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Küün la päe val, 2. veeb-
rua ril, toi mus Lin dil 
Aud ru val la esi me ne 

tal vi ne tant su pi du Lin di kü-
la selt si eest ve da mi sel. 

Lu mes lus tis 107 tant si jat 
Aud rust, Jõõp rest, La vas-
saa rest, Lin dilt ning Tõs ta-
maalt. 

Meie, Viies Ra tas, sai me 
peo kut se Lin di Lap pa ja telt, 
kel le ga ole me ühi selt tant-
su jal ga kee ru ta nud meie ko-
du sel Räi me Wes til. Oli ilus 
peh me tal veilm ning sa das 
ker get lund. Tant su pi du al-
gas rong käi gu ga Lin di koo li-
ma ja eest koo li staa dio ni le 
sin ka-von ka “Kä ga rat” tant-
si des. 

Pea le ter vi tus kõ net ja lõk-
ke süü ta mist asu ti tant si ma 
tun tu maid rah va- ja selts-
kon na tant se (“Kae ra-Jaan”, 
“Oi ge ja va sem ba”, pa des-
paan jne). Pi du lu mi sel spor-
di väl ja kul pää dis ühi ses rin-
gis tant si tud “Pe re kon na val-
si ga”. 

Ja kes veel tant si mi se ga 
soo ja ei saa nud, siis neid oo-
tas koo lit re pil pa ku tud tu li-
ne bor ši supp ha pu koo re ga. 
Kui supp sai söö dud, jät kus 
pi du sim ma ni ga suu res saa-
lis. Lau da de ta ga is tu des ja 
kring lit süües sai kuu la ta-
vaa da ta tant su rüh ma de esi-
ne mi si. Iga rühm tut vus tas 
end teis te le oma te ge mis tes 
ning esi tas tant su või paar. 

Lõ pe tu seks võis igaüks, 
kel soo vi oli, jal ga kee ru ta-
da tant su muu si ka saa tel.

Ku na sa mal päe val toi mus 
Vil jan dis ju ba aas taid kest-
nud tal vi ne tant su pi du ja se-
da vii mast kor da, siis - ühe 
ilu sa lõpp võib ol la tei se ilu-
sa al gu seks.

Hoogsad tant sud lu mes

Lin di kü la selt si ju-
hi Mar ge Mas sa ar-
va tes pi du õn nes-
tus ning on põh-
just ka järg mi sel 
tal vel gi taas kok-
ku saa da. Loo da-

me meie gi, et üri-
tus muu tub tra dit-

sioo niks.
Oli iga ti kor da läi nud 

tant su pi du.
Se ga rah va tant su rühm 

Viies Ra tasFo
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 Armas isa maa! Tä nan 
sind, et olen sün di nud 
just siia, nen de täh te de 
al la, mil le kut se au gus-
tiöö del on lä bi kos mo se 
nii kirg lik, et au gus ti lum-
mus pa neb ai na oo ta ma 
järg mist aas ta rin gi. 

Veel tä nan, et oled 
and nud mul le need kül-
mad kuu pais tes ööd, mil 
vai kust suu dab mur da 
vaid kar ge lu mek ru din. 
Neil het kil ava ne vad 
mee led pu has tu seks ja 
sel ge maks saab as ja de 
jär je kord elu ra jal.

Ik ka jäl le tä nan ma 
ko du maa merd, et pilk 
saab haa ra ta priis ka vat 
tor mi, tei ne kord lai salt 
lok su vat lai net ja õh tu-
pur pu rit me re le lao tu-
mas. Sa jan deid vee re-
vad ki vid lai ne va hu tor-
did peas ja puu du ta vad 
pal jaid lap se var baid. 
Tä nan sel le lap se põl ve 
eest, mi da pa lis ta sid 
mets maa si ka vä lud, õh-
tu ne kas te ja kat kik raa-
bi tud sää se kup la de ri vi 
ja la säär tel. Soo ja leh ma-
pii ma lõh na, pann koo gi 
ning suu sa tõr va lõh na 
ja kõi gi val lu ta tud kün-
gas te eest ta han ol la 
tä nu lik. Tä nan sel le ke-
va di se soo ja ja sõ me ra 
mul la eest, mis iga seem-
ne raa su vil jaks si gi tab, 
ja gab rik ka li kku saa ki 
sel le le, kes mul da hoiab 
ja ha rib. Ar mas isa maa, 
an na an deks nei le, kel le 
käi tu mi ne ei vää ri su lii-
va te ra kest ki ja kes kaup-
le vad aa de te ga enam-
pak ku mi sel.

Ta han soo vi da sel le-
le maa le ra hu ja õn ne, 
jak su kan da tar kust ja 
ru ma lust, jõu kust ja vae-
sust, ar mas isa maa.

Ül le Tamm

JUHTKIRI

Va ba rii gi aas ta päe va-
le pü hen da tud pi du 
oli en neo le ma tult või-

mas. Nä ha ja kuu la ta se ga-
koo ri ja puhk pil lior kest rit 
kor ra ga ühe väi ke se val la 
peoõh tul oli vä ga lii gu tav. 

Vun ki süs ti sid lau lud ki. 
Võis va balt kaa sa laul da ker-
ge ma muu si ka val last pä rit 
koo ri lau le. Ener gia voo gas 
saa li ja mõ nu sat nae ru kur du 
võis nä ha pal ju de kuu la ja te 
näos. Pee ti kõ ne sid ja ja ga-
ti va pi mär ke, peo meeo lu 
oli kül la ga. Kah ju vaid, et 
tant si ma ei raat si tud tul la. 
Kas pee ti puhk pil le lii ga tõ-
si seks tant su saa teks või sai 
lais kus või tu, iga ta hes hä be-
ne gu need lais ku rid. Sel li ne 
muu si ka li ne ela mus võr dus 
lo to või du ga. 

Oli mee liü len dav sün ni-
päev! 

Tõstamaa Tuuled

Tõs ta maa va pi mär gi 
ka va ler El len Aa va

El len Aa va sün dis 10. 
ok toob ril 1945. aas tal Jää ru-
met sa mõi sa ta lus. Isa os tis 
sel le 21. hek ta ri suu ru se ta lu 
omal ajal mõi sast. Pee ti 3 - 4 
leh ma ja 1 – 2 ho bust, li saks 
veel suurt hul ka tei si ko du-
loo mi ja –lin de. Va ra sest lap-
se põl vest saa ti võt tis El len 
osa ta lu töö dest. Isa oli tub li 
kä si töö mees, kes sai hak-
ka ma nii vo ki kui ka vank ri 
meis ter da mi se ga ol les tüt re-
le suu reks ees ku juks. Vä ga 
lä he da ne oli El len va nae-
ma ga (Lii sa Lõmps). Noor-
põl ves oli va nae ma mõi sas 
tee ni mas ja oman das seal 
mit me su gu se kä si töö te ge mi-
se tar ku se ning õmb le mi se 
os ku se. Ko gu sel le tar ku se 
pä ran das ta El le ni le.

1953. aas tal alus tas El len 

koo li teed Kast na alg koo lis. 
Et ne li ki lo meet rit pik ka koo-
li teed oli ras ke käia siis pak-
kus tih ti soo ja teed ja ka tu-
sea lust koo li tee ni ja Vee ra 
Ring. Eda si jät kus koo li tee 
Tõs ta maa kesk koo lis, kus 
nai ne lõ pe tas 1957. aas tal 
seit se klas si.

Met sa va hist isa kõr val 
käis El len is tu ta mas ja hool-
da mas met sa ja 1962. aas-
tal asus ki amet li kult töö le 
Pär nu Met sa ma jan di Tõs-
ta maa mets kon da liht töö li-
seks. 1963. aas tal abiel lus 
nai ne An ton Aa va ga ja kol-
me aas ta pä rast sün dis nei-
le poeg Kal le. 1967. aas tal 
asus El len ela ma va ne ma te 
poolt os te tud maj ja Tõs ta-
maa le. Sa ma aas ta sü gi sel, 
ol les lä bi nud eel ne valt ko-
ka kur su sed, asus ta töö le 
Tõs ta maa koo li söök las se. 
Koo li va heae ga del töö tas ko-
ka na Val ge ran nas ja va nem-
müü ja na Tõs ta maal.

Aas tal 1982 läks El len töö-

le ben sii ni jaa ma ning 1989. 
alus tas tööd Pär nu Ter vis-
hoiu osa kon na Tõs ta maa 
haig la ma jan dus ju ha ta ja na 
hil jem liht töö li se na hool de-
ko dus. Aas tal 2004 jäi El len 
pen sio ni le.

Et ju ba va rem hool das El-
len ko ha kaas la se na kal mis-
tuid, siis asus ki ta 2009. aas-
tal täis ko ha ga töö le Kast na 
ja Tõs ta maa kal mis tu va hi-
na. Kal mis tud on piin li kult 
puh tad ja kõ ne le vad iga päe-
va sest hool sast tööst. See 
on in nus ta nud ka kal mu de 
oma nik ke omas te hau da de-
le roh kem tä he le pa nu pöö-
ra ma.

El len on ka he kord ne va-
nae ma ja ühe lap se va na-va-
nae ma.

Ko gu El le ni elu on möö du-
nud Tõs ta maal ja oma pal ju-
del tööa la del on ta ol nud ik-
ka Tõs ta maa ela ni ke tee nis-
tu ses – see ga iga ti vää ri li ne 
val la kõr gei ma au ta su saa-
mi seks.

Juu bel da si me isa maa ga k
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Tõs ta maa va pi mär gi 
ka va ler Õie Jaan soo

Õie Jaan soo sün dis 7. 
au gus til 1938. aas tal Mõi-
sa kü las. Va ne mad ela sid 
alg selt Taa ge pe ras ja käi sid 
seal ses los si tööl, aga soov 
oma ta lu saa da oli suur 
ning nõn da ko gu ti gi ra ha 
ja os te ti ta lu koht Lä ti pii ri 
lä he da le. 1945. aas tal asus 
Õie õp pi ma Mõi sa kü la koo li 
ning lõ pe tas kesk koo li 1956. 
Aas ta pä rast läks noor nai ne 
Tar tu Üli koo li ve ne keelt tu-
dee ri ma. 

Tõs ta maa le õpe ta jaks saa-
bus Õie aas tal 1963. Va he-
peal tu li tu hin pea le ning 
ne li aas tat töö tas ja elas 
Õie Tal lin nas. 1970 ot sus ta-
ti koos abi kaa sa Vik to ri ga 
Tõs ta maa le naas ta ja sel-
lest pea le kuu lub Õie hing 
siia. Ta töö tas ku ni pen sio-
ni ni Tõs ta maa kesk koo lis 
ve ne kee le õpe ta ja na. 

Õie on uh ke oma kol me 
po ja üle, kel lest kõi gist on 
vah vad me hed kas va nud. 
Ma rek on tei nud ema kol-
me kord seks va nae maks ja 
ka To me kilt on pea gi ül la tu-
si oo da ta. Õie ise üt leb, et 

nüüd ta liht salt nau dib elu 
ja teeb se da, mis meel dib. 
Kõi ge enam meel dib tal le 
näit le mi ne ja näi te rin gis as-
kel da mi ne. 

Ehk oleks ka Õiest pea le 
kesk koo li näit le jan na saa-
nud, aga tol kor ral tu li jul-
gu sest puu du. Lu ge mi ne 
ja rist sõ nad kuu lu vad päe-
va juur de. Vo ki rat tas osa le-
mi ne hoiab ke ha vir ge. Ik ka 
ta haks veel rei si da ja maail-
ma nä ha. “Tun nen jät ku valt 
elu vas tu hu vi, sest mu hing 
on noor” on Õie en da koh ta 
ütel nud. 

Õie on and nud pal ju de le 
las te le elu tee le kaa sa va ja li-
kud tar ku sed ja na ka tab la-
va lau da del tõs ta maa la si sii-
ra ja soo ja huu mo ri ga tä na-
se ni.

koos

Lõpuks sai ka Ellingute pere 
oma laeva ja premeerimise 
kirjad kätte.

Üllatusena oli 
Jaak Elling rahva-
majja üles pannud 
kinomehe ja 
fotograafi , Peeter 
Toominga foto-
näituse, käige 
kindlasti vaatamas. Õnnelik Õnnela tänab mõ-

nusa kontserdi eest.

Särtsakas “Tuljak” tantsiti maha puhkpillide ja koorilaulu 
saatel.
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Tõs ta maa Val la vo li ko gu is tun gil 8.02.2013:

 Kuu la ti val la va ne ma in fot lä hia jal toi mu nust.
Elekt rie ner gia ost mi seks kor ral da ti rii gi han ge. Pa ri ma 

pak ku mi se na va lis val la va lit su se poolt moo dus ta tud ko-
mis jon väl ja Elekt rum Ees ti OÜ pak ku mu se, kui kõi ge 
ma da la ma hin na ga pak ku mu se. 

Toe tus on eral da tud rah va ma ja ven ti lat sioo nip ro jek-
ti teos ta mi seks. Lä bi rää ki mi sed on toi mu nud ap tee gi 
osas Apot he ka ke ti esin da ja te ga. Esi ta tud on pro jekt su-
vee ten du se kor ral da mi seks.

 Va li ti val la va pi mär gi saa ja teks Õie Jaan soo ja El len 
Aa va.

 Kuu la ti Tõs ta maa koo li di rek to ri Too mas Mit ti et te-
kan net olu kor rast koo lis ja ava lik ku ses pal ju kä ra te ki ta-
nud koo li kiu sa mi se juh tu mist.

 Kuu la ti val la va ne ma Too mas Rõ hu sel gi tu si val la 
2013. aas ta ee lar ve koh ta.

 Ot sus ta ti taot le da val la mu nit si paa lo man dis se Poot-
si kü las asu va Aia maa (en di ne koo liaed) ja en di se Poot-
si koo li, nüüd Kü la kes ku se maaük sus.

 Kuu la ti Tar mo Pe ter so ni sel gi tu si seo ses de tailp la-
nee rin gu al ga ta mi se ga Kast na kü las asu va te Suu re ni na, 
Me re, Roos ti ku ja Peet ri kin nis tu tel, ku hu soo vi tak se ra-
ja da su ve ma jad. 

Kes kon naa me ti Pär nu-Vil jan di re gioo ni loo dus ka su-
tu se spet sia lis ti Kad ri Hän ni sõ nul oli Kesk kon naa me-
ti esialg ne sei su koht ei tav. Pla nee ring oleks vas tuo lus 
kait sea la nõue te ga (kait se väär tus te säi li ta mi ne) ja val la 
üldp la nee rin gu ga, al la 2 ha suu ru sed krun did. Ei saa las-
ta as jast hu vi ta tud isi kul pla nee rin gut koos ta da, mis on 
kal lis ja siis edas pi di se da mit te kin ni ta da. 
Jõu ti ühi se le sei su ko ha le, jät ka ta lä bi rää ki mi si vo li ko gu 
pla nee rin gu ko mis jo nis.

 Ot sus ta ti al ga ta da Tõs ta maa val las Män ni kus te kü las 
asu va Köös sa-Kad ri maaük su se de tailp la nee ring, mil le 
ees mär giks on ole ma so le va puh ke kü la aren da mi ne. 

De tailp la nee rin gu ga on  pla nee ri tud hoo nes tu sa la de 
mää ra mi ne, reo vee süs tee mi de la hen da mi ne, pea ma ja 
ma hu mää ra mi ne ja män gu väl ja ku asu ko ha mää ra mi ne. 
Osa pla nee ri ta va test ehi tis test paik ne vad ehi tus kee lu-
vöön dis. 

De tailp la nee rin gu ga on ka vas muu ta ehi tus kee lu vöön-
di osas Tõs ta maa üldp la nee rin gut ja ehi tus tin gi mus te 
osas keh ti vat Köös sa-Kad ri de tailp la nee rin gut.

 Kuu la ti aren dus-ja kesk kon na nõu ni ku Alo Tom so ni 
sel gi tu si Kae ve töö de ees kir ja eel nõu koh ta. Eel nõu tei-
ne lu ge mi ne toi mub järg mi sel is tun gil.

 Võe ti vas tu mää rus „Ühis vee vär gi ja -ka na li sat sioo-
ni ka su ta mi se ees ki ri“, mis  re gu lee rib suh teid vee va rus-
tu se ja heit vee ära juh ti mi se tee nust osu ta va et te võt ja 
ning ühis vee vär gi ga ja -ka na li sat sioo ni ga lii tu nud vee ka-
su ta ja te va hel, Tõs ta maa val la ter ri too riu mil. 

Mää rus aval da tak se Rii gi Tea ta ja elekt roo ni li ses and-
me baa sis ja val la ko du le hel www. tos ta maa.ee.

Eve Sah tel,
val la sek re tär

VAL LA VO LI KO GU TEA TED

Hõissa vastlad

Vastlahõnguline käsitööring kogunes seekord kõrtsi, sest 
selle püha ajal võivad naised ainult natukene nokitseda, 
rohkem tuleb ikka punast napsu mekkida.
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Ja ar mas tu se ma võ taks,
truu du se ja ar mas tu se ka
ja köi daks sel le ga üh te, 
kal lis ko du maa

J.Liiv

Tõs ta maa ea kad said jäl le 
kok ku. See kord 21.veeb rua-
ril, va ba rii gi 95. sün ni päe va 
ee lõh tul. 

Kok ku saa mi se aeg an dis 
mõt le mi se ja arut lu sai net igi-
kest va te tee ma de üle - meie 
riik ja rah vas, va lit su se te-
ge mi sed ja ini me sed, ko du-
koht ja ko du maa. 

Mis tun ne on õie ti isa maa-
ar mas tus? Kas pii sab sel-
lest, kui sea dus kuu le kalt 
heis ka me meie rii gi täht päe-
va del rah vus li pu, tee me ula-
tus lik ke ta ga si vaa teid aja luk-
ku ja mee nu ta me au väär se-
te eest las te pa nu seid va ba-
rii gi üle se hi ta mi sel. Loo mu li-
kult on kõi ke se da va ja, kuid 
täh tis on ka tu le vi ku ühis-
kon na loo mi ne. 

Si sen da da meie noor te-
le isa maa li si väär tu si ja ar-
mas tust oma ko du maa vas-
tu. Isa maa ar mas tus al gab 
ko dust, ko du nur me dest ja -
met sast. Laps ei unus ta ku-
na gi es ma tut vust lin nu pe sa-
ga, ko duaia lä he dal pe sa ku-
hi las sa gi vaid si pel gaid või 
uu dis hi mu li ke re ba se kut si-
ka te lus ta kat män gu uru lä-
he dal. 

Kui va ne mad ja õpe ta jad 
suu na vad lap si aru ka vest lu-
se ga aru saa mi se le, mi da to-
hib ja mis on loo du ses kee la-
tud, siis laps õpib ki nii oma 
ko duümb rust tund ma. Siin 
on gi esi me ne lü li ko du maa-
ar mas tu se ku ju ne mi se pi-
kas ahe las. Mi da ar mas tad, 
se da hoiad.

Nii jõua me gi loo dus hoiu 
prob lee mi de juur de laie-
malt.

Meie val la noor aren dus- ja 
kesk kon na nõu nik Alo Tom-
son an dis mei le si su ti he da 
ja vä ga hea üle vaa te kaa saeg-
sest jäät me ma jan du sest. 

Ta alus tas jäät me ma jan du-
se glo baal se test tren di dest 
ja jõu dis val ja Tõs ta maa le, 
sel gi ta des, mi da peab te ge-
ma ta va ko da nik te da ümb-

rit se va elu kesk kon na pa ra-
da mi sel ja hoid mi sel. 

Alo esi tas mei le jah ma ta-
vaid ar ve jäät me te ko gus-
test, mi da too dab üks ini-
me ne aas tas: Ees tis 311kg, 
Küp ro sel 760 kg jne. Mi da 
rik kam riik, se da roh kem 
ta jäät meid en dast ma ha jä-
tab!

Õn neks ni me tas Alo se-
da res sur siks ja näi tas pilt-
li kult, kui das saab jäät meid 
üm ber tööt lu se tu le mu se na 
ra ken da da taas ka su tus se. 

Tu le vi kus või vad jäät med 
muu tu da suur te le jäät me-
käit lu se et te võ te te le va ja li-
kuks kau baar tik liks. Kuid sa-
mas rõ hu tas Alo, et mi da vä-
hem jäät meid jä re le jääb, se-
da ter vis li kum elu kesk kond 
meid ümb rit seb.

Riik ja rah vas - kas meie sot-
siaal ma jan dus lik olu kord ta-
gab ela ni ke iga päe va se toi-
me tu le ku? 

Loo mu li kult ei ole rah vas 
ra hul. Ta han aga vä lis ta da 
laialt le vi nud võrd lu se Põh-
ja maa de heao lu rii ki de ga. Ni-
me ta tud rii gid on oma eluo-
lu saa nud üles ehi ta da pik ka 
ae ga, meie ole me al les al gu-
ses, kuid küll me jõua me.

Sot siaal toe tus te süs tee-
mist üld se sh Tõs ta maa val-
las, rää kis val la sot siaal nõu-
nik En da Vä li. 

Meie vald peab mee les 1. 
klas si mi ne jaid 100 eu ro ga, 
sün ni toe tust maks tak se 200 
eu rot. En da or ga ni see rib ja 
re gu lee rib ka riik li ke toe tus-
te jõud mist abi va ja ja te ni. 

Toe tu sed on küll väi ke sed, 
kuid ole me tä nu li kud sel le 
vä he se gi eest ja meil gi on 
põh just oma rii gist lu gu pi-
da da. Ini me sed, kes on Ees-
tist lah ku nud, po le kind las-
ti oma ko du maad sü da mest 
kus tu ta nud. 

Nii kaua, kui nad võõr sil ol-
les unis ta vad seap raest ja 
mus tast ruk ki lei vast, po le 
veel mis ki ka du nud.

Ka meil oli pi du li kum päev, 
nõn da lõ pe ta si me oma koos-
vii bi mi se rõõm sas mee leo-
lus koh vi ja kring li ga, taus-
taks isa maa li sed lau lud.

Efe li ne Liiv

Ju ba aas taid on Tõ he-
la rah vas ko gu ne nud 
vast la päe val kel gu mäe-

le, et seal ühes koos liu gu 
las ta ja vast la sup pi maits-
ta. 

Sel le päe va saa bu des oli 
to re vaa da ta, kui das ini me-
sed rah va ma ja poo le saa-
bu sid, kes kel gu, au to, ATV 
või mõ ne muu to re da sõi-
du va hen di ga. 

Ja oli gi aeg vast la sõi du ga 
alus ta da.

Ühe het ke ga või tis kõi gi 
tä he le pa nu Ma rek Pääs te li 
oma pä ra ne sõi du laud, mis 
osu tus sur fi  lauaks. Al gu-
se te gid lah ti isad ja onud, 
kes kat se ta sid kel gu liu pik-
kust ja ohu tust. Ku na sur-
fi  laua le mah tus lap si küm-
me kor ra ga oli lõ bu laialt. 
Ik ka mäest al la ja jook su-
ja lu ta ga si üles. Kel ku tu-

li mäest üles ve da da ik ka 
mit me me he ga ja se da to-
re dam oli, kui kee gi sel lel 
veel peal is tus.

Pea gi oli mäeot sast nä ha 
saa ni! To hu ri-And re se ta-
lu pe re mees And res koos 
ho bu se Ju ku ga tu li kõi gi le 
hu vi lis te le vast la sõi tu te-
ge ma. Põ hud ja saa ni tekk, 
kõik na gu aas ta küm neid 
ta ga si. Ja et Ju kut vei di gi 
mee li ta da oli pal ju del kaa-
sa võe tud kui va nud lei ba, 
por gan dit, suhk ru tükk ja 
se da sai Ju ku le oma käe ga 
mõ nu salt pak ku da. 

Pä rast pik ka tral li mist 
oo tas vast la li si rah va ma-
jas soe supp, tee ja vast la-
kook, mil le olid val mis ta-
nud meie en da kü la tub lid 
pe re nai sed Bir git ja In ga.

Tä nud kõi gi le! 
MTÜ Tõ he la Kü la selts

Hõis sa, Tõ he las 
olid vast lad! 

Tostamaa spordiklubi madistas kelgumägedel pimedani, 
pärast söödi ühiselt suppi ja kuklit.
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Se da, kas lu mi on ik-
ka nii lu mi val ge, kui 
mei le tun dub, õp pi-

si me jär je kord sel Varb la 
loo dus kes ku se ta su ta õp-
pe päe val koos Tiiu ja Vir-
ge ga. Toas vaa ta si me, kui-
das väi ke sed lu me hel bed 
moo dus ta vad üks tei se kül-
ge haa ku des lu me räit sa-
kaid. 

Õues jao ta ti lap sed viieks 
gru piks ning mõõ de ti lu me-
ki hi pak sust las teaia ees 
ja ta ga. Top si de sis se said 
võe tud ka esi me sed lu me-
p roo vid. 

Värs kelt sa da nud lu mel 
nä gi me kas si jäl gi ja väi-
kest lu me ku hi lat. Mõis ta ta-
si me, mi da kii su kuh ja ke se 
al la küll peit nud on? 

Üle tee lui de telt mõõ de-
tud lu me ki hi pak sus oli 
vae valt 5 cm, met sas aga 
ko ha ti ju ba 20 cm. 

Ot si si me lu melt loo ma de 
jäl gi ja mõis ta ta si me, kel le-
le need kuu lu vad. Lund sa-
das ko gu aeg juur de, kuid 
leid si me pä ris värs keid kit-
se- ja ora va jäl gi. 

Kraa vi ää res ja põl lul oli 
lu mi kõi ge sü ga vam. Mõõt-
mis tu le mu seks sai me sealt 
ko gu ni 40 cm. 

Õpe ta ja Ai di ja Tiiu hak-
ka sid lu mes ela vaid pu tu-
kaid ot si ma. Ping sa töö tu-
le mu se na lei ti gi lu me kirp 
ja lu me kär bes, kes sa mu ti 
õr nalt top si sees las teae da 
toi me ta ti. Nüüd tea vad lap-
sed, et õues lund su hu pis-
tes võib sin na sat tu da ka 
mõ ni „näm ma” pu tu kas. 
Vii ma sed lu mep roo vid põl-
lult, met sast ja maan tee ää-
rest kaa sa ja rut tu tup pa 
lund su la ta ma. 

Pu tu ka te vaa ta mi seks ar-
vu tiek raa nilt ka su ta si me 
mik ros koo bi suu ren dust. 

Lu me kirp mee nu tas ta va-
list kir pu, lu me kär bes aga 
oli roh kem ämb li ku sar na-
ne, ai nult jal gu ka hek sa 
ase mel kuus. 

En dal gi oli pä ris hu vi-

tav, sest mi nu tead mi-
sed lu mes ela va te pu tu-
ka te koh ta olid siia ni kau-
ni kes ti ka si nad. Kur na si-
me su la nud vee lä bi rii de 
ja vaa ta si me, kus on lu mi 
kõi ge mus tem. Loo mu li-
kult osu tus sel leks maan-
teeäär ne, kuid pä ris puh-
taks ei jää nud üks ki la pi ke. 

Las te le sel gi ta ti ka se da, 
et kui tal vel mat kal ol les po-
le vett käe pä rast, siis tee 
keet mi seks võib küll lund 
su la ta da. Aga kas lu me söö-
mist nüüd vä he maks ka 
jääb? Loo da me...

Kah juks ot sus tas RMK 
Varb la loo dus kes ku se sul-
ge da, kuid loo da me, et 
meie koos töö jät kub edas-
pi di ju ba Mat sa lu loo dus-
kes ku se ga ning Tiiu ja Vir-
ge ei kao ku sa gi le. 

Ju ba märt si kuu lõ pus on 
plaa nis prog ramm „Igal lin-
nul oma laul, aga pe sa?”. 
To re oleks, kui mõ ned 
isad saak sid siis ap pi tul-
la kuld no ka ja ti ha se pe sa-
kas te val mis ta ma ja abis-
tak sid laua ma ter ja li osas. 

Las teaia lau lu võist lu se ni 
on ai nult mõ ned nä da lad 
jää nud, lap sed, saa ge rut-
tu ter veks!

5. ap ril lil toi mub Tõs ta-
maa rah va ma jas meie al-
ga tu sel esi me ne Ede la-
Pär nu maa las teae da de 
teat ri päev „Teat ri pi sik 
2013”, mil lest võ ta vad 
osa ka Varb la, Koon ga ja 
Lõ pe las teaiad. Kõik näi-
tet ru pid esi ta vad lü hi ke se 
näi den di, ühes koos män gi-
me, joo nis ta me ja maius ta-
me. 

To re on oo da ta kül la lä hi-
piir kon na väi ke si las teae-
du, lei da uu si sõp ru ning 
õpe ta ja tel üks tei selt mõõ-
tu võt ta ja ko ge mu si ja ga-
da. Se niks aga ela me ke va-
deoo tu ses.

Ai ta Lind,
las teaia di rek tor

Lume val gust mõõt mas 
ja uu ri mas

Ju ba nel jan dat aas tat 
ot sib rah va ma ja koos-
töös koo li ja nüüd ka 

noor te kes ku se ga sõb ra -
päe val noo ri ta len te. 

Usu me, et se da on va ja 
lais ku se ja mu ga vu se ee ma-
le pe le ta mi seks noor te elus 
ning või ma lus te and mi seks 
oma an de leid mi seks. Kes 
ei ta haks ol la an de kas ja 
saa da sel le eest au hin da? 

Tõs ta maal on see või ma-
lus ole mas põ ne va ta len-
dis how näol, kus ei ole olu-
li ne va nus ega ha ri dus – tu-
leb vaid ol la jul ge ja näi da ta 
oma os kust.

Tä na vu sed osa võt jad ül-
la ta sid eran di tult muu si ka-
ga seo tud an ne te de monst-
ree ri mi se ga. Sel lest võib jä-
rel da da, et muu si ka ga te ge-
le mi ne an nab meie noor te-
le emot sio naal selt vä ga pal-
ju head. Kui gi me tea me, et 
meie seas elab vä ga häid 
kunst nik ke, tant si jaid, jõu-
me hi jt. 

14. veeb rua ril as tu sid 
la va le ta len did: Tõ he la 
Trio - Kad ri Vul kan (kla-
ver), An ny Ke rem (plokkf-
lööt), Kat re Sutt (ki tarr); 
Ka va ru So list - An ni ka Pal-

berg (laul, ki tarr); Õde de 
Duo - Kat re-Ma ris Ves ki-
mä gi (fl ööt) ja Ave-Ing-
rid Ves ki mä gi (kan nel); 
Se lis te lõõt sa poiss - 
Rein Pi hel gas; Er mis-
tu trum mar - Kul dar 
Juu rik; Noor te mees te 
bänd Yleei le syn di nud 
- Os kar Tamm (laul), Ta-
nel Tuul mees (ki-

Talen di jaht sai 
peetud
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tarr), Ave ri Kol ju 
(ki tarr), Oli ver 
Juu rik (bass), 
Kul dar Juu rik 
(trum mid); Mr. 
K ja Mr. X trum-
mis how - And-
rus Kiis ler ja 

Ing mar Juu rik; 
Val la bänd - He-

le vi Jur jev (laul), 
Kad ri Ka se (laul), Hei-

ko Piir me (ki tarr), Rai-
mond Paal berg (bass), 

And rus Kiis ler (trum-
mid).

Kõik ta len did 
and sid vä ga põ ne-
va kont ser di, mis 
pa ni pub li ku ko-

ha ti eri ti val ju hääl-
selt rõk ka ma. Kõi ge 

võim sa malt 

ap lo dee ris pub lik 
lõõt sa poiss Rei-

nu le. 
Võit ja väl-

ja va li mi se 
ras ket tööd 
oli nõus te-
ge ma žürii: 
Gre te Tom-

son, Õie 
Jaan soo, Ka-

rel Ka se, Bar-
ba ra ja Ei no Nõm-

me. 
Hoo le ga kaa lu des lei-

ti, et või du vää ri li sed 
on And rus Kiis ler ja 
Ing mar Juu rik sünk-
roo nis ka he trum mi-
komp lek ti ga, pub li-
kut kaa sa haa ra va 
show eest, vää ri des 

ka 50 eu ro se peaau-
hin na.
Tun nus ta vaid kii du sõ-

nu said kõik ta len did, li-
saks tas kus se 1-eu ro se, 
kom mi ja šo ko laa di me da li. 
Tä na me toe tu se eest Tõs ta-
maa val la va lit sust, ra ha au-
hin na fon di jaoks an ne ta mi-
se eest N-klu bi ja lah keid 
erai si kuid.

Ta len dis how õn nes tu mi-
se le ai ta sid kaa sa Ly-And ra 
ja Hei di, kes tea dus ta sid hu-
moo ri kalt la val toi mu vat. 
Sõb ra päe va juur de kuu lus 
ka väi ke pi du laud ja män gu-
de män gi mi ne, mil lest sai 
igaüks osa võt ta. 

Suu red tä nud kor ral da ja-
te le Ka ro lii ne Ka se le, Moo-
ni ka Ad le ri le, Ka rin Mii du-
le, Ar go Ast la le, Ur mas Rein-
feld ti le ja Too mas Mi ti le. Au-
hind au hin naks, aga tead mi-
ne, et „olen os ka ja”, an nab 
elu le suu re ma väär tu se!

Edu kõi ki de le jul ge te le te-
gi ja te le!

Õn ne la

Tähe le pa nu 
kä si töö hu vi li sed!

 Märt sist al ga vad kä si-
töö kes ku ses kol ma päe-
vi ti 18 – 20.30 mõi sa kä si-
töö koo li tu sed.

Ees märk on laien da da 
meie kä si töö va li kut su vi-
sel mõi sa müü gil. 

Kä sit le ta vad tee mad 
on hee gel da mi ne, ku du-
mi ne, tik ki mi ne, õmb le-
mi ne ja ke raa mi ka. 

Ka vas on val mis ta da 
sal le, sok ke, kin daid, kot-
te, val gus teid, eh teid 
jms. Alus ta me ku du mi-
sest. Kõik, kel lel on ae ga 
ja kel le le meel dib ku du-
mi ne, on oo da tud oma 
pa nust and ma.

Tea ta oma tu le kust 
Anu le te le fo nil 5 668 
2283 või kir ju ta anu@fol-
kart.ee. 

Meel de tu le tu seks: kä-
si töö kes ku ses on rin gi-
ta su 2,50 eu rot kord või 
7 eu rot kuus, aga to re-
da too te müü gi hind ai-
tab se da kor va ta ning 
hea selts kond on pea le-
kau ba.

Anu Randmaa

Tea de
 Ala tes veeb rua rist 

on muu tu nud Pääs te-
a me ti Lää ne pääs te kes-
ku se in se ner teh ni li se 
bü roo vas tu võ tu aeg 
Pär nus, Pikk 20A. 

Bü roo ju ha ta ja Ala ri 
Tõ nis soo vas tu võ tuaeg 
on es mas päe vi ti kell 10-
12 ja 13-16. 

Kon takt 444 7812; 
5 304 6823; ala ri.to nis-
soo@res cue.ee.

Juh ti vins pek tor Er ko 
Oi der sa lu vas tu võ tu aeg 
es mas päe vi ti kell 10-12 
ja 13-16. 

Kon takt: 444 7812; 
5 346 6920; er ko.oi der sa-
lu@res cue.ee

Pääs tea me ti Lää ne 
pääs te kes ku s
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Olen jäl le In dias. Ja 
jäl le üt len, et see maa 
on „Inc re dib le!“. 

See kord po le ma siin küll 
ot se selt tu ris ti na puh ka-
mas, vaid hoo pis And ra Pra-
des hi osa rii gi pea lin nas Hy-
de ra ba dis õp pi mas ning ei 
saa mai ni ma ta jät ta, et kui 
ju ba siin kan dis tu ris mi õp-
pi da, siis teen ma siin kõi ke 
mi da tu ris tid mui du ka tee-
vad: ko lan kur su se kaas las-
te ga möö da ko ha lik ke vaa-
ta mis väär su seid ja tur gu-
sid, püüan avas ta da iga uut 
ja hu vi ta vat nur ga ta gust, 
me kin ko ha lik ku kuul sat 
„chic ken-bi rya nit“ (ka na-rii-
si roog) ja püüan lei da uu si 
ko ge mu si ko ha li ke tee nus-
te tar bi mi se ga ehk tuk tu ki-
ga liik le mi ne, hen na maa lin-
gud, kuu lus ayur ve da mas-
saaž ja pal ju muud.

Olen Hy de ra ba dis ol nud 
ar tik li kir ju ta mi se het keks 
peaae gu viis nä da lat, mis 
on möö du nud nii kii res ti 
ja te gu salt, et me po le oma 
toa naab ri ga ise gi te le vii so-
rit suut nud män gi ma pan-
na. Üks kord see siis ki juh-
tus kui üks kur su se kaas la-
ne tah tis veen du da, et see 
meil ik ka töö tab. 

Tu lin Hy de ra ba di õp pi ma 
tu ris mi kor ral dust ning se-
da fi  nant see rib In dia Va lit-
sus. Ni melt pa ku vad eri ne-
vad rii gid üle maail ma eri ne-
vaid sti pen diu me, sh ka In-
dia. Pa ku ta vad kur su sed on 
IT vald kon nast tu ris mi ja et-
te võt lu se ni ning pea mi selt 
pa ku tak se kur su seid ju ba 
töö ta va te le spet sia lis ti de le 
ja va lit su sa met ni ke le. 

Mi na leid sin sel li se või ma-
lu si puht ju hus li kult lä bi uu-
dis kir ja, mis mi nu meil bo-
xi tu li. Kan di dee ri mi seks tu-
li täi ta hulk pa be reid, te ha 
kee le test ning saa da kin ni-
tus ars tilt, et olen ik ka ter-
ve. Li saks pi din all kir ja ga 
tões ta ma, et po le lap seoo-
tel, sest mi ne-sa-tea mis hä-
dad kül ge või vad ha ka ta. 

Sep temb ris saat sin pa be rid 
ära ning det semb ris sain 
kin ni tu se, et olen sti pen diu-
mi saa nud. 

Kus juu res pa ku tav sti pen-
dium si sal das nii eda si-ta-
ga si len nu pi le teid, vii sat, 
ela mis ku lu sid ins ti tuu di 
kam pu ses ja iga kuist toe-
tust, mis on vä ga so bi lik näi-
teks ko ha li ke tu ris miob jek-
ti de kü las ta mi seks. Kroo-
niks ti pus oli veel 5000 ruu-
pia eest raa ma tuid, mil le 
va li mi ne toi mus ka he päe-
va sel raa ma tu te väl ja müü-
gil. Nüüd tu leb see ku hi ai-
nult pos ti ga ko ju saa ta, sest 
kohv ris ve da mi seks on nad 
liialt ras ked.

Ela mis tin gi mu sed on meie 
ins ti tuu dis liht sad ja mu ga-
vad. Puh tu se ga on na tu ke 
kaht la se mad lood, sest te-
gu on In dia ga, kus vä ga pal-
ju as ju on suh te li sed. See-
tõt tu pe se me oma põ ran-
dat ise ja ka ak nad küü ri si-
me ise üle, ent vi ri se da po-
le mil le gi üle – tin gi mu sed 
on head. Li saks an tak se 
igal nä da lal uus voo di pe su 
koos sau na li na de ga ning pa-
ku tak se ka pe su pe se mis tee-
nust. 

Tun nis tan au salt, et olen 
muu tu nud mu ga vaks ja la-
sen gi oma tek sad-tuu ni kad 

tee nu se pak ku ja tel ära pes-
ta, sest ühe pluu si/pük si-
paa ri või muu rõi va tü ki pe-
se mi se ja trii ki mi se hind on 
8 ruu piat ehk ca 11 eu ro sen-
ti.

Rää ki des nüüd täp se malt 
õp pi mi sest, siis kor ra ga pa-
ku tak se meie ins ti tuu dis 
väl ja maa las te le kol me kur-
sust: tu ris mi kor ral dus, väi-
keet te võt lus ja nai sed et te-
võt lu ses. 

Kok ku on nen del kur sus-
tel osa le mas um bes 100 ini-
mest 45 eri ne vast rii gist. Lä-
hi naab ri test on esin da tud 
Lee du ja Ve ne maa, na tu-
ke kau ge malt Us be kis tan, 
Tadžikis tan, Aser baidžaan 
ning ju ba roh kem kau ge-
malt Iraak, Af ga nis tan, 
Omaan, Fi li pii nid, Bo lii via, 
Tšii li, Mon goo lia, Myan mar, 
Bang la desh, Mau ri tius, Jor-
daa nia, Jee men ning peaae-
gu, et ena mus Aaf ri ka rii-
ke alus ta des Kee niast ja lõ-
pe ta des Ma la wi ga. Ain sad 
blon did ko gu kur su sel ole-
me mi na ja mu toa naa ber 
An na Ve ne maalt Lõu na-Uu-
ra li test, täp se malt me teo rii-
di lin nast Thel ja bins kist. 

Kõik õp pu rid on nö aren-
gu maa de esin da jad, mil leks 
ma Ees tit ja Lee dut ega ka 
Ve ne maad ei pea, aga kui 

sti pen diu mit In dias õp pi mi-
seks on va ja saa da, siis ma 
ar van, et Ees ti-Lee du-Ve ne-
maa so bi vad aren gu maa-
deks küll.

Ela me ko gu kir ju mul ti kul-
tuur se selts kon na ga ins ti-
tuu di kam pu ses ka he ko ha-
lis tes tu ba des, kust me oma 
toa naab ri ga pea igal õh tul 
hiirt väl ja löö me (kam pu se 
ter ri too riu mil ela vad li saks 
ka koe rad, man gus ti moo di 
te ge la sed, paa bu lin nud ja 
muud ki elu kad, kel le lii ki tu-
vas ta da po le suut nud). 

Mõ ni aeg ta ga si tõ de si me, 
et mil le gi pä rast on ena mus 
mees soost tu den gi teid pai-
gu ta tud tei se le ja kol man-
da le kor ru se le, kus toad on 
saa nud kor ra li ku re mon di 
ja näe vad üld se pa re mad 
väl ja. Sa mal ajal ela vad nais-
soost tu den gid esi me sel 
kor ru sel, kus ruu mid on 
suh te li selt vä si nud väl ja nä-
ge mi se ga. Või ma lik, et see 
mui du gi oli gi ees märk, et 
nai sed suu da vad oma nai-
se li ku ilu mee le ga toad na gu-
nii ke na maks muu ta, sa mas 
kui mees tel on sel lest sa ge li 
ehk üs na üks kõik. 

Esi me se paa ri nä da la jook-
sul oli üp ris hu vi tav vaa da-
ta kui das kul tuu ri li sed eri-
ne vu sed ja asu koht maa-

Pea ees In dias se tudeerima



9 - 2013 veebruar

kaar dil ini mes te suht le-
mist ja gru pee ri mist mõ-
ju ta sid: mi na selt si sin ko-
he lee du ka te, ve ne las te 
ja teis te post sot sia list li-
ke rii ki de esin da ja te ga, sa-
mas kui asiaa did ja mus ta 
mand ri esin da jad omaet te 
pun ti des hom mi kust sõid. 
Pea le viit nä da lat on aga 
as ja lood muu tu nud ja gru-
pid märk sa mul ti kul tuur-
se mad. 

To re on aga see, et kui 
mi nul ja An nal oli al gu ses 
ras ku si Etioo pia noor me-
he ing li se kee lest aru saa-
da, siis ühel päe val tun nis-
tas etioop la ne au salt, et 
esi me se paa ri nä da la jook-
sul ei saa nud ta meie akt-
sen dist mit te mi da gi aru 
ning et me rää gi me kum-
ma li selt. 

Nal ja de te ge mi se ga on 
ka nii na gu on – eu roop la-
sed saa vad üks tei se anek-
doo ti dest aru, sa mas kui 
bo liiv la ne või bots wa na le 
se da aru saa ma tu pil gu ga 
kõr valt kuu lab.

Koo li juur de ta ga si min-
nes siis tun nid toi mu vad 
meil es mas päe vast ree de-
ni al gu se ga 9.30-17.00. Sel-
leks, et ta ga da tun di dest 
kor ra lik osa võtt, on koo li-
juht kond ra ken da nud liht-
sa, ent äär mi selt tõ hu sa 
mee to di. Ni melt kell 9.00 
kaob meie tu ba dest wi fi  le-
vi ning ta ga si saa me sel le 
ala ti pea le vii te õh tul. Töö-
tab see mee tod igal ju hul 
suu re pä ra selt. 

Ko gu õp pep rog ram mi 
kes tu seks on aga ka hek-
sa nä da lat, mil lest kaks nä-
da lat vee da me õp pe rei sil 
naa be ro sa rii ki Kar na ta kas-
se ehk täp se malt siis Ban-
ga lo re’i ja My so re’i. Seal-
juu res reis sin na toi mub 

ron gi ga ning saa me ko he 
prak ti kas nä ha ka se da 
kui das osa li selt raud tee tu-
rism toi mib.

Klas si vä li se te ge vu se-
na pa ku ti mei le ins ti tuu-
di poolt 10-päe vast joo ga-
kur sust, mil lest ma igal ju-
hul osa võt sin, sest kus 
siis veel joo gat õp pi da kui 
mit te In dias, joo ga sün ni-
maal. 

Ai nus ras ke mo ment as-
ja juu res oli see, et joo ga-
tun nid al ga sid hom mi kul 
kell 7. Prae gu seks ma oma 
ke ha joo gi de kom bel kõ ve-
raks kee ra ta küll ei suu da, 
aga sõr me de ga ka su lik ke 
mud ra sid (süm bool ne ja 
ri tuaal ne kä te ning sõr me-
de asen did, mil lel on eri ne-
vad ener gee ti li sed mõ jud 
ini me se ke ha le) prak ti see-
rin küll. 

Üle jää nud klas si vä li ne te-
ge vus hõl mab pea mi selt 
vaa ta mis väär su seid ja ko-
ha li ku eluo lu uu ri mist, mil-
lest esi me se pea tü ki na lä-
bi si me tin gi mi se kur su se. 
Ju ba sis se ju ha ta valt kur-
su sel rää gi ti mei le üs na 
ku jund li kult, et tur gu del, 
tuk tuk ki tä na valt võt tes 
või muid tee nu seid os tes 
tu leb ca pool hin nast al la 
kau bel da (os tu kes ku sed 
ja muud amet li kud tee nu-
se pak ku jad siis ki väl ja ar-
va tud). 

Tin gi mi ne on ala ti vä ga 
meel tü len dav või va hel 
ka –alan dav te ge vus, sest 
mit te kõik tuk tu ki-ju hid ja 
kaup me hed ei ta ha aru 
saa da, et val ge nahk ei ole-
gi võrd ne hiig las li ku ra ha-
ko ti ga. 

Ole me ha ka nud ise gi kih-
la ve da ma sel le pea le, et 
kel le käest kõr gei mat hin-
da kü si tak se – kas eest la-
se, ve ne la se, lee du ka, tšii li 
või bol liv la se käest. Reaal-
sus näi tab, et va het po le 
ehk kui oled „fo reig ner“ 
(väl ja maa la ne), hind tõu-
seb ik ka mis mü hi seb.

In dia-mul je te ja ga mi se lõ-
pe tan järg mi ses le he numb-
ris...

Hy de ra ba dist, 
Lii na Käär

KIITUS

Avaldame kiitust Pootsi sauna perenaisele, 
alati lahkele ja sõbralikule Helgi Petersile, 
kes alati võimaldab meil sauna sobival aja 
kasutada.

Aitäh puhta ja sooja sauna eest!

Saunalised Tõstamaalt

Laupäeval, 2. märtsil 
Manija saarekeskuses

KIHNU PÄEV

Kell 13-16.30 KIHNU TANTSUDE 
     ÕPITUBA

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

MTÜ

OOTAME KÕIKI 

OSALEMA!

Li saks pi din 
all kir ja ga tões ta-
ma, et po le 
lap seoo tel, sest 
mi ne-sa-tea mis 
hä dad kül ge 
või vad ha ka ta. 
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KKoduvarblane on 
kõigile hästi tuntud 
lind, linnade ja maa-

asulate elanik. Isaslinnul on 
must manisk, iseloomulik ti-
nahall pealagi ja silma juurest 
kuklani ulatuv maksapru-
un triip. 

Emaslinnu pea on 
ühtlaselt pruunikashall ja 
keha ebamääraselt hallikas-
ruuge. Isaslind sulgib augus-
tis-oktoobris pruunikasruuge-
masse sulestikku, milles mus-
ta pugulaiku varjavad hele-
dad suleäärised ning lagipea 
hall ja maksapruun värvus 
omandavad ruuge varjundi, 
suleääriste kuludes on aga 
linnu värvus eredaim suve 
hakul. koduvarblase häälitsus 
on üksluine säutsuv või silp-
suv “tsilt”, “vülp” või “tsirp”, 
mis suurtes parvedes kõlab 
kõrvulukustavalt. 

Kohanemisvõimelt ja 
leidlikkuselt on koduvarblane 
ületamatu. Elades ainult ini-
masulates ei usalda ta ometi 
inimest üldsegi. Olles aasta 
läbi käratsevate seltsingutena 
koos põldvarblase ja kodutu-
viga, on koduvarblane ne-
nde seas väga vilgas ja liikuv, 
sageli jultunud ja riiakaski. 
Territooriumi kaitsmisele, 
laulule ja rändele ta eriti en-

ergiat ja aega ei kuluta, sest 
inimese käest saab pidevalt 
midagi süüa. 

Koduvarblane pesitseb 
pesakastides ning igasug-
uste tehisvormide õõnsustes, 

enamasti 
ka tusek i-

vide all või 
hoone õhu-

tusavas, koguni 
valge-toonekure 

pesa okste vahel ja mujal, 
kuid võib ehitada ka puu 
otsa või põõsale suure ka-
tusega meisterliku avaspe-
sa, mille sissepääsuava asub 
küljel. Õõnsuses olev pesa 
on kogukas ja kohev, jätab 
lohaka mulje ning koosneb 
peamiselt õlekõrtest, takust, 
karvadest ja sulgedest. Seda 
ehitavad mõlemad vanalin-

nud. Kord omaksvõetud pe-
sakohale on koduvarblased 
tavaliselt truud kogu eluaja. 
Pesakoha vahetust on tähel-
datud ainult neil varblastel, 
kes pesitsusperioodi lõpul on 
oma kaaslase kaotanud ja 
vanas kohas enam partnerit 
ei leia. Ka paarid jäävad aas-
tast aastasse samaks. 

Aprillist augustini on var-
blastel tihti kolm pesakonda. 
Emaslind muneb 4-7 valk-
jat tumehallide ja pruuni-
kate tähnidega muna. Mune 
hauvad mõlemad pesitsus-
kaaslased kokku 11-14 päe-
va. Pojad on pesahoidjad ja 
lahkuvad pesast kahenäda-
lastena. Toiduks on terad ja 
umbrohuseemned, putukad ja 
tõugud, leib ja toidujäätmed. 

Suve teisel poolel kogune-
vad vana- ja noorlinnud üh-
isteks salkadeks ja tegutsevad 
toidukülluse korral kodupaiga 
lähimas ümbruses. Kohenda-
tud pesi kasutatakse sel ajal 
ööbimispaigana. Mõned üksi-
kud koduvarblased vahetavad 
sügisel asupaika ja võivad sel 
ajal üsna kaugele rännata. 

Koduvarblane looduskaitse 
all ei ole.
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Ro he rähn on hall-
räh nist vei di suu-
rem, suur-kir ju räh nist 

aga ko gu ni poo le suu rem 
lind. Lä he dalt saab te da mää-
ra ta ker ges ti pea ise loo mu-
li ku must ri jär gi. Nii emas- 
kui isas lin nul on must mask 
ja pu na ne pea la gi, mis ula tub 
kuk las se väl ja. Li saks on isas-
lin nul veel põ sel ka pu na ne 
laik. 

Ro he räh nil on ka räh ni de-
le oma ne suur ja vä ga tu gev 
nokk. Te ma üla pool ja tii vad 
on ilu sad kol la kas-oliiv ro he li-
sed, pä ra ni pua la ere kol la ne, 
ala pool he le hall ning tii ba de 
hoo su led kau nid mus tad val-
ge tä pi li sed. 

Len nu hää lit sus on ki me-
dalt ki lav “kjü-gü-gük” ning 
val jut ter ri too riu mi hüü du 
“kü-kü-klüi-klüi-klüi” kuu leb 
pea mi selt koi di kul ja must räh-
ni oma ga võr rel des on see ki-
la vam või il ku vam. Ro he rähn 

trum mel dab har va ja siis ka 
nõr galt ja ebaüht la selt. Ro he-
räh ni ni mi va na rah va kee les 
on melt sas ning see on eri ti 
le vi nud Lõu na-Ees tis, sest lii-
vi kee les tä hen dab ki “mõlt si” 

ro he list. 
Ro he räh ni le meel dib ela da 

leht- ja se ga met sa des, puies-
tee del ja kul tuur maas ti ku ga 
ümb rit se tud leht puu sa lu des. 
Tal le meel di vad la ge dad alad 
va hel du valt met sa tuk ka de-
ga, kus lei duks eriea li si puid. 
Ee lis ta tud on leht puu de val-
da vu se ga puis tud, sa lu puis-
nii dud ja suu red par gid. Ro-
he rähn väl dib aga suu ri okas-

met si ja kui vi män ni kuid. 
Len da mi ne on tal räh ni-

de le oma selt osav ja 
kii re. Ees tis on ro-

he rähn oma le-
vi la põh ja pii-

ril, meist 

lõu na pool elut-
seb ta ter ves Eu roo-
pas, Va he me re maa des ja Kau-
kaa sias. 

Toi tu ot sib nii maa pin nal 
kui puu ot sas, kus ta ka puu-
tü ve sid kah ju ri test pu has tab 

- see ga on ro he rähn ka su lik 
met sa sa ni tar. Te ma lem mik-
toit on si pel gad, ke da võib 
süüa vä ga suur tes ko gus tes. 
Ro he rähn len dab maa pin na-
le ning uu ris tab si pel ga nuk-
ke ot si des si pel ga pe sa des se 
sü ga vad käi gud. Te ma põ hi-
toi duks on gi si pel gad ja ta ur-
git seb nad ise gi sü ga va lu me 
alt väl ja, kui kõht tü hi on. 

Pe saõõn su se raiu vad ro he-
räh nid leht puu tü ves se, ena-
mas ti ka su ta vad nad sel leks 
haa ba. 

Pe sit se mi sa jal kõ lab pi-
de valt ro he räh ni va li hüüd, 
mi da tee vad nii isas- kui ka 
emas lind. Mõ le mad lin nud 
ehi ta vad pe sa koos ja sel le 
voo der du se na ka su ta tak se 
vaid sae pu ru. Mai kuus mu-
neb emas lind 5-9 mu na. Hau-
du vad mõ le mad va ne mad 
võrd selt kok ku um bes 14 päe-
va. Po jad väl ju vad pe sast kol-
me nä da la pä rast juu ni lõ pul, 
aga tih ti ei os ka nad siis veel 
len na ta.  

Ro he rähn on Ees tis loo dus-
kait se all.
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9. veeb rua ril sai 
Rää ma folk loo ri peol 
Pär nus Noo ru se ma jas 
kok ku mi tu sa da pä ri-
mus kul tuu ri hu vi list. 

Oma esi va ne ma te pä ran-
dit tu li lau lu, tant su ja pil li-
män gu ga tut vus ta ma 23 folk-
loo ri rüh ma Lää ne-, Pär nu-,
Vil jan di- ja Rap la maalt. 

Tä na vu ne pi du oli ühen da-
tud Rah vus va he li se Folk loo-
ri fes ti va li „Bal ti ca” eel voo-
ru ga. See oli kor ral da tud ka 
üht la si õp pe ees mär gil, sest 
Ees ti Folk loo ri nõu ko gu lä bi 
folk loo ri meist ri test žürii liik-

me te an dis suu na vaid hin-
nan guid ja nä pu näi teid ehe-
da esit lu se koh ta.

Tõs ta maa folk loo ri rühm 
Vo ki ra tas on oma põ hi te ge-
vu seks va li nud just ko du ko-
ha pä ri mu se ot si mi se, õp pi-
mi se ja tut vus ta mi se. Pa ni-
me oma ka va koh ta an tud 
õpe tus sõ nad kõr va ta ha ja 
sai me juur de head in du. 

Tõs ta maal on pal ju re gi lau-
le, lau lu män ge ja pil li lu gu-
sid, mis on väärt uu ri mist, 
ko gu mist ja tut vus ta mist. 
See ga te ge mist meil jät kub.

Õn ne la

Voki ra tas tut vus tas 
Tõs ta maa pä ran dit

I. Maa sik (Onu Bel la) „De ka me roon“
D. Lo vel „Ei min geid il lu sioo ne“
J. Sa lu mäe „Ja ne Sa lu mäe: agu list maail maa ree ni le“
L. Uus tulnd „Kap ten Toi vo Nin na se ühek sa lai net“
R. K. Mas sie „Ka ta rii na Suur: nai se port ree“
C. Clea ve „ Ki ri Osa ma le“
S. Korp „Kir jad Si be rist“
L. Tee gar din „Kuu vaa tab pealt“
K. Fos sum „Ma näen pi me das“
K. Valds tein-Tim mer „Nais te kas: lood elust ene sest“
W. Smith „Need, kes ke set me re roh tu“
H. Kal jund „Print ses si mõrv Ko lu ve re los sis“
T.Kõ huk na „Rän nud ajas ja ilm si“
H .Karm „Saa me kok ku pü ha päe val“
A. Kõo „ Sa la mees“
N. Ro berts „Tant sib vi le pil li pu hu ja kan nul“
H. R. Myers „Te ma elu suu rim ül la tus“
V. So ro kin „ Tuisk“
A. Uus tulnd „Tuul te tal ler maa. V“
M. Banks „Unu ne nud kal li ma küt kes“
Cont ra „Ur vap laas ter“
S. Sta cey „Vaiel da ma tult si nu“
T. Nor mann „Vas tu taht mist võõ ral maal“
„Är ge pan ge mul le sõ nu su hu“
G. Heyer „Ara bel la“
M. Soo nik „Ar mu va lus“
A. Ahing „Eest lan na Pa rii sis“
E. S. Gard ner „Ek si nud elu me he juh tum“
Cha li ce „100% Cha li ce“
A. Tak king „Elu kee ris tuul tes“
H. Ri ce „Jõu lu seik lus“
S. Brown „Karm tüüp“
M. Mutt „Koo pa rah vas lä heb aja luk ku“
J. Voo laid „Kull mäe lood“
R. Sep po „Ma la ba ri lesk“
J. Theo rin „Mi ne vi ku var jud“
E. Bern hardt „Mi nu Bang kok“
J. Tamm „Mi nu Kee nia“
R. Raud „Re konst rult sioon“
A. Must „Si ber ja Ees ti“
R. Ham mond „Või tun dub vaid mul le nii?“
J. Pat ter son „Võ lur ja nõid“
A. Har rik „Õn nis ta tud nee dus“
M. Sak sa tamm „Tä di hak kab tuu le lo heks“
K. Saar „“Ke te riin sa laaias“
K. Look „ Lee mu ri poeg Vil le teeb sää red“
A. Rein la „Lu mee le vant“
K. E. Sööt “Ro ti pul mad“
T.Se li „Rõõ mus Miia“
J. Laen de „Ul li pi sei kul sed“
T. Leifs son „Va nae ma Hul di raa ma tu ko gu“
„Ees ti une jut tu de ja -sal mi de kuld raa mat“
E. Pet ro ne „An na ham bad“
S. Laid la „Ma ra to ni kas sid“
M. Pinn „Elek ter päi ke sest ja tuu lest“
R. Su bi „Vil la pal list vil la pil di ni“
J. Roos, L. Lu ha maa „Vil last lõn ga ni“
„Ko du sed hoi du sed.Olust ve re hoi dus te mess“
„Kul da väärt ku du mid“
„Põr gu li kud lõ puõh tud“

Uued raa ma tud Tõstamaa 
raamatukogus:

Nel ja päe val, 14. märt sil 
kell 15.00 toi mub 

Ma ni ja saa re kes ku ses 
saa re üld ko gu

Ka sel aastal on Sillametsa talus saadaval 
aiapidajale vajalikku kaupa: 

KASVUTURVAS, VÄETISED, KILE, 
KATTELOOR jne.

Kasvamas on suures valikus 
LILLI ja KÖÖGIVILJATAIMI.

Ootamas on palju uut ja huvitavat.

Info tel 528 0086
www.sillametsa.eu
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XVII Tõstamaa valla
laste ja noorte solistide 

konkurss

Tule kaasa elama!
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Vaatame koos dok. filmi "Maarahva kultuur" (1992, Tõstamaa)
 Väljapanek lapitöödest!
  Sünnipäevakook ja sünnipäevajook!
   Meeleolu loovad isetegevuslased!
 Tantsuks mängib ansambel Manija Poisid
   Annetuskast õhtu hüvanguks on avatud!


