ja li kud do ku men did:
• taot lu san keet 
• isi kut tõen dav do ku ment;
• üks vär vi fo to mõõt me te ga 40x50 
mm;
• rii gi lõi vu (24,28 ¤; al la 15- aas ta sed 
isi kud, puu de ga isi kud ja üld tin gi mus tel 
va na dus pen sio ni ik ka jõud nud isi kud 
6,39 ¤) ta su mist tõen dav do ku ment.

Sel päe val saab fo to sid te ha ja vas ta vat an-
kee ti täi ta ko ha peal. 
Võt ke kind las ti kaa sa keh tiv isi kut tõen dav 
do ku ment!
Rii gi lõi vu on või ma lik ta su da sel päe val 
pan ga bus sis.

Või ma lu sel soo vi ta me ta su da rii gi lõiv eel-
ne valt in ter ne ti pan gas või pos ti pan gas. 

Ta su mi ne pan gaü le kan de ga
Saa ja ni mi: Ra han dus mi nis tee rium;
Saa ja kon to: 221023778606 (Swed-
bank) või 10220034796011 (SEB)
Vii te num ber: 2900081994
Sel gi tus: mär ki ge isi ku ni mi ja toi min gu 
ni me tus, mil le eest rii gi lõiv ta su ti

Pa lu me kind las ti eel ne valt re gist ree ri-
da val la va lit su se te le fo nil 449 6180 või 
e-pos ti le vald@tostamaa.ee

Tõs ta maal on jäl le või ma lus taot le da ID-kaar ti!
ID-kaar di taot lust saab esi ta da nel ja päe val, 

7. veeb rua ril kell 9.30-10.30 Tõs ta maa rah va ma jas.
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Koos koo li al gu se ga avas 
uk sed taas ka noor te-
ke skus. Tun dub et  kes -

kus mõ jub meie noor soo töö ta-
ja te le vä ga vil ja kalt, al les see 
oli kui Ka ro lii ne ti te puh ku se le 
saat si me ja ei tul nud ki kaua 
oo da ta, kui ju ba uus noor soo-
töö ta ja Sii vi tea tas rõõ mus ta-
va uu di se. Siin ko hal ta haks ki 
soo vi da meie noor soo töö ta ja 
Sii vi le pal ju õn ne pi si po ja 
Uku sün ni pu hul. 

Sep temb ris võt tis noo ri vas-
tu särt sa kas ja rõõm sa meel-
ne Gre te Tom son. Iga päe va-
selt vaa da ti koos mul ti fil me, 
män gi ti laua män ge, pil jar dit, 
laua jalg pal li ja õhu ho kit. Sep-
temb ris kü las tas noor te kes-
kust 677 noort, kesk mi selt 
36 noort päe vas.

Ok toob rikuu al gu ses käi s 
noor te kes ku sel kü las grupp 
Lin di koo li õpi la si. Kuu kes-
kel küp se ta ti koos vahv leid, 
meis ter da ti vaht ra leh te dest 
roo se ja voo li ti soo la taig nast 
vah vaid ku ju ke si. Joo nis tus-
võist lu se le „Sü gis Tõs ta maal“ 
ko gu nes vah vaid ja vär vi li si 
joo nis tu si. Kuu kes kel võt sid 
noo red osa, An ne ly Aker man-
ni kor ral da tud, eks kur sioo nist 
rii gi kok ku. 

Ok toob ri lõ pus võt tis noor-
soo töö üle Moo ni ka Ad ler. 
Rah va ma ja all ole vas käi gus 
ava ti 31. ok toob ril „Hal lo wee-
ni tun nel“. Fakt isee ne sest, et 
rah va ma ja all asub min gi su-
gu ne sa la käik, te ki tas suurt 
ele vust. Jär je kord käi gu uk-
se ta ha ve nis vä ga pi kaks. 
Ok toob ris kü las tas noor te-
kat 590 noort, kesk mi selt 28 
noort päe vas.

No vem ber al gas hin ge de-
päe va tra dit sioo ni de, ta va de 
ja kom me te tut vus ta mi se ga. 
9. no vemb ril meis ter da si me 
isa de päe va kaar te ja mar di-
mas ke. No vemb ri lõ pus meis-
ter da si me kad ri mas ke. No-
vemb ris kü las tas noor te kes-
kust 693 noort, kesk mi selt 
32 noort päe vas.

Det sem ber al gas jõu lu kau-
nis tus te meis ter da mi se ga. Tä-
nud kõi gi le kes tõid mei le 
hu vi ta vaid ma ter ja le, mil lest 
meis ter da da. Det semb ri al gu-
ses se jäi ka noor te ka II sün ni-

päev. Noor te kes kus tä nab kõi-
ki kü la li si ja esi ne jaid. 

Eri li ne tä nu an samb li te le, 
kes nä gid suurt vae va oma 
teh ni ka üles ve da mi se ga. 
Suur tä nu Ke vin Pääst li le, 
kes lõ bus tas kü la li si vah va-
te anek doo ti de ga. Mui du gi 
ei saa tä na ma ta jät ta Ja ne ly 
Ad le rit, kes te gi kõi gist soo vi-
ja test lõ bu said sõb ra pil te. Ai-
täh Maie le, kes val mis tas ime-
head tor did. Sün ni päe va pi du 
lõp pes tant su ga, na gu kor ra li-
ku le peo le ko ha ne. 

Ala tes 10. det semb rist oli 
ava tud noor te kes ku se ruu-
mi des pä ka pi ku post kon tor, 
mis sai ko he kõi gi lem mik-
pai gaks. Suu red tä nud Gret-
tel Soo ni soo isa le, kes ai tas 
pä ka pik ku del post kon to rit 
ehi ta da. 

Post kon to ris sai kir ju ta da 
jõu lu va na le kir ju ja võis nä-

ha pä ka pik ke ras kest tööst 
puh ka mas. Ühel hom mi ku-
poo li kul, kui las teaia lap sed 
tu lid post kon to ris se kir ju kir-
ju ta ma ja pä ka pik ke pii lu ma, 
oli jõu lu va na tu gi too li tuk ku-
ma jää nud. Jõu lu va na ae ti 
ühi se lau lu ga üles ja saa de ti 
ta ga si oma te ge mis te juur de. 
Va he tult en ne jõu lu va heae-
ga val mis ta si me ja kau nis ta-
si me ühes koos pi par koo ke ja 
ot se loo mul kult söö di need ka 
ühes koos ära. Det semb ris kü-
las tas noor te kat 527 noort, 
kesk mi selt 35 noort päe vas.

Uuel aas tal uue hoo ga. 
Noor te kes kus avas uk sed pea-
le jõu lu puh kust, 2 jaa nua ril. 
Ar ves ta des, et koo li va heaeg 
al les kes tis, oli kü las ta ja te arv 
esi me sel nä da lal üs na ka sin, 
kesk mi selt 7 noort päe vas. 

Na gu ju ba ta vaks on saa-
nud siis toi mus ka sel lel 

aas tal, ühes koos las teaia ga, 
kuus ke de põ le ta mi ne. Pan di 
soo jalt rii des se ja min di noor-
te ka ta ha mäe le, kus ini mes-
te kok ku too dud kuu sed ju ba 
oo ta sid. 

Hea meel on sel le üle, et 
mit med klas sid on avas ta-
nud noor te kes ku se ruu mid 
ja ka su ta vad neid klas siõh tu-
te pi da mi seks ja on öö seks ki 
jää dud. Iga kui seks tra dit sioo-
niks on saa nud, 12. klas si fil-
miõh tud. 

Jär jest roh kem on noor te-
kes ku se ruu me ha ka tud ka su-
ta ma las te sün ni päe va de pi da-
mi seks. 

Vaa ta kind las ti pil te ja 
muud in for mat sioo ni noor te-
ka te ge mis test meie fa ce boo ki 
le helt. https://et-ee.fa ce book.
com/noo red ruu li vad 

Moo ni ka Ad ler

Noor te kes ku se poole aasta te ge mis test
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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

Kõpu kü la ja Ma ria ta lu te ge mi sed 2012 aas tal

Koo li sõi tu tee vad 
An ni ke La ving ja 
Cerd.

22.sep temb ril toi mus Kõ pu kü las Ok too ber-
vest. 10 tun di kuld set pi du ja tõu ho bus te 
de monst rat sioo ne si ne mi si. Te re tu le mast 
Ok too ber ves ti le 2013, 21.sep temb ril!

29. juu lil toi mus Kõ pu 
ki ri kus nel jas Piis kop Pal to ni 
sün niaas ta päe va le pü hen da-
tud ki ri ku kont sert. Ees ti- ja 
lää ne muu si kak las si kat 
esi ta sid: As ta Krikš čiū nai tė 
sop ran, Lee du, Hei ki Mät lik 
ki tarr, Ees ti, Al lar Kaa sik 
tšel lo, Ees ti.

Kül lap pal jud on ju ba kuul nud, et Ees ti maa jõu lu va nad ehi ta-
ta vad oma le Kõ pu kü las ta lu – Jõu lu va na Korst na ta lu.
Det semb ris toi mu sid seal tal gud, kus kõik väik sed ja suu red 
tal gu li sed vaa ta ma ta kül ma le il ma le oma osa vad käed ehi tu-
se le kül ge pa nid. Kratt oli aga peit nud korst nas se suu re kom-
mi ko ti, mil le üks jõu lu va na sealt väl ja kou kis ja las te le ja gas. 
Jõu lu va na de ta lu oo tab roh kelt kü la li si ju ba järg mi sel tal vel.

2012 aas ta oli Kõ pu kü-
las te gus na gu ik ka.
Aas ta al gu ses osa les 
Ma ria ta lu kol mel tu ris-
mi mes sil, Hel sin kis, Riias 
ja Tal lin nas. Tut vus ta ti 
Ro man ti list ran na teed, 
Tõs ta maa val da ja Ma ria 
ta lu.
Pil dil töö hoos Riia mes sil 
Balt tour 2012.
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Loen „Pos t i  me hest“ 
juh tu mit, mil le baa sil 
võiks öel da, et koo li kiu-

sa mi ne on saa vu ta mas uut 
„kva li tee ti.“ 

Nüüd ei kar de ta ise gi mee s-
õ pe ta jaid. Aga miks kar ta-
gi sea du se kait se ta koo li pa-
pat?! On ik ka hu vi tav elu 
meil küll ja jär jest hu vi ta va-
maks see ilm selt lä heb. Pean 
sil mas sünd must, mis juh tus 
äs ja Tõs ta maa koo lis.

„Pos ti me he“ and me tel 
uu rib as ja po lit sei, et kui-
das sel li ne asi üld se juh tu da 
sai? Miks õpe ta ja ise po lit sei 
poo le ei pöör du nud? Sea du-
se silm üt leb, et rea gee ri ma 
peab vas ta valt teo ise loo mu-
le ja ras ku se le, mär ku se te ge-
mi sest ku ni kri mi naa las ja ni 
väl ja! 

Rää gin loo, mil les ma ise 
hulk aas taid ta ga si osa li ne 
olin. Töö ta sin tol ajal „Uga-
la“ teat ris. Ühel päe val he lis-
ta ti mul le Vil jan di lä his telt 
Puia tu eriin ter naat koo list 
ja pa lu ti mind sin na pois te-
le esi ne ma. He lis ta jaks oli 
kee gi daam, kes te ge les seal 
kul tuu ri kü si mus te ga. See oli 
küll kõ ne, mi da ma kõi ge vä-
hem olek sin oo da nud. 

„Sin na?! Pät ti de juur de 
laul ma ja jut tu aja ma?! Ei 
tu le kõ ne al la gi!“ mõt le sin 
ma ega suut nud sa mas kui-
da gi he lis ta ja sur ve le vas tu 
seis ta.

„Häs ti, ma tu len, aga ai-
nult poo leks tun niks,“ te gin 
ma jä re leand mi se, mil le ga 
he lis ta ja ka ko he selt nõus-
tus. Hirm ebaõn nes tu mi se 

ees muu tus iga päe va ga suu-
re maks, mi da lä he ma le see 
nee tud päev tu li. Ku ju ta sin 
vai mu sil mas et te, mil lis te nõ-
me da te kom men taa ri de ga 
poi sid mi nu esi ne mi se üle 
kül va vad, aga ta ga ne da pol-
nud enam ku sa gi le. Sü da me-
vä ri na ga as tu sin suur de saa-
li, ku hu poi sid olid kok ku ae-
tud. Saa lis ei paist nud ain sat-
ki va ba koh ta ole vat. Ruum 
su mi ses kur ja kuu lu ta valt. 

Nüüd rää ki sin ma nei le 
oma lap se põl vest, kus ei puu-
du nud ka lood, mis mind 
nen de ga nö üh te pat ta pa ni. 
See tead mi ne mõ jus pois te le 
häs ti. Tun du sin nei le ar va ta-
vas ti oma poi si na! 

Üht-äk ki ta ju sin, et saa lis 
va lit seb haud vai kus, mil le 
küll aeg-ajalt kat kes tas mõ-
ni nal ja kas lu gu, elust ene-
sest. Mõt lik vai kus saa bus 
taas lau lu de pea le. Aeg len-
das nii kii relt, et poo lest tun-
nist oli mär ka ma tult saa nud 
kaks ja pool tun di. 

Ja nüüd kõi ge olu li sem. 
Juh tus mi da gi sel list, mis 
mind en nast ri vist väl ja lõi. 
Nä gin saa lis üh te üles tõs te-
tud kätt, pois si, kes ilm selt 
tah tis mi nult mi da gi kü si-
da. 

„Pa lun, kü si!“ Poiss tõu sis 
ja tu li et te mi nu juur de ning 
so sis tas mul le kõr va: „kas 
ma võik sin ühe oma luu le tu-
se lu ge da?“ „Mui du gi mõis-
ta, tee se da!“ 

Täie lik vai kus. Ei ain sat ki 
nae ru pah va kat, mi da nüüd 
võis eel da da. Siis tu li tei ne 
ja kol mas ki et le ja oma saht-
lis se kir ju ta tud luu le tus te ga. 

Õhk oli paks mõ te test, mi da 
see saa li täis me he ha ka ti si te-
ki ta sid. Neid mõt teid võis lu-
ge da, na gu raa ma tut.

Kõi ge tä he le pa nu väär se-
maks näh tu seks sel le as ja 
juu res oli see, et kõik need 
luu le tu sed rää ki sid ko dust, 
pe rest, emast ja isast. Ühe-
sõ na ga ar mas tu sest ja sel le 
puu du mi sest.

Nüüd oli mul en dal ju ba 
ras ke seal pi ke malt vii bi da. 
Emot sioon oli laes! Lah ku-
des kuul sin ap lau si al les ko-
ri do ris. Kui ära sõi duks au tos-
se is tu sin, mär ka sin aken del 
lap si, kes leh vi ta sid mul le, 
ku ni olin nen de vaa te väl jast 
ka du nud.

Nüüd oli mul, mil le üle 
mõel da.

Kas need tä na sed „kan ge-
la sed,“ kel lest leht kir ju tab, 
on tei sest puust noo red? Ei 
usu mit te! Vist ei ole ras ke 
ära ar va ta, mil lest neil puu-
dus on! Meie aga rää gi me 
as ja uu ri mi sest, ka ris tus mää-
ra dest, ku ni kri mi naal süü dis-
tus te ni väl ja ega ta ha tun nis-
ta da rii gi te ge ma ta tööd.

Üt len täie veen du mu se ga, 
et po lit sei üle san ne po le lap-
si kas va ta da. Need aga, kes 
on sel leks kut su tud ja sea-
tud, need vai ki vad.

Me tun ne me sel lis tel puh-
ku del talt su ta ma tut vi ha ja 
soo vi me vaid ran geid ka ris-
tu si ega mär ka, kus pei tu vad 
las te kas va ta mi se te ge li kud 
hoo vad, mis viik sid ees mär-
gi ni.

Väi no Ui bo,
teat ri mees, ka he po ja isa

Koo li kiu sa mi se uus ta seRaa ma tu ko gus oli 
muutuste aas ta

 2012. aas ta oli Tõstamaa 
raa ma tu ko gus muu tus te aeg. 
Ke va del läks pen sio ni le se-
ni ne raa ma tu ko gu ju ha ta ja 
ja üm ber kor ral dus te jä rel jäi 
töö le üks töö ta ja. 

Ala tes märt sist po le enam 
või ma lik es mas päe vi ti raa-
ma tu ko gus käia. 

Eel mi sel aas tal soe ta ti 
459 uut raa ma tut. Raa ma tu-
ko gu kü las tas kok ku 309 lu-
ge jat, kel lest 67 olid lap sed. 
Kok ku käi di raa ma tu ko gus 
vei di üle 4000 kor ra. 

Enim loe tud raa ma tud 
olid: S.Mal le ry „Üks nes mi-
nu“, V. Kers na „7x7“, M. 
Er nits „Ri su mäe“, las tel A. 
Lindg ren „Meis ter de tek tiiv 
Kal le Blomk vist“, R.Roht 
„Jut te loo ma dest“ ja Dis ney 
„Ra punt sel“

Ap ril lis käi sid val la mä-
lu män gu rid võist le mas. 1. 
juu nil tä his ta si me las te kait-
se päe va ja las teaia sün ni päe-
va, lap sed said meis te da da 
sün ni päe va müt se. Sa mal õh-
tul olid raaa ma tu ko gus noo-
red, kes meis ter da sid mas ke, 
kuu la sid ju be jut te ja vaa ta-
sid fil mi. 

Det semb ri ka hel nä da lal 
oli ta gu mi ses toas ava tud 
Anu Rand maa eest ve da mi sel 
kä si töö pood. 20. det semb ril 
käis ea ka tek lu bi luu leõh tul. 

Jät ku valt müü me pi le teid 
Rah va ma ja poolt kor ral da-
tud üri tus te le.

Mar ge Pääs tel,
raamatukogu ju ha ta ja

Airon Kolju – 08.12.2012

Hendri Kaškin – 26.12.2012

Anton Rand – 22.12.2012

Jakob-August Kalbach – 21.12.2012

Marie-Anette Mehik – 02.01.2013

Õnnitleme 
uusi vallakodanikke 

ja nende vanemaid

TAAS TUS RA VI 
OO TAB

EN DI SELT OMA 
KLIEN TE!

Ae gu saab 

bro nee ri da te le fo nil 

5 621 4864. 

Oo ta me ta ga si 

pat sien ti de poolt lae-

nu ta tud 

soo jen du sa pa raa te.
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TÕS TA MAA 
RAH VA MA JAS 
TU LE KUL:

Lau päe val, 2. veeb rua ril 
kell 19 VAT Teat ri eten dus 
“Hea, pa ha ja ine tu”

Sooduspilet 8 eurot müügil 
Tõstamaa raamatukogus. 
Pilet samal õhtul kohapeal 
10 eurot

Pü ha päe val, 10. veeb rua ril 
kell 12 - 13 ka su ta tud riie te 
müük. Müü gil rõi va kau bad 
ko gu pe re le Ing lis maalt ja 
Root sist

Nel ja päe val, 14. veeb rua ril 
kell 15 - 17 ta len dis how ja 
sõb ra pi du noor te le

Ree del, 15. veeb rua ril hy per-
su per-me ga-la he “Sõp ra de 
dis ko”. DJ Va len tin

Kol ma päe val, 23. veeb rua ril 
kell 19 Va ba rii gi 95. aas ta-
 päe va le pü hen da tud 
kont sert-ak tus. 
Kell 20.30 – 24 tant suõh tu 
TTÜ puhk pil lior kest ri saa tel

Ree del, 15. märt sil kell 12 
Tõs ta maa val la XVII noor te 
so lis ti de kon kurss “Muu si ka 
meid kõi ki seob…”

Lau päe val, 16. märt sil tä his-
ta me Tõs ta maa rah va ma ja 
hoo ne 25. sün ni päe va. Jäl gi 
rek laa mi!

KUHU MINNA

* Müüa küt te puud. 
   Te le fon 512 4084

....................
Müüa eri ne vat vär vi 

su les ti ku- ja suu ru se ga 
NOO RED KU KED, 

hind 5-30 eu ri. 
Sa mas müüa ka 
NAE RU TU VID. 

In fo te le fo nil 
517 7547

MÜÜA

Tõstamaa vallavalitsus kuulutab välja konkursi

TÕSTAMAA HOOLDEKODU JUHATAJA
ametikohale

EELDAME:

 sobivat haridust ja teadmisi sotsiaaltöö korraldamiseks;

 sihtasutuse juhtimiseks vajalikke teadmisi;

 nägemust hooldekodu töö korraldamiseks ja 
arendamiseks;

 head suhtlemisoskust ja organiseerimisvõimet;

 arvutioskust.

PAKUME:

 head eneseteostusvõimalust;

 töötasu sõltuvalt töötulemusest;

 koolitusvõimalusi

Avaldus koos palgasoovi, CV ja haridust tõendavate 

dokumentidega esitada Tõstamaa vallavalitsusele 

20. veebruariks 2013 aadressil Sadama tee 2, Tõstamaa 88101 

või e-mail toomas @tostamaa.ee. 

Info tel 506 1930
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Laupäeval, 2. märtsil 
Manija saarekeskuses

KIHNU PÄEV

Kell 13-16.30 KIHNU TANTSUDE 
     ÕPPITUBA

Sammud näitavad ette ja aitavad meelde jätta 
Järsumäe Raina ja Reena,

keda pillimänguga toetab Vana-Jüri Egert.

Kell 20 samas 5. kihnlaste ja 
            manijalaste kokkusaamine 

Külla tulevad ja oma tegemisi tutvustavad 
SA Kihnu Kultuuriruum ja Kihnu Mereselts.

SIMMANIL
saab jalga keerutada Egerti ja Heiko 

pillimängu saatel.
 

Päeva toimumist toetab 
Kohaliku Omaalgatuse Programm

MARIA KIIRATS 93MARIA KIIRATS 93
ELLI TERAS 85ELLI TERAS 85

MILDA RAND 84MILDA RAND 84
LIDIA PEENOJA 82LIDIA PEENOJA 82
HEINO RAND 81HEINO RAND 81
HELJA SUTT 80HELJA SUTT 80

JOSEFINE KULD 79JOSEFINE KULD 79
TAIMU ADAMS 76TAIMU ADAMS 76

HALJAND SOOBIK 75HALJAND SOOBIK 75
SALME LEAS 75SALME LEAS 75
KAI TAURUS 75KAI TAURUS 75

ELVI RIVIMETS 74ELVI RIVIMETS 74
ELLI TEKI 74ELLI TEKI 74

HEINAR ALTMÄE 71HEINAR ALTMÄE 71
ASTA KIVIMAA 71ASTA KIVIMAA 71

HERMAN PALBERG 65HERMAN PALBERG 65

Jaanuarikuu Jaanuarikuu juu bi la rid

MTÜ

OOTAME KÕIKI 

OSALEMA!


