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TÄNA LEHES:

Küla koo so le kud 2013 tu le mas
Tõs ta maa val la va lit sus kor ral dab tra dit sioo ni li sed piir kond li kud kü la koo so le kud:

Tõs ta maa jü riöö jooks 2013Tõs ta maa jü riöö jooks 2013

TÕ HE LA RAH VA MA JAS, 
tei si päe val, 7. mail kell 18 
Tõ he la, Män ni kus te, Ki ras te, Alu 
kü lad

POOT SI KES KU SES, 
kol ma päe val, 8. mail kell 18 
Poot si, Lao, Peer ni, Kõ pu kü lad

SE LIS TE KÜ LA TOAS, 
nel ja päe val, 9. mail kell 18 
Se lis te ja Pä ra kü la kü lad

KA VA RU KÜ LA KES KUS-
PAA DI SA DA MAS, 
ree del, 10. mail kell 18 
Ka va ru kü la

KAST NA RAH VA MA JAS, 
es mas päe val, 13. mail kell 
18 Kast na rah va ma jas Kast na, 
Ran ni ku, Ram mu ka kü lad

TÕS TA MAA RAH VA MA JAS, 
tei si päe val, 14. mail kell 18 
Tõs ta maa ale vik, Vä ra ti, Er mis tu, 
Lõu ka, Töl li kü lad

Tut vus ta me oma va lit su se sel le aas ta te ge mi si, aru ta me kü lae lu prob lee me ja nen de la hen da mis või ma lu si, 
va ja du sel va li me kü la va ne mad. Osa le vad vo li ko gu ja val la va lit su se liik med.

Tu le osa le ma !
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 Paar õh tut ta ga si, ke set 
ööd, lu ge sin võr gust ühe 
va na sõb ra kurt mist, ta -
haks sõp ra de ga mõ nu salt 
jut tu pu hu da, nõn da kui 
va nas ti, sil mast sil ma kel la 
vaa ta ma ta. Mä le tan neid 
aas ta te ta gu seid ju tu vest mi-
si moo si saiad peos ja pii ma-
vunt sid ni na all. Ena mas ti 
oli nal ja ja lus ti na ba ni, tei ne-
kord rää ki si me hoo pis tõ sis-
test as ja dest. Oli me noo red. 

Nüüd hul gu me öö si ti 
võr gus, et oma ur gu dest 
kor raks kom bit sad väl ja 
aja da ja in fo või suht lus kild 
kät te saa da. Ole me nö kur-
sis. Te ge li kult ta ha me me 
ju nii vä ga rää ki da ja su hel-
da, va hel ka nut ta sõb ra 
õlal. Aga! Aeg on tei ne kord 
ha las ta ma tu ja ei kü si, kas 
ole te oma juttudega val mis. 

Rää ki ge oma isa de ga, kus 
iga nes nad siis vii bi vad, rää-
ki ge ema de ga, sest ai nult 
ne mad tea vad as ju, mil lest 
kel lel gi tei sel ai mu gi ei ole. 
Va nae mad-va nai sad mä le-
ta vad as ju, aga kui teie nen-
delt neid ei kuu le, ei ole gi 
teie las tel mi da gi mä le ta da. 
Aeg saab ala ti ot sa oo ta ma-
tult. Väär tus li kud on ini me-
sed teie um ber, kas aga suu-
dak si te mee nu ta da kau ge te 
ae ga de ta ha kül ma ek raa ni 
ja ar vu ti mar ki. 

Koh tu ge ja and ke kätt 
üle aas ta te va na de le sõp ra-
de le, ke da elu kau ge ma le 
pil lu ta nud. Ot si ge võr gus-
ti kest ja saa ge kok ku, sest 
tun ne mis val dab het kel, 
kui kus tu tad te le fo ni mä lust 
iga ve seks lä he da se ini me se 
numb ri on pii na valt va lus.

Rää ki mi ne kuld vai ki mi-
ne muld! Ül le Tamm

JUHTKIRI

V
o li ko gu kin ni tas tä na-
vu se val laee lar  ve 
ma hu ga on 1,44 milj. 

eu rot. Sel le ga ole me 2007. aas-
ta ta se mel, jää des se ni sest suu-
ri mast ee lar vest aas tal 2008 
ma ha 14 %.

Ühelt poolt või me öel da, et 
sel lest sum mast ei pii sa kõi gi 
ko hus tus te täit mi seks, tei selt 
poolt või me rõõ mus ta da, et 
tä na vu ne ee lar ve on eel mi se 
omast 12 % suu rem. Na gu ala-
ti, teh ti ee lar ve koos ta mi se käi-
gus pal ju et te pa ne kuid, ku hu 
võiks roh kem ku lu ta da kuid 
on sel ge, et pea me ole ma so le-
va ga toi me tu le ma.

Täi ta tu leb sea dus te ga pan-
dud ko hus tu sed, sih tots tar be-
li si eral di si saab ka su ta da vaid 
et te näh tud ots tar beks ja see ga 
on sum ma, mil le ka su ta mi se 
üle on vo li ko gul va ba dus ot sus-
ta da, al la 10% ee lar vest. Küll 
aga saab kor ral da da sih tots tar-
be lis te va hen di te või ma li kult 
efek tiiv set ka su ta mist.

TU LU DEST moo dus ta vad 
eral di sed rii gilt 50%, tu lu maks 
39%, maa maks 6%, tee nus te 
osu ta mi ne 3% ja muud tu lud 
2%.

Eral di sed rii gilt moo dus ta-
vad ta san dus- ja toe tus fond. 
Ta san dus fond on si su li selt 
re gio naal toe tus, mil le ga püü-
tak se ta ga da kind la va le mi 
põh jal ela ni ke põ hi selt mii ni-
mum tu lu baas. 

Toe tus fon di moo dus ta vad 

ha ri dus ku lu de-, õpi las ko du-, 
koo li toi du-,  toi me tu le ku-, sot-
siaal tee nus te kor ral da mi se ja 
aren da mi se-  ning maa mak su 
toe tus. Neid va hen deid on või-
ma lik ka su ta da kind la te reeg li-
te ko ha selt.

Füü si li se isi ku tu lu maks 
pu hul rõõ mus tab, et see on 
jõud nud nii ko gu sum malt kui 
mak su maks ja te ar vult peaae-
gu re kor di li se 2008. aas ta ta se-
me le ja se da vaa ta ma ta ela ni-
ke ar vu mõ nin ga se le vä he ne-
mi se le.

Maa mak su sum ma lan ges 
mul lu se ga võr rel des 3% ja see 
tä hen dab, et vaa ta ma ta mõ ne 
par tei lu ba du se le ko dua lu se 
maa mak su va bas tus oma va-
lit sus te le kom pen see ri da, tu li 
mak su soo dus tus Tõs ta maal 
siis ki osa li selt ka oma va lit su se 
ee lar vest.

Tee nus te osa kaal vaid 3% 
näi tab, et oma va lit sus osu tab 
tee nu seid suh te li selt oda valt 
(üü rid, ruu mi de ka su tus, ha ri-
du sa su tus te ja kul tuu ria su tus-
te tee nu sed, trans por di tee nu-
sed, pi le tid jne.).

KU LU DEST moo dus ta vad 
va lit se mis ku lud 12%, ha ri dus-
ku lud 46%, kul tuu ri ku lud 7%, 
sot siaal ku lud 7%, val la ma jan-
du se ku lud 13%, toe tu sed 1% 
ja in ves tee rin gud 14%.

2009. aas tal oli me sun ni tud 
vä hen da ma val la va lit su se ja 
val laa su tus te töö ta ja te pal ku 
15%, (v.a. kool ja las teaed). 
Ku na meie edu ku se alu seks 
on ini me sed, on hea meel, et 
sel le aas ta ee lar ve ga saa me 
pal gad taas ta da, vaa da tes mui-
du gi eel ne valt üle ka töö pa nu-
sed. Pal ka de vä hen da mi ne oli 
peh melt öel des prob leem ne 

te ge vus ja tä nu sõ nad kõi gi le, 
kes suut sid sel les se mõist valt 
suh tu da.

Va lit se mis ku lu moo dus ta-
vad vo li ko gu ja val la va lit su-
se ku lud, lae nu de int res sid ja 
re serv fond.

Ha ri du se ku lud on kesk-
koo li (kool, õpe ta jad, õpi las-
ko du, köök), las teaia, ha ri du-
se ma jan du se, õpi last rans por-
di (oma õpi las lii nid, sõit maa-
kond li kel lii ni del) ku lud ja üle-
kan ded teis te le oma va lit sus te-
le seal õp pi va te meie õpi las te 
(koht a 73€ kuus) ja hu vi ha-
ri du se eest. Meie õpi la si on 
teis te oma va litsus te ha ri du s-
a su tus tes 13 (neist 6 täis kas va-
nu te güm naa siu mis) ja teis te 
oma va lit sus te õpi la si meil 42. 

Sel li ne po si tiiv ne su he on 
maa koo lis üs na eba ta va li ne. 
Suu da me ta ga da las teaia ko ha 
kõi gi le soo vi ja te le ja hoi da las-
teaia ta su suh te li selt ma da lal, 
ta su ta koo li toi du saa vad ka 
kesk koo liõ pi la sed, õpi las ko du 
on ta su ta, õpi las tel on li saks 
või ma lik lä bi da tu ris mi- ja et te-
võt lus koo li tus ja saa da au to ju-
hi load, hu vi te ge vus on ta su ta. 
Rõõ mus tab, et rii gi poolt eral-
da tud va hen di te ga tõs te ti õpe-
ta ja te pal ka 11%.

Kul tuu ri ku lud koos ne vad 
Tõs ta maa rah va ma ja, Tõs ta-

Tõs ta maa val la 2013 aasta e

Tee nus te osa kaal 
vaid 3% näi tab, 
et oma va lit sus 
osu tab tee nu seid 
suh te li selt oda valt.

Suu da me ta ga da 
las teaia ko ha 
kõi gi le soo vi ja te le 
ja hoi da las teaia -
ta su suh te li selt 
ma da lal, ta su ta 
koo li toi du saa vad ka 
kesk koo liõ pi la sed.
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maa ja Poot si raa ma tu ko gu-
de, Tõ he la rah va ma ja/raa ma-
tu ko gu, spor di, trü kis te ja kul-
tuu riü ri tus te ku lu dest ning 
noor te kes ku se ja kä si töö kes-
ku se ku lu dest. Eri ne valt lin na-
dest on meil rin gi des osa le mi-
ne ta su ta või süm bool se ta su 
eest. Li saks kuu lu vad val la le 
Tõ he la päe va kes kus, Kast na 
rah va ma ja, Se lis te kü la tu ba, 
Poot si kes kus, Ka va ru kü la-
kes kus ja Ma ni ja saa re kes-
kus, kus te ge vust kor ral da vad 
MTÜ-d ja kü la selt sid.

Sot siaal ku lu deks on val la 
sot siaal toe tu sed (sün ni toe-
tus 300€, I klas si mi ne ja toe-
tus 100€, jõu lu pa kid, las te ko-
du mak sud, krii sia bi), toi me-
tu le ku toe tu sed, puue te ga ini-
mes te toe tu sed, sot siaal kor te-
ri te ku lud ning SA Tõs ta maa 
Hool de ko du le maks tav oma 
val la hoo lea lu se toe tus.

Ma jan dus ku lud on Tõs ta-
maa, Kast na, Kõ pu, Se lis te ja 
Tõ he la kal mis tu te ja val la tee-
de kor ras hoid, tä na va val gus-
tus, Ma ni ja lii ni paa di ja hõl ju-

ki, jäät me punk ti, hal jas tu se 
ja kesk kon na ku lud (s.h. ha jaa-
sus tu se veep rog ramm). Rõõ-
mus ta vad suu re ne nud tee de 
hool da mi se va hen did. Kui-
gi see moo dus tab vaid 50%  
ma jan dusk rii si eel sest, saa me 
tä na vu siis ki li saks lu me tõr je-
le ja grei der da mi se le hä da pä-
ras tes se koh ta des se kruu sa 
ve da da ja te ha va ja li kud as fal-
di pin da mi sed.

In ves tee ri mis te ge vus (14,8 
%) si sal dab in ves tee rin gu teks 
võe tud lae nu de ta ga si mak-
seid ja teos ta ta va te pro jek ti-
de omao sa lu si. Nen deks on 
Vä ra ti paa di sa da ma kor ras ta-
misp ro jek ti oma-o sa lus (Lea-
der pro jekt), Tõs ta maa rah-
va ma ja re mon di lõ pe ta mi-
ne ja ven ti lat sioo ni süs teem 
(Ha sart), su ve teat ri eten du-
sed (Kul tuur ka pi ta li toe tus), 
Kõ pu ki ri ku ka tu se re mon-
dip ro jekt, mis või mal dab 
ko gu du sel taot le da ra ha ka tu-
se re mon diks ki ri ku te re mon-
di fon dist, Ma ni ja muu seu mi-
kuu ri oma fi  nant see rin gu kat-
mi ne, Ma ni ja sa da ma kuu ri 
täiu sa mi ne ja ATV ost (saar-
te prog ramm), Tõs ta maa koo-
li riie tus ruu mi de ja mõi sa sau-
na re mont ning Kast na rah va-
ma ja kor ras tusp ro jek ti (Lea-
der) omao sa lu se kat mi ne.

Toe tu sed eral da tak se ter-
vi se kes ku se le, Pär nu La he 
Part ner lus ko gu le, Lii vi La he 

Ka lan dan dus ko gu le ja Pär nu-
maa Oma va lit sus te Lii du le. 

Ter vi se kes ku se toe tus 
tä hen dab pe rears ti ja ap tee gi 
kom mu naal ku lu de kat mist. 

Pär nu La he Part ner lus ko gu 
on 10 val la koos tööor ga ni sat-
sioon, mil le kau du toi mub ka 
Lea der meet me toe tus te eral-
da mi ne. Tõs ta maa et te võt jad 
ja mit te tu lun du s-ü hin gud 
on ol nud ak tiiv sed ja lõp pe-
val esi me sel pe rioo dil ole me 
ol nud Part ner lus ko gu kõi ge 
roh kem toe tu si saa nud vald 
(ra has ta tud 64 pro jek ti).

Lii vi La he Ka lan dus ko gu 
ühen dab me reäär seid val du 
ja te ge leb ka lu ri te ühis te ge vu-
se ja Lea der meet me me ren-
du sa las te toe tus te eral da mi se-
ga. Suu ri maks pro jek tiks on 
se ni ol nud Lao ka la sa da ma 
re konst ruee ri mi ne.

Pär nu maa oma va lit sus te 
liit on Pär nu maa oma va lit sus-
te koos tööor ga ni sat sioon. Sel-
le kau du osa le tak se maa kond-
li kel ühi sü ri tus tel (lau lu peod, 
õpi la sü ri tu sed, rah va kul tuur 
jne.) Pär nu maa Spor di lii du ja 
Koo lis por di lii du, SA Pär nu-
maa Tu rism, Pär nu maa Et te-
võt lus kes ku se, Jõu lu mäe ter-
vi se kes ku se ja Loo ma de var-
ju pai ga, et meie val la ini mes-
tel on või ma lik ka su ta da nen-
de asu tus te tee nu seid. Kui 
kü si tak se näi teks, kas vald 
te ge leb et te võt lu se aren da mi-
se ga, siis te ge le me sel le ga lä bi 
Pär nu maa Et te võt lus kes ku se, 
ku hu et te võt jad saa vad pöör-
du da ja kus on ole mas eri ne-
va te ala de spet sia lis tid.

Val laee lar ve ga on või ma-
lik de tail se malt tut vu da val la 
ko du le hel. Meie val las pa ku-
ta vaid tee nu seid ja nen de hin-
du on teis te val da de ga või ma-
lik võr rel da vee bi le hel www.
ko du pilt.ee

Ka rin Rand mäe, 
Too mas Rõ hu

Kanis tu de tailp la nee rin gu 
ava lik väl ja pa nek

 Tõs ta maa val la va lit sus 
võt tis 17.04.2013 kor ral du-
se ga nr 859 vas tu Ka nis tu 
de tailp la nee rin gu. 

Pla nee rin gu ava lik väl ja-
pa nek toi mub 13.05.2013 
- 24.05.2013. 

Pla nee rin gu ava lik aru-
te lu toi mub 27.05.3013 
kell 11.00 Tõs ta maa val la-
ma jas Sa da ma tee 2 Tõs ta-
maa ale vi kus.

De tailp la nee rin gu ga 
on hõl ma tud Vä ra ti kü las 
asu vad Ka nis tu ka tast riük-
su sed nr 82602:004:0220; 
82602:004:0221 ja 
82602:004:0222. Ka tast-
riük su sest 82602:004:0220 
on pla nee ri tud ra ja da kaks 
ela mu maa sih tots tar be ga 
krun ti. 

Mõ le ma le ka van da tud 
krun di le on pla nee ri tud 
ra ja da üks ku ni 8 meet ri 
kõr gu ne viil ka tu se ga ela-
mu koos 6 meet ri kõr gu se 
kõr val hoo ne ga. 

Vee va rus tus ja reo vee-
käit lus on ka van da tud 
la hen da da krun di si se selt. 
Juur de pääs kin nis tu le on 
pla nee ri tud Kal li-Tõs ta-
maa-Vä ra ti maan teelt ja 
üle Ka nis tu ka tast riük su se 
nr 82602:004:0219. 

Köös sa-Kad ri maaük su se 
de tailp la nee rin gu 
al ga ta mi ne

 Tõs ta maa Val la vo li ko-
gu 08.02.2013 kor ral du se-
ga nr 93 al ga tas Tõs ta maa 
val las Män ni kus te kü las 
asu va Köös sa-Kad ri 
maaük su se de tailp la nee-
rin gu. 

De tailp la nee rin gu ees-
märk on ole ma so le va puh-
ke kü la aren da mi ne. 

Pla nee rin gu ga on hõl-
ma tud ter ve Köös sa-Kad-
ri kin nis tu ko gu pin da la ga 
1,455 hek ta rit.

DETAILPLANEERINGUD

Rõõ mus ta vad 
suu re ne nud 
tee de hool da mi se 
va hen did, kui gi 
see moo dus tab 
vaid 50% ma jan dus-
k rii si eel sest.

Raa ma tu pi da ja 
Ka rin Rand mäe:

"Ra ha ei ole".

Val la va nem 

Too mas Rõ hu:

"Meil on ter velt 
         1,44 milj. eu rot"
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 Kuu la ti val la va ne ma in fot 
lä hia jal toi mu nust. 

SA Tõs ta maa hool de ko du 
se ni ne ju ha ta ja Me ri ke Tuul-
mees lah kus 1. ap ril list omal 
soo vil ju ha ta ja ame ti ko halt. 
Val la va lit sus tun nus tas teh tud 
tööd tä nu kir ja ga. Uue ju ha-
ta ja kon kur si le lae kus kuus 
aval dust. Nõu ko gu va lis ju ha-
ta jaks se ni se sot siaal töö ta ja 
En da Vä li, kes esial gu jät kab 
ka sot siaal töö ta ja üle san ne tes, 
edas pi di on ka vas kuu lu ta da 
sot siaal nõu ni ku ko ha le kon-
kurss.

Ka sel aas tal toi mu vad Tõs-
ta maa su ve teat ri eten du sed. 
Ar ves ta des nõud lust, män-
gi tak se juu lis taas eten dust 
„Surm, sünd ja lau la tus“. Sel-
le eten du se ühe peao sa täit ja-
na oli Lai ne Mä gi Ees ti aas ta 
pa ri ma nais näit le ja tiit li no mi-
nent. 4. au gus til esie ten dub 
rah va ma jas uus näi dend „Va na-
mees te su vi“. 

Kor ral da mi seks on saa dud 

toe tus Ees ti Kul tuur ka pi ta lilt. 
Mõ te oli koos eten du se ga tut-
vus ta da kü las ta ja te le ka ko ha-
lik ku ran nae lu, ka lu ri te te ge-
mi si, me re tu ris mi või ma lu si ja 
pak ku da teat ri koh vi kus ko ha-
lik ke ka la toi te. Sel le kor ral da-
mi seks esi ta si me pro jek ti Lii vi 
La he Ka lan dus ko gu tu ris mi-
meet mes se kuid idee ei päl vi-
nud toe tust.

Val la va lit su se ja Apot he ka 
ap tee gi ke ti koos töös ava ti 11. 
ap ril lil ter vi se kes ku se ruu mi-
des ap teek, mis töö tab esial-
gu ühel päe val nä da las, pii sa-
va nõud lus kor ral li san dub tei-
ne päev. Ar ves ta des, et Tõs ta-
maa on ol nud ap tee gi ta ala tes 
2008. aas tast ja kü la koo so le ku-
tel tõs ta tu nud see kui üks suu-
ri prob lee me, on ühel päe val 
ava tud ap teek kind las ti pa rem 
kui mit te mi da gi.

Taas on te ra va malt tõs ta tu-
nud hal dus re for mi tee ma. 
Maa va nem on sei su ko hal, et 

Pär nu maa peaks ole ma üks 
vald. Koos Vänd ra, Saar de ja 
Ha lin ga val la juh ti de ga on Tõs-
ta maa val la ju hid saat nud re gio-
naal mi nist ri le pöör du mi se, 
mil les leia me, et li saks Pär nu-
le võiks maa kon nas ol la veel 
eel pool ni me ta tud ne li tõm be-
kes kust. 

Tõs ta maal näe me ees kätt lii-
tu mist Varb la ga aga ühe su gu-
ses ma jan dus ruu mis asu mi se 
tõt tu ehk ka Kih nu ga.

 Val la 2012. ma jan du saas ta 
aruan de au di tee ri mi seks va lis 
vo li ko gu au dii to riks Al li ka 
Au dii tor OÜ 

 Keh tes ta ti Ma ni ja saa re tee-
map la nee ring. Tee map la nee-
rin gu koos ta mi ne osu tus va ja-
li kuks kui 2008. aas tal val la 
üldp la nee rin gu keh tes ta mi sel 
osa Ma ni ja ela nik ke ei nõus tu-
nud sel les osa de Ma ni ja saa re 
koh ta too dud sei su koh ta de-
ga. 

Se le tus kir ja ko ha selt oli pla-

nee rin gu ees märk ta ga da saa-
rel tra dit sioo ni li ne elu laad, 
mis on sä tes ta tud UNES CO 
vaim se ja suu li se kul tuu ri pä-
ran di kait se põ hi mõ te te prog-
ramm do ku men dis, mis hõl-
mab kul tuu ri ek sis tee ri mi-
seks va ja lik ku alus te ge vust 
nii Kih nu, kui Ma ni ja saa rel.  
Pla nee rin gu koos ta jaks oli fi r-
ma Hend rik son&Co ja pla nee-
ring koos ta ti keh ti vat sea du-
sand lust, või ma lu si ja Ma ni ja 
ela ni ke soo ve ar ves ta des. Pla-
nee ring on ava li kus ta tud val la 
ko du le hel www.tos ta maa.ee ja 
elekt roo ni li ses Rii gi Tea ta jas.

 Kin ni ta ti Tõs ta maa val la va-
lit su se amet ni ke ja tee nis tu ja-
te pal ga ju hend, mil le ga mää-
ra tak se kind laks val la ame tia-
su tu se tee nis tu ja te töö ta sus ta-
mi se kor ral dus, tin gi mu sed ja 
ta su maks mi se põ hi mõt ted. 

Mää rus on ava li kus ta tud 
elekt roo ni li ses Rii gi Tea ta jas.

Eve Sah tel, 
val la sek re tär

VAL LA VO LI KO GU IS TUN GIL 28.03.2013

Ke vad on käes, päi ke 
käib jär jest kõr ge malt 
ning pa ras aeg on te ha 
ta ga si vaa de kol me kuu 
sünd mus te le Tõs ta maa 
val las. 

Käe so le va aas ta kol me kuu 
jook sul on Tõs ta maa val la ter-
ri too riu mil re gist ree ri tud 28 
väär te gu. 

Kah juks kõr val da ti liik lu sest 
ka hek sa isi kut. Nel jal ju hil puu-
dus vas ta va ka te goo ria moo-
tor sõi du ki juh ti mi se õi gus 
ning nel jal moo tor sõi du ki ju-
hil tu vas ta ti al ko ho li piir mää-
ra üle ta mi ne ehk nen de pu hul 
oli te ge mist nn roo li joo di ku te-
ga. 

Re gist ree ri tud väär te gu dest 
küm me pa nid toi me alaea li-
sed. Ka hek sal kor ral ri ku ti 

alaea lis te poolt tu ba ka sea dust 
ja ka hel kor ral ei ra ti ava li ku 
kor ra nõu deid. 

Kol me kuu jook sul re gist ree-
ri ti ka kuus ku ri te gu. Ena mik 
ku ri te gu sid on toi me pan dud 
oman di ja sel le puu tu ma tu se 
suh tes. 

Kah juks peab tõ de ma, et ka 
ku ri te gu de pu hul tu leb rää ki-
da moo tor sõi du ki juh ti mi sest 
joo be sei sun dis. 

Po si tiiv ne on see, et kol me 
ku ri teo pu hul on isi kud ju ba 
kind laks teh tud. 

Eel mi se aas ta sa mal pe rioo-
dil re gist ree ri ti Tõs ta maa val-
las viis ku ri te gu ja 15 väär te gu. 
Enim re gist ree ri ti va ra vas ta-
seid ku ri te gu sid. Ka he ku ri teo 
pu hul on teo toi me pan nud 
isik kind laks teh tud. 

Alaea li sed pa nid toi me kuus 

väär te gu, rik ku des tu ba ka- ja 
al ko ho li sea dust. Üle jää nud 
ühek sa väär teo pu hul and sid 
too ni eri ne vad liik lus rik ku mi-
sed. Lu ba de ta ja al ko ho li joo-
bes juh te ei ta ba tud.

Loo dan, et järg ne va tel kuu-
del vä he neb juh ti mi sõi gu se ta 
ja al ko ho li tar vi ta nud juh ti de 
arv. Sel leks saa te ka teie oma 
pa nu se an da. 

Kui te ei saa või ei suu da 
ta kis ta da al ko ho li joo bes või 
lu ba de ta isi ku is tu mist roo-
li, siis är ge teh ke nä gu na gu 
po leks mi da gi juh tu nud. 

Tea vi ta ko he po lit seid te le fo-
nil 110, siis oled omalt poolt 
tei nud kõik, et muu ta liik lus 
tee del ohu tu maks. 

Po lit sei tea vi ta mi ne po le kae-
ba mi ne, vaid või ma li ku tra göö-
dia ära hoid mi ne. Sa mu ti ta ga-

tak se tea ta ja ano nüüm sus. 
Kõ ne ajal jää ra hu li kuks 

ja vas ta või ma li ke le li sa kü si-
mus te le ning ära lõ pe ta kõ net 
en ne, kui sel leks lu ba an tak se.

En ne po lit seis se 
he lis ta mist jä ta meel de 
või kir ju ta üles:

 kes sõi tis (lu ba de ta või 
joo bes juht, ju hi ni mi)

 mil le ga sõi tis (sõi du ki 
num ber, -mark, värv)

 kus sõi tis (vald, kü la, tee 
ni mi)

 ku hu/mis suu nas (kas 
kel le gi juur de, tee või kü la 
suu nas)

Ilu sat ke va det soo vi des ja 
koos töö le loot ma jää des

Sig ne Laa si,
piir kon na po lit sei nik

Aas tad ei ole ven nad
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Tõstamaa
rahvamaja juures
kell 9.00–10.30 
Varbla
rahvamaja juures
kell 11.30–12.30

II kvartalis
4. ja 18. aprillil
9. ja 23. mail
6. ja 20. juunil

Bussist saate nõu pangateenuste 
kohta, tellida ja kätte pangakaardi, 
makseautomaadist 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.

Pangabussi peatused:

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!

Tõs ta maa Val la vo li ko gu 
keh tes tas 28.03.2013 mää-
ru se ga nr 42 Ma ni ja saa re 
tee map la nee rin gu.

Tee map la nee rin gu koos ta-
mi se va ja dus tõu sis üles se ju ba 
2007. aas tal, kui koos ta ti Tõs-
ta maa val la üldp la nee rin gut. 
Sel lel ajal ei ol nud grupp Ma ni-
ja saa re ela nik ke ra hul osa de 
üldp la nee rin gus too dud Ma ni-
ja saart kä sit le va te kü si mus te-
ga. 

Sel lest tin gi tu na al ga tas 
Tõs ta maa Val la vo li ko gu 
18.02.2011 tee map la nee rin gu 
koos ta mi se. Ku na sel li se pla-
nee rin gu koos ta mi ne on kül-
lalt ki ku lu kas, taot les Tõs ta-
maa vald sel leks EA Si Kih nu 
Re gio naalp rog ram mist toe-
tust. 

Pla nee rin gu koos ta ja lei-
ti ava li ku han ke tu le mu se-
na ja sel leks osu tus Hend rik-
son&Ko OÜ. Pla nee rin gu 
koos ta mi se ko gu mak su mu-
seks ku ju nes 9586,75 eu rot. 

Tee map la nee ring sai al ga-
ta tud ees mär gil ku jun da da 
Ma ni ja saa re ruu mi li se aren-
gu põ hi mõt ted, ta ga des või-
ma li kult pal ju de saa re ela ni ke 
ja maao ma ni ke va ja du si ning 
hu vi sid ar ves ta vaid tin gi mu-
sed ta sa kaa lus ta tud aren guks, 
loo dus hoiuks, maa de ka su ta-
mi seks ja ehi ta mi seks. 

Tee map la nee rin gu laiem 
ees märk on ta ga da saa rel tra-
dit sioo ni li ne elu laad, mis on 
sä tes ta tud UNES CO vaim-
se ja suu li se kul tuu ri pä ran di 
kait se põ hi mõ te te prog ramm-
do ku men dis, mis hõl mab kul-
tuu ri ek sis tee ri mi seks va ja lik-
ku alus te ge vust nii Kih nu kui 
Ma ni ja saa rel. 

Tee map la nee rin gu koos ta-
mi ne ja la hen du se väl ja töö ta-
mi ne toi mus eri ne va te hu vig-
rup pi de koos töös, ku hu kaa-

sa ti Ma ni ja saa re ela ni kud ja 
maao ma ni kud ning amet kon-
da de ja võr guet te võ te te esin-
da jad. 

Ma ni ja ela ni ke seas vii di 
lä bi kü sit lus nen de soo vi de ja 
kit sas koh ta de väl ja sel gi ta mi-
seks, sa mu ti val mi so le kuks säi-
li ta da ja eda si an da tra dit sioo-
ni list, Kih nu kul tuu ri le omast 
elu vii si.

Lä bi vii dud kü sit lu se käi gus 
too di väl ja kol me kõi ge suu-
re ma prob lee mi na halb elekt-
ri va rus tus, prob lee mid vee-
va rus tu se ga ja loo dus kait se li-
sed pii ran gud (sh ehi tus kee lu-
vöönd). 

Üks täht sa maid tee map la-
nee rin gu kü si mu si, mis puu-
du tab ka eel pool too dud prob-
lee me, oli ehi tus kee lu vöön di 
vä hen da mi ne. Ku na prak ti li-
selt ko gu Ma ni ja saar asub ehi-
tus kee lu vöön dis on seal uu te 
ehi tis te ra ja mi ne ena mas ti kee-
la tud. 

Sel leks, et või mal da da aja loo-
lis te ta lu de juur de hoo ne te ehi-
ta mist, taot les Tõs ta maa val la-
va lit sus tee map la nee rin gu alu-
sel Kesk kon naa me tilt ehi tus-
kee lu vöön di vä hen da mist. Et 
soo dus ta da kar ja ta mist, taot-
le ti ehi tus kee lu vöön di vä hen-
da mist ka loo ma de var jua lus-
te ra ja mi seks, mil le asu ko had 
olid mär gi tud pla nee rin gu 
kaar dil. 

Sa mu ti taot le ti ehi tus kee lu-
vöön di vä hen da mist saart lä bi-
va tee kait se vöön di ula tu ses, 
et või mal da da elekt ri lii ni de ja 
ta lu sid ühen da va te ühis te vee-
t ras si de ra ja mist. 

Koos töös võr guet te võt te 
esin da ja te ga pan di pai ka elekt-
ri lii ni de ja ala jaa ma de asu ko-
had. Pla nee rin gu ko ha selt on 
ka van da tud ta lu sid va rus ta vad 
õhu lii nid asen da da maa kaab li-
ga, tä nu mil le le muu tub saa re 
il me na tu ke ne kau ni maks.

Li saks eel pool too dud tee-

Mani ja saa re tee map la nee rin gu 
keh tes ta mi ne

Po lit sei saab ai da ta

 Ini mes tel on mu re sid ja 
prob lee me, mi da ei suu de-
ta ti hi pea le ise la hen da da. 

See tõt tu soo vin gi rah va-
ga kok ku saa da ja ühes koos 
lei da prob lee mi de le pa rim 
la hen dus, va ja du sel kon sul-
tee ri des kol lee gi de või vas ta-
va ala spet sia lis ti de ga. 

Tõs ta maa val la piir kon-
na po lit sei ni ku na on mul 
plaa nis koh tu da val la selt si-
de ja selt sin gu te liik me te ga, 
sa mu ti eri piir kon da de ela-
ni ke ga. 

Pa lun and ke tea da, mil-
lal ja kus mi nu ga koh tu da 
soo vi te. 

Või ma lu sel saat ke Teid 
hu vi ta vad kü si mu sed mi nu 
e-mai li le sig ne.laa si@po lit-
sei.ee

Sig ne Laa si,
piir kon na po lit sei nik

ma de le kä sit leb Ma ni ja saa re 
tee map la nee ring muu hul gas 
puh ke koh ta sid, ar hi tek tuu-
ri, kar ja ta mist, lin nu vaat lus-
tor ne, vee va rus tust, pool loo-
dus lik ke koos lu si, väär tus li ku 
maas ti ku te maa ti kat, hal jas-
tust jms. 

Pla nee ring an nab suu ni-
seid ja soo vi tu si Ma ni ja saa re 
pä rand kul tuur maas ti ku säi li-
mi seks ja taas ta mi seks ning 
loo dus hoiuks.

Loo de ta vas ti see ini mes te 
soo vi de ko ha selt koos ta tud 
pla nee ring täi dab oma ees mär-
ke ja ai tab kaa sa tra dit sioo ni li-
se elu vii si jät ku mi se le Ma ni ja 
saa rel.

Alo Tom son,
aren dus- ja kesk kon na nõu nik 
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Kät te on jõud nud ke vad, 
mis on töö kas aeg nii aia pi-
da ja te le kui ka tu le tõr ju ja-
te le, see ga po le üle liig ne 
tu le te gi ja te le põ hi tõ de sid 
kor ra ta.

Iga le en dast lu gu pi da va le 
ini me se le ei to hiks enam ül la-
tu seks ol la tõ sia si, et ku lu hei-
na ja roos ti ku põ le ta mi ne on 
kee la tud. Ar ves ta des, et ku lu 
põ le ta mi se käi gus või vad süt-
ti da met sad, see on ma ha põ le-
ta tud hoo neid ja see lä bi huk-
ku nud ini me si, on kaht le ma ta 
te ge mist iga ti mõist li ku kee lu-
ga.

Au to juh ti de le tu le taks ik ka 
ja jäl le meel de, et suit su ko ni 
kus tu ta mi seks on igas au tos 
ole mas suit su tops. „Tä nu“ suit-
su ko ni de au toak nast väl ja len-
nu ta ja te le laiu vad ke va de ti sõi-
du tee de ää res mit te si ni lil leaa-
sad vaid ära põ le nud ku lu ga 
mus tad väl jad.

Ka lõk ke le keh ti vad 
nõu ded

Ku lu süt tib tih ti pea le ka hoo-
le tult teh tud lõk kea se mest. 
Al la ühe meet ri se lä bi mõõ-
du ga tu le te ge mi sel peab lõk-
ke koht paik ne ma vä he malt 
ka hek sa meet ri kau gu sel mis 

ta hes hoo nest või põ lev ma-
ter ja li de lah ti sest hoiu ko hast, 
tu leoht li kul ajal vä he malt küm-
ne meet ri kau gu sel met sast.

Üle ühe meet ri se lä bi mõõ-
du ga tu le te ge mi sel peab lõk-
ke koht paik ne ma vä he malt 15 
meet ri kau gu sel mis ta hes hoo-
nest või põ lev ma ter ja li de lah-
ti sest hoiu ko hast, tu leoht li kul 
ajal vä he malt 20meet ri kau gu-
sel met sast.

Tu leoht li ku aja al gu se, lõ pu 
ja piir kon na mää rab Pääs tea-
met, tea vi ta des ava lik kust 
mee dia va hen du sel. Sa mu ti 
on hu vi lis tel või ma lik jäl gi da 
tu leo hu in dek seid EM HI ko du-
le helt http://www.em hi.ee/

Tu leo hu väl ti mi seks:
 pu has ta lõk ke ko ha ümb rus 

kui va nud tai mes ti kust
 ümb rit se lõk ke koht pin na se-

val li või ki vi de ga 
 jäl gi tuu le suun da (et sä de-

med ei ohus taks lä he dal paik-
ne vaid hoo neid) ja kii rust 
(puu de ok sad ei lii gu tuu le 
käes üld se või lii gu vad vä he-
sel mää ral)

Lõk ke ko has peab ole ma käe-
pä rast tu le kus tu tus va hend, 
lõk ke te gi ja peab ar ves ta ma, 
et tu le kus tu tus va hen di ga ta ga-
tak se tu le kus tu ta mi ne ja sel le 
le vi ku pii ra mi ne. Lõk ke ko has 

tu leb ta ga da pi dev jä re le val ve, 
põ le mis jää ki del tu leb las ta täie-
li kult ära põ le da, en nem lah ku-
mist va la lõk ke koht vee ga üle 
või ka ta lii va või mul la ga. Kui 
tu li juh tub lõk kea se mest väl-
ju ma ja se da ei ole või ma lik 
en dal käe pä ras te va hen di te-
ga kus tu ta da, tu leb he lis ta da 
hä daa bi numb ri le 112. 

Sa mas ei to hi tu le talt su ta mi-
sel üle hin na ta en da või meid - 
kui tun ned, et ei suu da ise tu le-
le pii ri pan na, ee mal du ohu tus-
se kau gu ses se ja oo ta ära pääst-
jad. Kind las ti on tu le tõr ju ja te-
le suu reks abiks, kui mõt led 
väl ja ja an nad nei le eda si tea be 
lä hi ma tu le kus tu tus vee am mu-
ta mi se ko hast. 

Vä lig ril li ga rõ dul 
küp se ta da ei to hi

Ku na grill sead meid on vä ga 
eri ne vaid, tu leb nen de ohu-
tuks ka su ta mi seks läh tu da eel-
kõi ge toot ja pool se test ju his-
test. Üld ju hul on ka su tus ju hi-
ses mää rat le tud, et te ge mist 
on vä lis tin gi mus tes ka su ta mi-
seks mõel dud grill sead me ga 
ja se da tu leb ka su ta da ta sa sel 
pin nal väl jas pool si se ruu me. 

Sõl tu valt grill sead me tüü-
bist, on ohu tus va he maad hoo-
nest hõõ gu va tel sü tel töö ta va 

grill sead me pu hul vä he malt 
kaks meet rit ning lah ti se lee gi-
ga küt te puid põ le ta va sead me 
pu hul vä he malt viis meet rit. 
Ju hiks tä he le pa nu tõ sias ja le, et 
ohu tus va he maad tu leb ha ka ta 
ar ves ta ma hoo ne vä lis sei nast 
või -piir dest, rõ du on ting li-
kult hoo neo sa, see ga ei to hi 
vä lis tin gi mus tes se mõel dud 
grill sea det rõ dul ka su ta da.  

Mõt te kas on en ne iga su gust 
tu le te ge mist ohu tus nõue te 
täp sus ta mi seks he lis ta da pääs-
tea la in fo te le fo ni le 1524, sealt 
kor ra tak se he lis ta ja le üle põ hi-
tõed.

Na gu igal ke va del, nii ka sel 
kor ral, teos tab Lää ne pääs te-
kes kus kont roll rei de, oh jel da-
maks ku lu põ le ta mi se kee lu 
ei ra jaid ja hoo le tuid lõk ke te gi-
jaid. Küt te kol de vä li se tu le te ge-
mi se tu leo hu tus nõue te rik ku-
mi se eest ka ris ta tak se ra hat-
rah vi ga ku ni 800 eu rot. 

Ra hat rah vi jutt võib lu ge-
ja le tun du da küll hir mu ta va-
na, kuid eel da me, et ena mik 
lõk ke te gi jaid teeb neid vas ta-
valt ohu tus nõue te le, sel ju hul 
tu leb trah vi jutt võt ta pi gem 
tead mi seks.

Tu leo hu tut ke va det!
Jaak Jaan so,

tu leo hu tus kont rol li bü roo ju ha ta ja 

Hoo le tus ees, tu le tõr ju ja ta ga

Tõs ta maa kä si töö ko da 
val mis tub su veks 

Ajal, kui ees ti rah vus ka la 
jää kaa ne all mõ nu sat tuk ku 
la si, voo li sid usi nad kä si-
töö li sed val mis hul ga li selt 
sa vi räi mi, et ke na ka la aas ta 
lä bi ran na rah va ko du kau-
nis taks. 
Ju ba 18. mail saa vad kü las-
ta jad Räi me Wes til en da le 
hul ga li selt sa vist, suit sust 
ja me rest lä bi käi nud räi mi 
soe ta da. 

Apteegi avamisel pakuti tervisenapsi ja doktor Madise küpse-
tatud leiba.
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T
er vist Tõs ta maa ja Varb-
la rah vas, meie sõb rad 
ja kü la li sed !

Tõs ta maal töö tab taas 
ap teek! 11.04.2013 täi tus pat-
sien ti de ja mee di ku te unis tus 
ja nüüd on või ma lik amet li-
kult os ta ra vi meid Tõs ta maalt. 
Esial gu töö tab Lõ wi ap tee gi 
ha ruap teek Tõs ta maal nel ja-
päe vi ti, kel la 11-16, pro vii sor 
Kärt Kamb la sõi dab Tõs ta maa-
le Pär nust. Ap teek asub ter vi-
se kes ku se ga sa ma des ruu mi-
des, aad res sil Noo ru se 1. 

Püüa me te ha pa ri mat koos-
tööd. Pe reõ de ja pe rearst  pea-
vad iga nä da la selt ni me kir ja 
ra vi mi test, mis peak sid pat-
sien di soo vi kor ral jõud ma nel-
ja päe vaks Tõs ta maa ap tee ki. 
Tei ne või ma lus - Lõ wi ap tee-
gi te le fon on 447 0116, sin na 
saab he lis ta da kell 9-17 ja tea ta-
da oma soov saa da ra vim kät te 
Tõs ta maalt. Al gu se asi ja kõi-
ke ei pruu gi ol la ko ha peal. 

Ap tee ki he lis ta des peaks 
käe pä rast ole ma ra vi mi täp-
ne ni mi, an nus ja pat sien di 
isi ku kood. Prae gu seks oma-
me ko ge must ka he töö päe va 
osas, ja see on iga ti hea. Vä ga 
hea tun ne on mee di ku tel ja 
hai ge tel, ühe kü las tu se ga saa-
me teos ta da lä bi vaa tu se, uu rin-
gud ja mää ra ta ra vi ning ra vi-
ga saab ka ko he alus ta da. Se ni 
on juh tu nud, et ra vi al gus on 
vii bi nud päe vi või ise gi nä da-
laid, sest ra vi mi kät te saa mi ne 
on ol nud ra ha li selt ja aja li selt 
ku lu kas. 

Muu tub pe rears ti tööaeg! 

Aas ta küm neid on ol nud nel-
ja päe vi ti õh tu ne vas tu võtt. Seo-
ses ap tee gi ava mi se ga pi ken-
dan oma vas tu võ tu ko gu päe-
vaks, kel la 8.00-18.00. Se da 
ik ka sel leks, et pak ku da hai ge-
te le pa ri mat, üks ra via su tu se 
kü las tus ja mi tu as ja saab ki 
kor da- käi dud ars ti vas tu võ tul 
ja ra vi mid ka käes. Kui ta va li-

selt on pe rears ti vas tu võ tuaeg 
ne li tun di, siis pea le küm met 
tun di vas tu võt tu järg neb ars ti-
le ra hu li kum päev, ree de. 

Ree de ti ars ti vas tu võt tu ei 
toi mu, see päev möö dub põ hi-
li selt ene se täien da mi se, koo li-
tu se, kir ja ja loo me töö ga. Tä na-
päe va ne in ter ne ti kesk kond 
pa kub kõi gi le ars ti de le sel leks 
vä ga häid või ma lu si. 

Pe reõe ise sei sev vas tu võtt ! 
Tõs ta maa rah val on vä ga ve da-
nud, et meil on oma mee di-
kud. Ala tes käe so le vast aas tast 
töö tab amet li kult tei ne pe reõ-
de Ur ve Me ri la. Pe reõ de on 
iga pat sien di sõ ber, kes an nab 

head nõu ter vi se osas, teos-
tab iga päe va se maid uu rin gud 
ja ana lüü se, nõus tab toi tu mi-
se ja lii ku mi se, ter vi se ris ki de 
vä hen da mi se, kä si müü gi ra vi-
mi te jm osas. Re gist ree rib pat-
sien te kas pe rears ti või en da 
vas tu võ tu le, võ tab vas tu kroo-
ni lis te hai gus te ra vi mi soo vid 
ja edas tab sel le ars ti le, va ja du-
sel kor ral dab hai ge kii re nõu pi-
da mi se ars ti ga. 

Pe reõ de teeb se da kõi ke kas 
ise seis val vas tu võ tul või te le-
fo ni teel. Ur ve Me ri la on lä bi-
nud täiend koo li tu se suhk ru-
hai ge te ra vi, režii mi ja ja la hool-
du se osas. 

Täht sad kon tak tand med

Tõs ta maa Ter vi se kes kuse 
telefon 447 1940, vas tab eel-
pool too dud ae ga del. Teis tel 
ae ga del või ma lik jät ta tea de 
24h/7 au to maat vas ta ja le ühes 
te le fo ni numb ri ga. Sel le le vas ta-
mi ne ko he selt või ta ga si he lis-
ta des esi me sel või ma lu sel. 

Ter vi se kes ku se e-pos-
ti aadress on ter kes@hot.ee. 
Saab re gist ree ri da vas tu võ tu-
le, tel li da kor dus ra vi meid, kü si-
da nõu. Vas ta mi ne ta va li selt 
ühe töö päe va jook sul. Näi teks 
pü si valt tar vi ta ta va ra vi mi tel li-
mi sel peab oo ta ma kin ni ta vat 
vas tust, et ra vi mi di gi ret sept 
on kir ju ta tud või on va ja mi da-
gi muu ta-kont rol li da. 

Pe rears ti nõuan de te le fon 
on 1220. Vas tab öö päe va ring-
selt ja saab vä ga head nõu ter-
vi se kü si mus tes, era kor ra lis te 
sei sun di te jm kor ral, va ja du sel 
suu na tak se kõ ne häi re kes ku-
ses se. 

Häi re kes kuse telefon on 
112. Era kor ra li se ter vi se sei-
sun di tek kel va ja lik pöör du mi-
ne sel lel te le fo nil, vas tab öö päe-
va selt. 

Head ter vist ja koos tööd soo-
vi des,

Ma dis Ves ki mä gi

Ter vi se kes ku se uued tööa jad on järg ne vad.

ES MAS PÄEV TEI SI PÄEV KOL MA PÄEV NEL JA PÄEV REE DE

PE REARS TI 
VAS TU VÕTT

9.00-13.00 9.00-13.00 9.00-13.00 9.00-18.00 -

PE REARS TI 
TE LE FO NIAEG
tel. 4471940

8.00-9.00 8.00-9.00 8.00-9.00 8.00-9.00 -

PE REÕE VAS TU VÕTT 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 - 8.00-16.00

PE REÕE 
TE LE FO NIAEG
tel. 4471940

13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 - 8.00-16.00

Tea teid Tõs ta maa ter vi se kes ku selt
APTEEK ASUB SIIN
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E
si me se ke va de sõõ mu 
len nu tas ko ha le ka jaks, 
ise vae valt lu me ja jää väl-

jal eris ta tav. Vii vi tav ja vi dus 
ke vad on en nast siis ki lõ puks 
ko ha le ve ni ta nud. 

Ran na rah vas on muu tu nud 
äre vaks, mo ti kad lau la vad 
kuld nok ka de ga või du ning 
paa did on me re le lü ka tud. 
Mõr rad oo ta vad sät ti mist, 
sest ega räim enam kaua tu ku, 
ko he on al ga ma räi me püü gi 
olüm pia. Ka lu ri le pin ge li ne ja 
ha sart ne aeg.

Aga mei le, kõi gi le rand la ste-
le, tä hen dab see tos sa vaid suit-
suah ju sid, rull mop se ja ää di ka-
räi mi, sil gu sous ti ja ülik rõ be-
dat prae tud sil gu sa ba, soo la-
mist ja ma ri nee ri mist, si ra va te 
soo mus te ga räi me lo pu tus vett 
ar mas ta tud po jen gi peen ral. 

Kül lus on ran da saa bu nud 
ja me kõik saa me sel lest osa. 
Moel või tei sel ma hub siia 
pa ras ja gu nos tal gi list põlv kon-
da de selt si mist meie suu re sõb-
ra räi me ga.

Ju ba kol man dat kor da kor-
ral da me 18. mail Pär nu maal, 
Tõs ta maa val las, Lao ka la sa da-
mas räi me tee ma list õp pe päe-
va Räi me West. Ik ka sel leks, et 
räim meie, meie las te ja las te-
las te söö gi laual au ko hal oleks.

Tä na vu oo ta me õp pe päe va-
le eri ti noo ri , suu res loo tu ses, 
et meie ran da des elu eda si kes-
taks. 

Koo li tus al gab Tar tu Üli koo-
li Ees ti Me reins ti tuu di ka lan-
du se tea be kes ku se õpi toa ga 
Lii vi la he ka la lii ki dest. 

See jä rel tut vus ta vad paa di-
meist rid oma tööd ning an na-
vad nä pu näi teid paa di hool da-
mi seks. 

Õp pe päev jät kub töö toas, 
kus Pär nu maa Kut se ha ri dus-
kes ku se ko kan du se eria la õpe-
ta ja te ja õpi las te ju hen da mi sel 
saa vad kõik hu vi li sed proo vi-
da kätt räi me käit le mi ses ja eri-
ne va te räi me roo ga de val mis ta-
mi ses. 

Õp pe päe va li sed saa vad 
de gus tee ri da noor te kok ka de 

val mis ta tud uud seid räi me roo-
gi. Toi mu vad ka la ja ka la püü gi-
ga ning ran na rah va tra dit sioo-
ni li se kä si töö ga seo tud töö-
toad nii täis kas va nu te le kui 
las te le. 

Po lit sei- ja Pii ri val vea me ti 
esin da jad ja Pär nu maa va ba-
taht li kud me re pääst jad tut vus-
ta vad pääs te va hen deid ja rää gi-
vad ohu tust käi tu mi sest me rel 
ja ran nas. Toi mub ka kop te ri-
ga näi dis pääst mi ne. 

Ko gu päe va as tu vad üles 
Ro man ti li ne Ran na tee äär se te 
val da de taid le jad. Päe va seob 
Väi kes te Lõõts pil li de Ühing.

Loo mu li kult on kõik jal vaid 
räi med, räi med, räi med! Tu le 
räi me le!

Täp se ma ka va leiad maikuu 
alguses www.tos ta maa.ee

Räi me Wes ti mees kond

RäimeWest-i toimumist 
toetavad Liivi Lahe Kalan-
duskogu ja Euroopa Liidu 
Kalandusfond ning Tõsta-
maa vald.

Sel aas tal, 2. juu lil täi tub 
Ma ria ta lul 20 aas tat päe-
vast, mil ha ka ti pak ku ma 
ma ju tu se ja toit lus tu se 
tee nu seid. Alus ta ti ühe 
ho tel li toa ga.

Prae gu osa leb Ma ria ta lu 
pro jek tis “He ri ta ge Tou rism“, 
mil le juht part ner on Ees ti Põl-
lu ma jan dus-Kau ban dus ko da. 
2012. aas ta ke va del va li ti pro-
jek ti „He ri ta ge Tou rism“ nõus-
ta misp rog ram mi raa mes väl ja 
15 Ees ti ja 15 Lä ti maa tu ris mi 
et te võ tet, kes said või ma lu se 
aren da da ko ge nud nõus ta ja te 
abil oma tee nu seid ka su ta des 
ko ha lik ku rah vus lik ku kul tuu-
ri pä ran dit. 

Tä na seks on et te võt ted 
koos ta nud põh ja li kud te ge vus-
ka vad ning on täie hoo ga asu-
nud neid el lu vii ma. 

Ma ria ta lu va lis toit lus ta mi-

se ja te ge le tak se ko ha li kust kul-
tuu ri pä ran dist läh tu va me nüü 
koos ta mi se ga ta lu koh vi ku 
jaoks. Ma ria ta lu nõus ta ja on 
Hr. Di mit ri Dem ja nov Ees ti 
Ku li naa ria Ins ti tuu dist. 

Pro je ti raa mes on toi mu nud 
mit meid hu vi ta vaid ja ka su lik-
ke prak ti li si toi du koo li tu si sh 
Võ ru maal suit su sau nas li ha 
suit su ta mi se koo li tus. 

Ma ria ta lu pe re nai sed käi-

sid ka lü hia ja li sel ko kap rak ti-
kal pea lin nas. 15. ap ril lil kü las-
ta sid Ma ria ta lu Hr. Di mit ri 
Dem ja nov Ees ti Ku li naa ria 
Ins ti tuu dist ja Hei di Pin nak 
res to ra nist Egoist, kes tä na vu 
esin das Ees tit Prant sus maal 
kok ka de olüm pial ja saa vu tas 
14. ko ha.

Pro jekt lõ peb ap ril li lõ pus ja 
mais ava me Ma ria ta lu koh vi-
ku, kus iga päev on või ma lik 
ei nes ta da, väl ja ar va tud ju hul, 
kui ko gu komp leks on re ser-
vee ri tud. Te re tu le mast!

Sa mu ti on kõik oo da tud 
Ok too ber ves ti le, mis sel aas-
tal toi mub 21. sep temb ril. 

Li saks hea le joo gi le ja söö gi-
le ning lõ bu sa le muu si ka le ja 
tant su le saa vad kõik osa tõu-
loo ma de näi tu sest. Lau da de 
et te tel li mi ne on ala nud.

Maria talu

Räi me Wes ti Räi me Wes ti 
peae si ne ja peae si ne ja 
on ko du -on ko du -
me re räimme re räim

20 aastat toimetanud Maria ta lu avab koh vi ku

Ma ria ta lu pe re nai sed koos Hei di Pin na ku ja Di mit ri Dem ja no vi ga. 
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Õh tu al gas ühi-
selt do ku men taal fi l-
mi “Maa rah va kul-
tuur – Tõs ta maa” 
(1992) vaa ta mi se ga, 
mis ära tas üles pal ju des soo-
jad mä les tu sed 21. aas ta-ta gus-
test ise te ge vus las te te ge mis-
test ja et te võt mis test. Maits ti 
sün ni päe va tor ti, kii de ti suu re-
vae va nä gi jaid ja ela ti kaa sa ise-
te ge vus las te sün ni päe va ter vi-
tus te le. Üles as tu sid Rein Pi hel-
gas lõõt sa män gu ga, vo kaa lan-
sam bel Ree de ne rõõm lau lu 
ja pil li män gu ga, näi tet rupp 
huu mo ri-sket ši ga, folk loo ri-
rühm Vo ki ra tas lau lu ja tant-
su ga, se ga rah va tant su rühm 
Viies ra tas ül la tu si täis tant-
sue ten du se ga, ae roo bi ka ring 

hoog sa la ti no-ka va ga, noor te 
an samb lid Yleei le Syn di nud ja 
Val la Bänd põ ne va kont ser di-
ga. Ter vi tus ka vad olid lü hi ke-
sed, kuid hu moo ri kad, ja ka jas-
ta sid ise te ge mis rõõ mu. Peo 
mo tii viks oli gi esi le tuua tä na-
se Tõs ta maa rah va ma ja ole-
mus ja nä gu. Tant suks män gi-
sid mõ nu sad ja ehe dad Ma ni-
ja Poi sid. Nen de hul gast oma 
val la me hed Hei ko ja Ar go on 
alus ta nud muu si ku teed siit 
rah va ma jast, Eger ti juu red on 
pä rit Ma ni jalt ja Mik kol sa mu-
ti siit lä he dalt – Kih nust. Peo-

rah va hul gas oli ka pal ju neid, 
kes tu lid sel le to re da an samb li 
pä rast.

Sün ni päe va tul di tä his ta ma 
nii kau gelt kui lä he dalt ja pi du-
lis te hul gas lei dus pal ju en di si 
har ras tus tant si jaid, -laul jaid, 
-pil li män gi jaid, -näit le jaid ja -
sport la si. Ole me rõõm sad, et 
Tõs ta maal on tõe li selt si su ka 
ja po si tiiv se el lu suh tu mi se ga 
ini me sed, kel le jaoks on rah va-
ma ja jät ku valt va ja lik ja meel-
div koht, kus koos käia.

Tõs ta maa rah va ma jas on 
loo dud kõik või ma lu sed spor-
di, teat ri kuns ti, tant su, muu-
si ka ja elu kest va õp pe ga te ge-
le mi seks ning se da kõi gi val-
la ko da ni ke jaoks ala tes bee bi-
dest ku ni ea ka te ni. Iga nä da la-
selt osa leb rah va ma ja rin gi des 
enam kui 120 ini mest, li saks 
veel ea ka te klu bi, spor dik lu-
bi, koo li ja las teaia lap sed, kel 
te ge mist spor di saa lis ja noor-

te kes ku ses. Tõs ta maa val las 
on ras ke lei da pe re sid, kel le 
liik me tel ei ole kok ku puu det 
rah va ma ja ga. Rah va ma ja pea-
mi ne üle san ne on pak ku da ini-
mes te le või ma lu si lei da tõe li si 
väär tu si iseen das kul tuu ri lis-
te ela mus te kau du, koon da da 
val la kul tuu ri aren gus olu list 
rol li män gi vad or ga ni sat sioo-
nid ja ini me sed, kel le te ge vu se 
lä bi ku jun da tak se piir kon na 
kul tuu ri pil ti, säi li ta tak se mä lu 
ning hoi tak se al les häid tra dit-
sioo ne. Siin toi mib tõe li ne selt-
sie lu, mis ühen dab eri ne vaid 
hu vig rup pe. 

See po le tü hi pal jas sõ na-
kõlks, kui öel dak se, et “rah va-
ma ja on val la vi siit kaart”. Kõi-
gi le hu vi lis te le ava tud ma jal 
on kan dev roll ko du ko ha tun-
de loo mi sel. Oo da tud on kõik! 
And ku ise te ge mi ne ja loo mis-
rõõm mei le kõi gi le tuult tii ba-
des se! Õn ne la

T
õstamaa vokaalansam-
bel Reedene rõõm tõi 
13. aprillil Sindis toi-

munud 26. Pärnumaa vokaa-
lansamblite päevalt koju kolm 
preemiat: „Helisev muusika“ 
- parim a’capella laulu esita-
ja, „Briljantkäsi“ - parim inst-
rumentalisti (Alan) ja „Tšut-
šufrei!!!“ - rõõmsameelsuse 
eripreemia.

Pärnumaa vokaalansamb-
lite päeva peetakse 1988. aas-
tast alates igal kevadel selleks, 
et täiskasvanute harrastusan-
samblid saaksid kokku tulla 
oma oskusi näitama, uusi lau-
lusõpru leidma ja muusikali-
selt „jõudu katsuda”, eesmär-
giks mitmehäälse ansambli-
laulu tava säilitamine ja aren-
damine.

2013. aasta maakonna lau-
lupäeval osales 12 väga eripal-
gelist vokaalansamblit ja tee-

maks oli valitud fi lmimuusi-
ka. Ette tuli kanda kolm laulu: 
esmalt (multi)fi lmimuusikast, 
seejärel a´capella ja viimase-
na vabalt valitud laul. Helivõi-
menduse kasutamine polnud 
lubatud ja saateks võis kasuta-
da üksnes naturaalpille. 

Tõstamaa ansamblisse kuu-
lub hetkel kuus liiget, suuda-
me laulda kolme - kuni viie-
häälseid seadeid, mida saa-
dab enamasti naturaalkitarr. 
Oma esinemiskavasid püüa-
me lavastades ja meeleolukalt 
edasi anda, kasutades võima-
luse piires kostüüme ja akses-
suaare. Otsime kaunitest lau-
ludest rahu ja rõõmu oma 
hingedele ja kuna meie proo-
vid toimuvad tavaliselt reede-
ti, siis sellest ka nimi – Reede-
ne rõõm. Kõiki neid, kellega 
koos oleme laulnud, igatseme 
ansamblisse tagasi ja ka uued 

soovijad on alati teretulnud. 
Tõstamaale pakuti suu-

re laulupäeva korraldamine 
2014. aastal ja Reedene Rõõm 
otsustas selle austava, kuid 
raske ülesande enda õlule võt-
ta. Püüame järgmise aasta 
kevadel anda endast parima ja 
plaanime suurejooneliselt see 
sündmus läbi viia mõisas. 

Tõstamaa rahvamajas toi-

mus maakonna laulupäev 
2003. aastal, mil meie ansamb-
lis laulis rohkem kui kümme 
liiget ja juhendajaks oli Viivi 
Karlep. 

Nüüdseks on ansambel osa-
lenud juba kaheteistkümnel 
laulupäeval. Oleme alati olnud 
positiivselt meelestatud sellest 
kaunist tegevusest.

Õnnela

Reedene Rõõm noppis auhindu

Rah va ma ja pi das sün ni päe va
16. märt sil tä his ta si me Tõs ta maa rah va ma ja hoo ne 
25. sün ni päe va kä si töö rin gi poolt 
la pi töö de ga kau nis ta tud ja sel vii sil 
hu ba seks muu de tud saa lis. 
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Mär ja maa la sed lõid 
sim ma ni lah ti

 20. ap ril lil lei dis rah va ma-
jas aset spon taan ne, kuid 
vä ga meel div Mär ja maa ja 
Tõs ta maa ise te ge vus las te 
koh tu mi sõh tu. 

Mõt te al ga ta jaks olid mär-
ja maa la sed ise, ee sot sas 
tant su juht Li li Tee sa lu ga, 
suu re soo vi ga meie kan ti 
vaa ta ma tul la ja siin se te ini-
mes te ga koh tu da. 

Nad kü las ta sid ka mõi sa, 
kus võõ rus tas Ma ri Lü his-
te. Poo led 30liik me li sest 
tru pist ei ol nud ku na gi Tõs-
ta maal käi nud, kül la aga oli 
neid, kes mä le ta sid va nas 
rah va ma jas 1967. aas ta tor-
mi eest var jus ole mist oma 
esi ne mis tur nee ajal. 

Kii de ti meie kau nist loo-
dust, lii va mä ge sid ja me re 
poo le si ru tu vaid pik ki män-
ni puid. 

Kü las oli se ga rah va tant su-
rühm Laa ber jalg, nais rühm 
Lil le ke sed ja mee san sam bel 
Ami gos, kel le esi ne mis ka va 
pak kus tõe list lus ti ja imet-
lust. 

Näi ta si me loo mu li kult 
vas tu ka Ree de se rõõ mu, 
Vo ki rat ta ja Viien da rat ta ga 
omi ilu numb reid. 

Ko gu õh tu tant si si me 
selts kon na tant se ning võr-
ra tu te hääl te ja re per tuaa-
ri va li ku ga mee san samb li 
saa tel va hel du mi si. Sel lest 
sün dis to re sõp rus koh tu mi-
ne ise te ge vust ar mas ta va te 
ini mes te va hel ja tõe li ne 
ke vad sim man. 

Suu red tä nud kõi gi le, kes 
tu lid!

Õn ne la

P
ä rast lõu na suu res mõi-
sas on mõist li kult vaik-
se pool ne. Ke va de hin-

gust ei ole ak nap rae gu de 
va helt veel maj ja si gi ne nud. 
All keld ris ma dis ta vad mu di-
la sed. Rü se le vad ja seh ken da-
vad ning siis käi vad jäl le oma 
vi hi ku te ga õpe ta ja laua juu res 
oma te ge mi si näi ta mas. 

Õpe ta ja Ivi vaa tab üle san-
ded üle, an nab mõ ne soo vi tu-
se ja kin gib iga le lap se le suu re 
ja soo ja sil ma sä rast kiir ga va 
nae ra tu se. Pi ka päe va õpi las te-
ga te ge le mi ne on tal le uuem 
asi, te ma pä rus maaks on ik ka 
muu si ka ja tants. 

Muu si ka on ol nud Ivi juht 
ja suu na ja. Va ra kult tah tis ta 
en da le pil li, eks na tu ke mõ ju ta-
sid ka head suu na jad ja oma ja-
gu gee nid ki, et ra da sel ge maks 
ku ju nes. Liht sa maa lap se na 
ela ti pe re ga ta lu töö de rüt mis, 
kla ve ri mäng kuu lus iga päe va 
elu juur de. 

Mõist lik on Ivi ala ti ol nud, ta 
teab mi da ta hab, käed rü pes ei 
is tu, vaik se moe ga rü hib just 
sin na, ku hu ta sa sed unis tu sed 
ju ha ta vad. Kin del tead mi ne 
viis noo re nai se lap se põl ve ko-

Musi kaal ne Musi kaal ne 
mõi sap roua mõi sap roua 

mit mes mõi sasmit mes mõi sas

15. märt sil toi mus Tõs ta-
maa rah va ma jas oo da tud 
lau lu päev, kus as tus üles 
43 noort so lis ti. 

Roh kear vu li ne pub lik nau tis 
kaks tun di kest nud põ ne vat 
kont ser ti. Et kon kurss „Muu si-
ka meid kõi ki seob...“ toi mus 
ju ba 17. kor da, siis va lis žürii 
väl ja kõi gi laul ja te seast 17 pa ri-
mat: 4-a An na-Shar lot te Hallg-
rims son, 7-a He ven li Kas kin, 
8-a Eli se Lem ber, 8. a Re bec-
ca Pulk, 8-a Ke vin Pääs tel, 9-a 
An ny Ke rem, 9-a Elii se Timm, 
9-a Ma ria-Li sa Lem ber, 9. a 
Ris to Rand, 12-a Ave-Ing rid 
Ves ki mä gi, 12-a Kad ri Ka se, 
12-a Ker tu Lil le, 13-a Os kar 
Tamm, 13-a Ma ria Too do, 

13-a Liis beth Sikk, 13-a He le-
vi Jur jev, 18-a Keiu An der son. 
Grand Prix au hin na vää ri li-
seks tun nis ta ti võr ra tu täht - 
Kei ly Kaal. Kei ly le on see tii tel 
an tud ju ba kol man dat kor da. 
Pal ju õn ne!

Pub li ku lem mi ku teks said 
Kei ly Kaal (9-a) ja Duo - Gert 
Kan de lin (16-a) ja Krist jan 
Ka se (17-a). Ol gu siin ko hal 
mai ni tud, et Gert ja Krist jan 
laul sid pub li ku ees es ma kord-
selt, kuid see-eest mõ nu ga. 
Laul jaid ju hen da sid Tiiu Raa-
vik, Ivi Kask ja Õn ne la Lees. 
Pil li del saat sid so lis te li saks 
ju hen da ja te le ka hak ka jad noo-
red muu si kud: He le vi Jur jev, 
Ta nel Tuul mees, Oli ver Juu-
rik, Kul dar Juu rik, Hei ko Piir-

me, Rai mond 
Pal berg ja And-
rus Kiis ler.

Kee ru list hin-
da mi se tööd 
nõus tu sid te ge-
ma kõi gi le tun tud  
muu si kud And ra 
Vaaks, Vil jar Soo-
saar ja Joel Pulk, 
kes mee nu ta sid har-
du se ga neid ae gu, 
mil nad ise kon kur-
sist osa võt sid. 

To re dad tea dus ta-
jad olid Ly-And ra Pär-
nas te ja Ing mar Juu rik, 
lah ked abis ta jad Maie 
Mii du, Ka rin Mii du, 
Ur mas Rein feldt ja Ar go 
Ast la. 

Tõs ta maal kuu lu ta ti taas ke va de al gu
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13. ap ril lil toi mus Tõs ta-
maa rah va ma jas kir bu-
turg ja DIY-töö tu ba. 

Üri tus kor ral da ti Ees ti 
Ener gia al ga ta tud noor te 
et te võt lik ku se aren gup rog-
ram mi ENT RUM raa mes. 
Prog ram mis osa le sid Maar-
ja Press, Liis Lee ri ma ja mi na 
ning ku na kõi gil tii mi del tu li 
mi da gi ka reaal selt kor da saa-
ta, siis meie idee oli kor ral da-
da taas ka su tust pro pa gee riv 
kir bu turg ja muu sin na juur-
de kuu luv.

Mis siis ik ka gi toi mus? 
Or ga ni see ri si me kir bu tu ru, 
ku hu olid oo da tud kõik ini-
me sed oma kõi ki de mit te va-
ja li ke ese me te ga, mis kel le le-
gi tei se le võib osu tu da vä ga 
va ja li kuks, sest ühe va na on 
tei se uus. Anu Rand maa 
ju hen da mi sel sai te gut se da 
DIY-töö toas ehk siis oli või-
ma lus muu ta oma ta va li sed 
ja ju ba ära tüü da nud rii dee se-
med moe kaks, isi ku pä ra seks 
„na gu uueks“. Li saks toi mus 
taas ka su tus moes how, kus 
näi ta sid moo di Tõs ta maa 
kesk koo li tüd ru kud ning M-
klu bist Ive lin Mid ri. Tä nu 
nei le saa di vä ga häid mõt teid 
taas ka su tu seks. Väik ses saa-
lis de mons tee ri sid oma leiu-
tist 12. klas si noor me hed 
ning ava tud oli ka koh vik, 
kust sai tel li da nii koh vi kui 
koo ki. 

Päev oli iga ti edu kas, ku na 

ko ha le oli tul nud kül lalt ki pal-
ju nii ko ha lik ke kui ka kau ge-
maid müü jaid ning sa mas oli 
ka ül la ta valt pal ju kü las ta jaid, 
kes said os ta en da le mee le pä-
rast kau pa või liht salt si sus ta-
da oma päev ühe to re da et te-
võt mi se ga.

Ta ha me tä na da kõi ki, kel-
le abi ta po leks üri tus nii vah-
va ol nud: Tõs ta maa val la va-
lit sus, kes oli meie suu rim 
spon sor; ENT RUM, kust sai-
me tead mi si üri tu se lä bi vii-
mi seks; Lii na Käär, kes an dis 
mei le alg tead mi sed et te võt-
lu ses; Anu Rand maa, kes 
viis lä bi DIY-töö toa; Ma dis 
Ves ki mä gi, kes fi l mis; Sten-
An der Oja kal las, kes pil dis-
tas; Ar go Ast la, kes te ge les 
he li süs tee mi ga; ma ja pe re nai-
sed Õn ne la Lees ja Ka rin Mii-
du, kes ai ta sid nõu ja jõu ga; 
Mai re Ad ler, kes hoo lit ses 
koh vi kus söö gi ja joo gi eest; 
taas ka su tus moes how kor ral-
dus tiim ja mo del lid; kas si dii-
va ni meist rid, kes tut vus ta-
sid oma nu ti kat leiu tist; Sven 
Tal lo ja Taa vi Oja, kes ai ta sid 
meil pä rast ko ris ta da ning 
loo mu li kult kõik müü jad ja 
kü las ta jad, kel le ta po leks üri-
tus kor da läi nud.

Eri li ne tä nu tub li le pil li-
me he le Au gust Märk soo le, 
kes oma akor dio ni män gu ga 
muu tis kir bu tu ru tõe li seks 
rah vaü ri tu seks.

Kor ral da ja te ni mel,
Maar jan Rand

dust Varb last Tar tus se muu-
si kaõ pe ta jaks õp pi ma. Pea le 
koo li oo tas te da töö ko du kan-
ti ta ga si. Aga as jad ei käi nud 
nii liht salt, sest üks pea lin na 
poiss röö vis Ivi sü da me ja nõn-
da oli nai ne val mis mi ne ma 
maail ma ot sa. Tee kond lõp pes 
siis ki pea lin nas. 

Pe re- ja tööe lu vii sid Ivi muu-
si kast üs na kau ge le. Ehk oli see 
ko ge mus va ja lik, et mõis ta as ja-
de täht sust ja tä hen dust. 

Või bol la oleks pea linn pe re-
kond Kas ke kauem gi kin ni 
hoid nud, aga rat sio naal ne 
mõis tus ai tas ot sust lan ge ta da. 
Nen del ae ga del ela ti ta lon gi toi-
du rüt mi des, aga maai ni me sel 
oli toi du laud ala ti kae tud. Eel-
kõi ge mõt les noor pe re oma 
las te le ning ko du vald Varb la 
võt tis neid lah kes ti vas tu.

Ivi elus oli jäl le muu si ka ta ga-
si. Muu si ka tun nid, an sam bid, 
kul tuu ri töö, su ti ke siin ja su ti-
ke seal. 

Elu ja ela mi ne said hoo pis 
tei se tuu le, kui ko li ti Varb la 
mõi sa ela ma. Elu töö on see nii 
Re ne le kui Ivi le. Ik ka ta sa pi si 
muu seu mi aren da mi ne, uus 
ka tus, jõu du möö da re mon ti-
mi ne. Igal va bal het kel kä si töö 
te ge mi ne. On ju te gu muin sus-
kait se li se ob jek ti ga, mis tä hen-
dab te gi ja te le tu han deid reeg-
leid. 

Ju ba on mõi sas toi mu nud 
nii mõ ni gi muu si kaü ri tus. 
Ei ole har vad kor rad, kui Ivi 
lööb noo did val la ja män gib 
ning lau lab liht salt suu rest rõõ-
must, aga ka ar mas tu sest. 

Eri ti õn ne lik on õpe ta ja 
Kask sel le üle, et Tõs ta maa 
koo li töö le sai. 

Siin on te ma jaoks pal ju väl-
ja kut seid, veel ta haks mõn da 
koo ri te ha, tant si da, Lau lu pi-
du del käia. Nii käib Ivi rõõ mu-
ga oma väi ke sest mõi sast suur-
de mõi sa töö le ja täi dab sel le 
muu si ka ga.

Ül le Tamm

Üks pea lin na 
poiss röö vis 
Ivi sü da me ja 
nõn da oli nai ne 
val mis mi ne ma 

maail ma ot sa.

Huvilised DIY-töötoas. Huvilised DIY-töötoas. 

Vanad asjad said peaaegu uueks

Fo tog raaf ja fil mi mees 
Ma dis Ves ki mä gi võt tis ko gu 
sünd mu se jääd vus ta mi se 
en da pea le. Õi ge pea saab val-
mis vi deo fi lm, mis kin gi tak se 
mä les tu seks iga le osa võt ja le. 
Tä na vu ne kon kur si jääd vus-
tus vi deo fi l mi näol on Ma di sel 
ju ba kuues ja an nab kind las ti 
pa ri ma mo tii vi kõi gi le kon kur-
sil osa le mi seks.

17. Tõs ta maa val la so lis ti de 
kon kur si lä bi vii mist toe tas 
Tõs ta maa Val la va lit sus ja Kul-
tuur ka pi ta li Pär nu maa Eks-
pertg rupp. 

Muu si ka ga te ge le mi ne 
teeb hin ge le head ja se da tun-
neb igaüks. Lau la me järg mi-
sel aas tal jäl le ke va de ava-

tuks! Õn ne la

ust lau lu ga
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Tõs ta maa noor te vo li ko gu 
on nüüd seks te gut se nud 
kaks aas tat. 

Sel le lü hi ke se aja jook sul 
po le kah juks vo li ko gul suurt 
muu tust toi mu nud, kuid noo-
re or ga ni sat sioo ni na ole me 
ava tud kõi gi le väl ja kut se te le, 
et saa da Tõs ta maal ar ves ta ta-
vaks ko gu kon da pa ran da vaks 
osa li seks. 

Tõs ta maa noor te vo li ko gu 
liik me teks on het kel: Ka ro lii ne 
Kask (pre si dent), Keiu An der-
son, Ing mar Juu rik, Maar ja 
Press, Triin Tu gim, Ta nel Tuul-
mees, He le vi Jur jev, Ka ren 
Ad ler, Tee le Tõ nis son, Lau ra 
Jõe, Ag nes Jan son.

Iga kui selt tu le me kok ku ja 
aru ta me prob lee me, mis Tõs-
ta maa val la noor te ar va tes 
va ja vad la hen da mist, nii tõi gi 
mõ ned kuud ta ga si koo so le ku-
lauas Ka ro lii ne meie ni tea be, 
kus Ees ti Noor teü hen dus te Lii-
dult oli või ma lik tao del da toe-
tus sum mat koo li tu se tar beks. 
Kõi gi le liik me te le tun dus see 
hu vi ta va pak ku mi se na ja ku na 
tões ti tund si me, et prae gu sed 
koo so le kud jää vad kui da gi lah-
jaks, siis võt si me gi pro jek ti kir-
ju ta mi se et te. 

Ajen diks oli ka see, et se ni 
pol nud noor te vo li ko gu üh te-
gi pro jek ti kir ju ta nud. Nõn da 
hak ka si me gi sel le ni mel vae va 
nä ge ma, et saa da noor te osa-
lus ko gu de pro jek ti fon dist toe-
tust eden da maks Tõs ta maa 
noor te vo li ko gu tööd. 

Kui gi suu re ma töö te gi ära 
Ka ro lii ne, aru ta si me siis ki 
koos lä bi, mis su gust koo li tust 
me soo vik si me pro jek ti kir ju ta-
tud teks ti.

Nii siis, kui pro jekt oli ära 
saa de tud, tu li gi mei le meel div 
uu dis, et ole me saa nud toe tust 
ning tä nu sel le le sai me lä bi viia 
10. 03 2013 koo li tu se, mis kes-
ken dus mees kon na töö efek tiiv-
su se tõst mi seks. 

Ko gu ne si me ühes koos sel 
pü ha päe va sel hom mi kul kell 
10 Tõs ta maa noor te kes ku ses-
se ja meid koo li tas Noo ru se 
Ma ja Pär nu Rah vaü li koo list 
koo li ta ja Eha Paas, mis kes tis 
kok ku 6 tun di.  

Kõi ge pealt rää kis Paas mei-
le, mis on mees kon na töö juu-
res olu li sed as pek tid. Sai me 
tea da, et mees kon nas on ole-
mas eri ne va rol li ga ini me sed, 
näi teks na gu suu na ja, kes 
ju hib koo so le ku käi gus tä he-
le pa nu ees mär gi saa vu ta mi se 
suu nas, sa mu ti koor di nee ri ja, 
kes jäl gib, et iga liik me pa nus 
oleks mak si maal selt ar ves ta-
tud, juu ru ta ja, kes ot sib uu si 
ideid ja st ra tee giaid. 

Täh tis roll on ka res surs si de 
ot si jal, kes loob mees kon na-
vä li seid kon tak te. Sa mu ti on 
olu li ne roll krii ti li sel hin da jal, 
kes ana lüü sib kõi ki väl ja öel-
dud ideid, nen de po si tiiv seid 
ja ne ga tiiv seid kül gi, el lu vii ja 
roll on muu ta plaa nid ja ideed 
reaal seks. 

Lõ pe ta ja ana lüü sib ebaõn-

nes tu mis või ma lu si ning kait-
seb mees kon da vi ga de eest, 
mees kon na män gi ja toe tab 
teis te tu ge vaid oma du si, see lä-
bi ka pa ran da des gru pi si sest 
suht le mist. 

Tei nud väi ke se üle vaa te rol li-
su he test mees kon nas, män gi si-
me oma va hel lä bi meie noor te-
vo li ko gu koo so le ku, kuid nõn-
da, et igal ühel oli eel mai ni tud 
roll ning kok ku võt valt võib öel-
da, et pea le se da, sai me mõis-
ta, miks on va ja mees kon nas 
eri ne vaid rol le ja nüüd tea me 
pa re mi ni kui das hoi da noor te-
vo li ko gu koo so le kuid ak tiiv se-
te na. 

Tei ne üle san ne koo li tu sel oli 
rei si pil di val mis ta mi ne, kuid 
sel lis te tin gi mus te ga, et üks 
on n-ö di rek tor, kes ju ha tab pil-
di te ge mist. Te mal on või ma-
lus ai nult rää ki da ja ju hen da-
da tei si gru pis ole vaid ini me si, 
teis tel gru pis ole va tel ini mes-
tel olid sil mad kin ni seo tud 
ning ju hi ju hen da mi sel pi di 
val mi ma rei si pilt. Ka su ta da 
said nad pa be rit, re bi mis teh ni-

kat ja lii mi. 
Hil jem pil te ja mees kon na-

tööd ana lüü si des sai me tea da, 
et meil kõi gil on head mees-
kon na töös osa le mi se os ku-
sed, kuid jõud si me ka jä rel du-
se le: mees kon nas sõl tu me üks-
tei sest ja täh tis on kuu la ta ja 
ar ves ta da üks tei se ga.

Ning vii ma seks te ge vu seks 
jäi kos tüü mi di sai ni mi ne. Põ hi-
mõ te oli eel mi se üle san de ga 
sa ma: üks ini me ne oli „man-

Noor te vo li ko gu asus ennast koolitam
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S
oo je mad ke vad tuu led, 
päi ke ja vihm on pi ka-
le ve ni nud tal ve lõ puks 

taan du ma sun di nud ja las te 
män gu pai gad lu me kat te alt 
va bas ta nud. Las teaia keld ris 
tõu seb vee ta se 2 sen ti meet-
rit päe vas na gu Soo maal ja 
kon nad tun ne vad end seal 
vä ga ko du selt. Nahk hiir aga 
ma gab ik ka veel uk se- nur gas 
tal veund. Loo dus fo tog raa fi d 
saak sid loo ma ke sest mõ ne 
hea fo to veel oma pil dial bu-
mis se.

Märt si kuus laul sid lap sed 
häs ti pal ju. Las teaia 

lau lu võist lu sel osa les 16 väi-
kest so lis ti, kel lest noo rim oli 
ai nult kol meaas ta ne. 

Kõik lap sed olid vä ga tub-
lid ja zü rii koos sei sus Me ri ke 
Tuul mees, Mai re Ad ler ja Eve 
Rõ hu oli kim ba tu ses, ke da esi-
le tõs ta. Lõ puks ot sus ta ti tun-
nus ta da He ven lid, An na-Shar-
lot tet, Ma ni val di, Gre tet, Keit-
ly nit, Em ma Lii sat ja Eri kut. 
Mõ ned päe vad hil jem toi mu-
nud val la las te lau lu võist lu sel 
esin da sid las teae da ai nult tüd-
ru kud: An na-Shar lot te, Keit-
lyn, Gre te, Me ri li, Em ma Lii-
sa, Maar ja-He le na ja He ven li. 

Pa ri ma teks tun nis ta ti He ven-
li ja An na-Shar lot te.

Ema kee le päe val käi si me 
kü las raa ma tu ko gus, kus 

las te ga vest les ja lu ges jut te 
Mar ge.

Järg ne vad päe vad har ju ta ti 
usi nalt esi me seks Ede la-Pär-
nu maa las teae da de teat ri päe-
vaks „Teat ri pi sik 2013”, mis 
toi mus meie al ga tu sel tä na vu 

5. ap ril lil Tõs ta maa rah va ma-
jas. Idee tek kis sü gi sel Pär nus 
draa ma koo li tu sel käi nud õpe-
ta ja Enel. 

Koos Õn ne la ga pi da si me 
plaa ni ja pa ni me kok ku te ge-
vus ka va. Kut su si me teat ri päe-
va le osa le ma ka lä hi piir kon-
nas asu vad väi ke sed las teaiad 
Varb last, Koon gast, Lõ pelt ja 
Lin dilt. 

järgneb lk 14 >>

Keva de tu lek lasteaias

ne keen“, ei toh ti nud rää ki da, 
kaks olid di sai ni jad, kes te gid 
kos tüü mi man ne kee ni le sel-
ga ning sa mu ti ei või nud nad 
rää ki da. Ja vii ma ne roll kuu lus 
ju hen da ja le. 

Eks see oli kõi ge ras kem üle-
san ne ka, sest puu dus rää ki-
mis või ma lus, nõu kü si mis või-
ma lus, ju hil oli suur vas tu tus 
ning ta pi di nä ge ma suurt pil ti 
ehk kõi ki tei si rol li so li jaid kor-
ra ga. Kui ühe le oli üle san ne 
kät te an tud, siis pi di ju ba vaa ta-
ma teist, kes mee le heit li kult ja 
abi tult pi me si lii mi ot sib. Kuid 
lõpp tu le mu sed oli igal gru pil 
suu re pä ra sed.

Ku na koo li tus kes tis kok ku 
kuus tun di, sai me va he peal 
ka rah va ma ja koh vi kus süüa, 
et meie vai mud ik ka vir gad 
pü siks.

Mai kuus tu leb koo li tu se le 
veel järg, mil le tee ma on veel 
arut lu sel.

Pro jek ti raa mes sai me te ha 
ka nii öel da ümar laua is tu mi-
se Tõs ta maa val la vo li ko gu ga, 
mis toi mus 4. ap ril lil aas tal 
Cot ze söö gi ma jas. Ko ha le oli 
tul nud val la vo li ko gu esin da-
ja Eduard Vilb re, sa mu ti olid 
ko hal kõik Tõs ta maa noor te-
vo li ko gu esin da jad. Seal sai-
me põh ja li kud tead mi sed Tõs-
ta maa val la vo li ko gu tööst ja 
kont sept sioo nist, kes üld se 
võib val la vo li kok ku kan di dee-
ri da jne. 

Sa mu ti aru ta si me noor te-
vo li ko gu poolt väl ja pa ku tuid 
ideid, mil le le se ni pol nud val la-
vo li ko gult vas tust saa nud. 

Kok ku võt valt või me öel da, 
et tä nud Ees ti Noor teü hen du-
se Lii du poolt saa dud pro jek-
ti ra ha dest sai me te ha või ma-
li kuks en nast koo li ta vad ja 
aren da vad et te võt mi sed, mis 
kind las ti eden da vad Tõs ta-
maa noor te vo li ko gu tööd tu le-
vi kus.

Keiu An der son,
Tõs ta maa noor te vo li ko gu lii ge

Pesakastide tegemisel olid Pesakastide tegemisel olid 
abiks nii isad kui ka vanaisad.abiks nii isad kui ka vanaisad.
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Ena mu selt sai me po si tiiv-
set ta ga si si det, kii tust to re da 
al ga tu se eest ja lu ba du se kind-
las ti osa le da. Kir ju ta sin ka 
pro jek ti Kul tuur ka pi ta li Pär-
nu maa eks pertg ru pi le, mi da 
kah juks ei ra has ta tud. 

Meie las teaia va ne ma rüh-
ma lap sed esi ta sid la vas tu se J. 
Kun de ri mui nas ju tust „Suur 
Pee ter ja Väi ke Pee ter”. 

Vä ga vah va, et kõik 21 last 
olid ko hal ja said oma osa täit-
mis te ga suu re pä ra selt hak ka-
ma. Peao sa lis test Suurt Peet-
rit män gis Re mo, Väi kest 
Peet rit Ai gar. Tor mi ja Gre te 
ke has ta sid här rat ja prouat, 
He ven li oli hii ree ma, Em ma 
Lii sa me si mum mi de ema, 
Me ri li män gis kul li, Ma ni-
vald, Joo sep ja Ro bin sar vi-
kuid. Üle jää nud lap sed olid 
hii re po jad ja me si la sed. 

Varb la las teaia esi tu ses 
nä gi me näi den dit „Kes on 
kõi ge tar gem?”, Koon ga las-
telt „Hunt ja seit se kit se tal le” 
ning Lõ pe las teaia esi tu ses 
„Kit se tall, kes os kas lu ge da 
küm ne ni”.

Ka nen de lap sed olid vä ga 
tub lid ja näi den did su per häs-
ti la vas ta tud. Näi te män gu de 
va heae ga del män gi ti Õn ne la 
ju hen da mi sel teat ri män ge ja 
joo nis ta ti teat ri pi si kust pil te. 

Näk si pau sil kos ti ta si me 
kõi ki küp sis te, val la kom mi-
de, puu vil ja de ja las teaia ko ka 
Ai me vä ga maits va kring li ga. 

Tä na si me kü la li si kin ki des 
nei le to re da raa ma tu „Tee me 
teat rit” ja Tõs ta maa kä si töö-
toa su ve nii ri. Kõik lap sed said 
kae la teat ri päe va me da li. 

Suur-suur tä nu lap se va nem 
Ma dis Ves ki mä gi le, kes ko gu 
üri tu se jääd vus tas ja on ju ba 
sel le ka kõi gi le vaa ta mi seks 
ar vu tis se pai gu ta nud. Loo-
da me, et la vas tus test val mib 
vars ti DVD, mis saa de tak se 
osa le nud las teae da de le. 

Hil jaae gu he lis tas mul le tut-
tav las teaed nik Alats ki vilt ja 
kii tis: „Küll teil on ik ka to re-
dad te ge mi sed, ja vah va ini-

me ne, kes kõi ke se da teis te le-
gi tut vus tab.” 

Tä na me ka oma lap se va ne-
maid, kes lap si kos tü mee ri sid 
ja leid sid või ma lu se teat ri päe-
val las te esi ne mi se le tul la kaa-
sa ela ma. Ai täh suu re töö te gi-
ja te le Õn ne la le ja Ene le!

And si me teat ri päe va kor ral-
da mi se tea te pul ga üle Koon-
ga val la las teae da de le, kes 
järg mi sel ke va del loo de ta vas-
ti kut su vad meid Lõ pe klu bis-
se. 

Mat sa lu loo dus kes ku se 
prog ramm „Igal lin nul 

oma laul, aga pe sa?” tun dus 
sel aas tal mei le so bi lik ole vat, 
sest las teaia ümb ru se pe sa kas-
tid on ju ba muu tu nud lin du-
de le ela mis kõlb ma tu teks. 

Tiiu ja Vir ge tõid näi dis teks 
kaa sa pal ju eri ne va te lin du de 
pe sa kas te, kuu la si me plaa ti-
delt lin nu lau le ja lu ge si me 
raa ma tust, mi da va na rah vas 
öel nud. 

Siis läk si me met sa ot si ma, 
kas mõ ni ränd lind on ju ba 
ko ha le jõud nud. Va re sed 
kraak su sid, ti ha ne tea tas, et 
tal on sit sik leit, sit sik leit... 
Lõo ke sed, kuld no kad ja tei-

sed väi ke sed ränd lin nud aga 
ilm selt oo ta sid soo je ma tes 
koh ta des Ees ti maa lu me su la-
mist ja il ma soo je ne mist. 

Leid si me ai nult ühelt män-
nilt ne li avaust, kus lin du del 
oleks või ma lik pe sit se da. 

Isa de-va nai sa de, Tiiu ja Vir-
ge abil meis ter da ti kaks kul-
no ka ja kaks ti ha se pe sa kas ti. 
Suu re mad lap sed tok si sid ise 
nae lu ja proo vi sid lau du saa-
gi da. 

Tä na me abi eest Hel gi, 
Ma ti ja Mar gus Si re lit, Mar-
gus Tam me ja Avo Pul ka, 
sa mu ti Mar gus Lo gi no vi, kes 
tõi laua ma ter ja li ja val mis tas 
ko dus sel li se kuld no ka pe sa-
kas ti, mil le koh ta üt les Tiiu 
An nuk – see on nii häs ti teh-
tud na gu õpi kust! 

Uued ko dud on puu de le 
pai gu ta tud ja oo ta vad ela nik-
ke, kes meid oma lau lu de ga 
rõõ mus tak sid. 

Lä hia jal oo ta me meie aga 
lap se va ne maid aren gu vest lus-
te le, kuid eel ne valt pa lun aeg 
õpe ta ja te ga koos kõ las ta da! 

Ai ta Lind,
las teaia di rek tor

8.-12. ap ril lil vii bis SA 
Tõs ta maa Mõis esin dus 
Tür gis pro jek ti koh tu mi sel 
„Eve ry bo dy Can Do It!“. 

Kõi ki pro jek ti te ge vu si toe ta-
tak se Eu roo pa elu kest va õp pe 
prog ram mi alamp rog ram mi 
GRUNT VIG va hen di test. Pro-
jekt on seo tud täis kas va nu ha ri-
du se ga ning sel le ees märk on 
soo dus ta da soo list võr dõi gus-
lik kust ning toe ta da sot siaal-
set in teg rat sioo ni. Lä he malt 
võib pro jek ti koh ta lu ge da Lii-
na Kää ri ar tik list det semb ri-
kui sest val la le hest.

Meie mees kon da kuu lu sid 
Too mas Mitt (sih ta su tu se 
ju ha tu se esi mees), Lii na Käär 
(pro jek ti juht), Ma ri Lü his te, 
Ja ne ly Ad ler ning Trii nu Pert. 
Ko du tööks oli tõl ki da, le vi ta-
da ja täi ta an keet, mil le kok-
ku võ tet kõi gi seits me osa võt-
va rii gi esin da jad tut vus ta sid. 
Li saks kuul si me ka eri rii ki de 
tun tu ma test nais test, kes on 
täit nud või täi da vad kas oma 
ko du maa või ka rah vus va he li-
ses elus olu list rol li. Seits me rii-
gi – Tür gi, Ing lis maa, Prant sus-
maa, Soo me, Ru mee nia, Por tu-
ga li, Ees ti – ko ha li kud prob lee-
mid on eri ne vad, kuid võib öel-
da, et soo li se võr dõi gus lik ku se 
kü si mus tes lei dus ka ühi seid 
joo ni. Pro jekt kes tab aas ta ni 
2014 ja see tõt tu po le veel või-
ma lik lõp lik ke kok ku võt teid 
te ha. Ku na maailm muu tub 
kii res ti, ei keh ti ju ka saa dud 
tu le mu sed pik ki aas taid, kuid 
prob lee mi de näh ta vaks te ge-
mi ne ning oma pool sed te ge-
vu sed ai ta vad ehk mu re koh ti 
tead vus ta da ning muu tu si suu-
na ta.

Iga päe va ne pro jek ti töö toi-
mus Tür gi lää neo sas asu va 
Uşaki lin na õpe ta ja te ho tel li 
nõu pi da mis te saa lis. See ho tell 
oli ka meie ko du. Pro jek ti raa-
mes koh tus meie pea 40liik-
me li ne grupp ka Uşaki lin na-

Suure mõnuga sai ise naelu laua sisse toksida.

Eve ry bo dy
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pea ga. Vas tu võ tul kuul si me 
ko ha li kest prob lee mi dest, mil-
le le ot si ti la hen du si. Mu re dest 
rää gi ti ava meel selt ning see 
an nab loo tust, et Tür gi võib 
oma aren gu te ga veel maail ma 
ül la ta da. Koh tu mi ne oli vä ga 
väl ja pee tud ja amet lik, nii et 
pa ku tud tür gi tee ja šo ko laa-
di kil lu ke gi mõ ju sid so liid selt. 
Lin na pea hu vi tus üks haa val 
kõi gi kü la lis te te ge vu sa la dest 
ja kom men tee ris kuul dut. 

Ka lõu na ja koh tu mi ne Uşaki 
kesk koo lis, kus õp pi sid ai nult 
güm naa siu miea li sed noo red, 
vas tas amet li ke kok ku saa mis-
te nõue te le. Koo lil oli oma õpi-
las ko du, nii et ha ri dust said 
loo dus- ja reaa lai ne test hu vi-
tu vad noo red üle ko gu Tür-
gi. Mei le kii de ti häid õpi tu le-
mu si ja kõr get ta set. Tun dus 
tões ti, et seal käis tõ si ne töö-
te ge mi ne. Sai me is tu da klas si-
des koos õpi las te ga ja kuul da 
lä hiaas ta tel juu ru ta ta vast prog-
ram mist, kus kõik Tür gi 18 mil-
jo nit õpi last jä ta vad oma pa be-
rõ pi kud ja – vi hi kud ko ju ning 
lä he vad üle elekt roo ni lis te le 
va hen di te le. Nii suu re ma jan-
du se pu hul on või ma lik kat se-
ta da, kui võrd uus õpi va hend 
end õi gus tab. 

Võõ rus ta jad tut vus ta sid mei-
le ka oma ko du maa vaa ta mis-
väär su si. Tür git, eri ti sel le lää-
ne- ja lõu nao sa, ka tab an tiik lin-
na de võrk. Kõik jalt leiab va re-
meid ja kõik jal käi vad ki be dad 
väl ja kae va mis tööd. Eri ti sü ga-
va mul je jät tis muist ne Ep he-
sos: esi teks on maa põuest esi-
le too dud ehi ti sed era kord selt 
kau nid ja tei seks on seal ju ba 
või ma lik häs ti jäl gi da lin na 
tä na va te ja muu de ra ja tis te 
paik ne mist. Nüüd ole me meie-
gi ol nud Ar kaa dia teel, mil lest 
luu le tas Karl Ris ti ki vi, lau sa 
sõ na ot se ses tä hen du ses. Esial-
gu 1,5tun ni se na väl ja kuu lu ta-
tud eks kur sioon ve nis li gi nel-
ja tun ni seks tä nu kirg li ku le 

gii di le ja sü ga va te kul tuu ri hu-
vi de ga pro jek ti selts kon na le. 
Tei sed ki eri ne va test ajas tu test 
pä rit mä les tus mär gid kõ ne le-
sid muist sest vä ge vu sest sel 
kau nil vil ja kand val suu re pä ra-
se klii ma ga maal. 

Nii min nes kui tul les sat tu-
si me ka Egeu se-äär ses se Iz mi-
ri ja Mus ta me re lõu na kal da 
hii gel lin na (2012. aas ta and-
me tel 13,9 mil jo nit ela nik ku) 
Is tan bu li. Lin na sid jõud si me 
vaa da ta küll üs na põ gu salt. 
Is tan bul, en di ne Kons tan ti no-
pol, lum mas oma kol me mag-
ne ti ga: Top ka pi pa lee, Si ni se 
mo šee ja Ha gia Sop hia ga, kus 
Büt sant si-aeg se le „põh ja le” on 
li sa tud hil jem mi na re tid ja is la-
mi va ja dus te le vas tav at ri buu-
ti ka. Õn neks oli sul ta nil ku na-
gi kii re - ta la si võõ ra usu maa-
lin gud liht salt kroh vi ga kat ta. 
Hi li se ma te põl ve de res tau raa-
to ri tel on ol nud või ma lik need 
sein telt ke nas ti kät te saa da. 
Ha gia Sop hia hii ge le hi tis on 
res tau raa to ri te lõp pe ma tu töö-
põld tä ni ni. Üld se tun dub, et 
Is tan bu lis ja ko gu Tür gis on 
ehi ta jal leib ala ti laual – na gu 
ku na gi Kons tan ti no po li - ae ga-
de Ehi ta ja - Si na nil. Iz mi ris 
imet le si me öist tu le des mäe-
nõl va, vaid sü da lin nast paa ri 
sam mu kau gu sel asu vat vär vi-

kat agu lit, ülip ro fes sio naal seid 
kaup le jaid ning toi tu. Toi du-
nau ding ja lak ka ma tud lõh nad 
on kind las ti üks Tür gi - mä les-
tus test, mis ei unu ne. Proo vi-
si me või ma li kult võõ raid roo-
ga sid ja kõik jal kan ti neid mei-
le mit te eri ti suu re ra ha eest 
kül lus li kult et te. Türk la sed 
pea vad söö mist vä ga täht saks 
– märk on ju see gi, et Tur kish 
Air li nes pa kub Riia-Is tan bul 
lii nil ala ti head-pa re mat ja see 
on len nu hin na sees. Meie rei si-
si me pa ra ku Bal ti Õhu ga. 

Oma päe vi kust leia me veel 
ühe ko ha – Pa muk ka le. Sil mi-
pi mes ta valt ker kib lu mi val ge 
kriitp la too meie sil me et te ja 
es ma kord sel nä ge mi sel võ tab 
vaa te pilt ah he ta ma. Pa muk ka-
le tä hen dab tõl kes puu vil last 
los si ja soe, kuul da vas ti 35kraa-
di ne peh me ve si ning 27kraa di-
ne õhu soo jus hel li ta sid meid, 
põh ja maa la si. Elu tun dus imei-
lus ja mu re de ta. 

See suu re pä ra ne loo du se 
meist ri teos on roh kem kui 
2000 aas tat va na ning sin na 
ra ja tud Hie ra po li se lin na väl-
ja kae va tud am fi tea ter ning 
muud ra ja ti sed mus ten da vad 
tu ris ti dest. Ter ri too rium on 
siis ki nii suur, et saab ka pä ris 
ük si möö da mä ge sid ro ni da 
ja koh tu da si sa li ku või ilm selt 

Kleo pat ra - aeg se lah ma ka 
kilp kon na ga. 

Te ge li kult ei ta su var ja ta 
se da gi, et pä ri selt ei taht nud 
me kee gi veel ko ju tul la. Hoo-
pis teist su gu ne, ida mai ne aja-
ta ju, vii ma sel päe val tõe li selt 
su vi seks läi nud ilm, õit se mist 
lõ pe ta vad ke vad lil led ning 
alus ta vad si re lid, ro he li ne lop-
sa kus, mee li ta valt sil ma vaa ta-
vad oma ka su püüd li kud kaup-
me hed… ker ge ja õhu li ne 
na gu haa re mi rõ du de ki vi pit-
sid on Tür gi. Po le seal liht ne 
mõel da soo li sest võr dõi gus lik-
ku sest.

Ome ti mee nu ta me veel hal-
lis ja he das sü daöi ses Tal lin na 
len nu jaa mas, et meil on ees 
koh tu mi si pro jek ti kaas las te ga, 
kel lel meie ga eri ne vaid ja sar-
na seid prob lee me, mis ühen-
da vad ja oo ta vad aru ta mist 
ning uut koh tu mist. Lõp pu de 
lõ puks jääb Tür git ik ka mee nu-
ta ma ka maail ma kõi ge sõb ra-
li kum, oma ka su püüd ma tum 
ja abi val mim bus si juht, kel le 
ni mi gi jäi kü si ma ta.

Ai täh, Tür gi – Teşek kür ede-
rim, Tür kiye!

PS! Taus taks so bib lu ge da L. 
Feucht wan ge ri ro maa ni „Va le-
Ne ro” ja M. Wal ta ri „Mii kael 
Ha ki mi”.

Trii nu Pert

y Can Do It (Igaüks võib se da te ha!)
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M
öö du nud le he-
numb ris kir ju ta sin 
miks ma taas kord 

In dias se läk sin ning kui das 
ül di ne eluo lu oli. Nüüd aga 
on plaan rää ki da mõ nest olu-
li sest as jast, mis In dias se min-
nes, seal ol les ja ise gi sealt tul-
les meel de jät ta.

Mi nult on vä ga pal ju kü si-
tud, et kas In dia on tões ti nii 
must kui rää gi tak se. On küll ja 
ise gi roh kem veel. 2/3 tä na va-
test on prah ti ja la ga täis, rot te 
on hor di des ning lin na si se sed 
jõed-kraa vid ja muud vee ko-
gud so ga täis. 

Ai nult ta su li sed par gid ning 
keskk las si ela mu ra joo nid on 
hak ka ma saa nud prü gi ma jan-
du se ja kor ra hoid mi se ga. 

Seal sed aru saa mad ümb rus-
kon na puh tu se pi da mi sest on 
täies ti eri ne vad ning kui ko ha-
li kelt kü si da miks te ome ti nii 
pal ju prah ti ma ha vis ka te, siis 
nad ke hi ta vad õl gu ja ei saa 
aru mil lest rää gi tak se või siis 
öel dak se, et see on va lit su se  
prob leem.

Kõi ge il me kam näi de hoo-
li ma tu sest oli siis kui kü las ta-
sin oma toa kaas la se ga Hy de-
ra ba di iga-aas tast töös tus mes-
si, mis tä hen das to hu tut kuu 
ae ga kest vat laa ta. 

Käi si me seal kolm või ne li 
kor da ning sat tu si me kaa me li-
nahk seid kin gi os tes ka müü-
ja ga suht le ma. Ju tu käi gus pak-
kus mees loo mu li kult ka ko ha-
lik ku ma gu sat pii ma teed, mis 
ser vee ri ti pi si kes tes papp top-
si des. 

Kui oli me ke nas ti oma tee 
ära joo nud ning ei leid nud koh-
ta ku hu siis top se pan na, võt tis 
müü gi mees need lah kelt oma 
kät te ning len nu tas suu re kaa-
re ga müü gi le ti et te ma ha. 

Loo mu li kult ker gi ta si me kul-
me ning kü si si me, et miks on 
va ja oma praht liht salt ma ha 
vi sa ta, et kas te ta ha te gi oma 
päe va prü gi hun ni kus vee ta. 
Sel le pea le kos tis mees, et mis 

siis, kee gi tu leb ja ko ris tab sel-
le na gu nii ära. No vars ti üks 
ko ris ta ja test va na paar tões-
ti tu li gi luu da de ga, aga siis ki! 
Ku na In dias rõ hu tak se vä ga 
ko du maa pat rio tis mi le ja ema-
ke se In dia väär tus ta mi se le, 
siis ei suut nud ma oma keelt 
ham mas te ta ga hoi da ja kü si-
sin gi, et aga kui das te nii liht-
salt siis oma ko du maad reos ta-
tak se, et siin on ju ko du ja te 
ela te siin? 

Sel le pea le mees na tu ke 
mõt les ja kos tis, et te ma po le 
And ra Pra des hist (osa riik, kus 
Hy de ra bad asub) pä rit. Te ma 
on ni melt Ra jas ta nist ning seal 
ta prah ti ei loo bi. Mn jah, sel le 
vas tu se pea le pol nud ki mi da-
gi öel da. 

Kok ku võt valt vast nii pal ju, 
et sel list prü gi koo li tust na gu 
Eu roo pas te hak se seal po le 
ning ku na ko ha li kud on ole-
ma so le va olu kor ra ga üles kas-
va nud, siis sa ge li ei saa da prob-
lee mi ole mu sest ise gi aru.

Mi nu tei seks tee maks on tur-
va li sus In dias. Va he tult en ne 
koo li tu se le sõit mist lah va tas 
ko gu In dia nai si ja ka maail ma 
šo kee ri nud juh tum, kus kamp 
me hi vä gis tas ja pek sis raud lat-

ti de ga sur nuks ühe noo re nai-
se. Ning see juh tum ei jää nud 
ai nu ke seks. Vä gis ta mi si tu leb 
ik ka ja jäl le et te, äs ja ne juh tum 
oli seo tud per ver di ga, kes 5-
aas tast tüd ru ku kest teo tas. 

Ül di selt on nii, et ei ko ha li-
kel ega val ge tel nais tel ei soo-
vi ta ta ega soo vi ta ka mi na pea-
le pi me dat ük sin da tä na va te le 
min na. 

Val geid nai si võe tak se ena-
mas ti lii ku va te ra ha kot ti de na 
ja ker ge meel se te na, kes on 
pea ala ti sek siks val mis. 

Ja sel li se ku van di le vi ku 
üheks tõu ke jõuks on ka ko ha-
li ke hul gas le vi nud sek si tu ris-
mi, mis tä hen dab siis se da, et 
sõi de tak se Goa ran da des se ja 
käiak se gi pool pal jaid päe vi ta-
vaid val geid nai si vah ti mas. 
Kui das nad tek ki nud „pin ge“ 
väl ja ela vad – see sõl tub ju ba 
mees te ha ri tu sest, val mi so le-
kust reeg leid rik ku da ja või ma-
lus test… 

Meie Hy de ra ba dis vii bi tud 
aja jook sul toi mus kaks tur va-
li su se ga seo tud juh tu mit, mis 
mind küll ot se selt ei mõ ju ta-
nud, kuid na tu ke kõ he da tun-
de te ki ta sid küll. 

Esi teks toi mus Hy de ra ba-
dis veeb rua ri lõ pul kaks jär-

jes ti kust pom mip lah va tust, 
kus sur ma sai 14 ja vi gas ta da 
119 ini mest. Sel le ta ga jär jel oli 
tä na val mär ga ta valt vä hem liik-
lust ning mär ga ta valt roh kem 
po lit sei nik ke. Pom mip lah va tu-
sed olid meie kam pu sest küll 
ca 12 km kau gu sel, ent siis ki 
pii sa valt lä he dal, et mit te soo-
vi da rah va roh ke tes koh ta des 
ris ki da uu te rün na ku te ga. Paa-
ri päe va jook sul püüd si me gi 
siis mit te lin nas suur te vaa ta-
mis väär sus te ja kau ban dus kes-
kus te juu res ol la. 

Tei ne sünd mus oli aga seo-
tud ka he mus ta na ha li se nai se-
ga, kes sar na selt mi nu le olid 
In dias se õp pi ma tul nud. 

Nai sed võt sid ühel õh tul 
na gu ta va li selt tuk tu ki, et min-
na poo di ning sealt ta ga si tul-
les sat tus nei le sel li ne juht, kes 
nad ot se mat teed võs sa sõi du-
tas ning nõu dis siis kum malt-
ki 500 ruu piat kui nad üld se 
ta ga si ta ha vad saa da. Vaes tel 
kur su se kaas las tel ei jää nud-
ki muud üle kui maks ta, sest 
öö seks ku hu gi võ sa va he le jää-
da pol nud ka mõel dav. 

Pea le se da hak ka si me meie 
An na ga tä he le pa ne li kult jäl gi-
ma kõi ki meid sõi du ta vaid juh-
te ning pea pool tel kor da del 
oli mul pa be ri nu ga (muud pol-
nud!) peos val mis, et kui tuk tu-
ki juht mi da gi va les ti teeb, siis 
ko he vi ru tan. Aga meie, ja ilm-
selt ka juh ti de, õn neks mi da gi 
ko le dat ei juh tu nud ki.

Loo de ta vas ti ei mõ ju ta nud 
mi nu eel nev kir ja pan du ke da-
gi sel mää ral, et iial gi In dias se 
ei lä heks, sest kui mus tu sest 
na tu ke möö da vaa da ta ning 
öö sel kaht las tel tä na va tel ük si 
mit te rin gi käia, siis on see riik 
iga ti kü las ta mist väärt! 

Mi na aga süü tan õh tul sand-
li puu lõh na li se vii ru ki ja unis-
tan uu test käi ku dest sel le le 
võr ra tu le maa le.

Kau nist ke va det soo vi des,
Lii na Käär

Pea ees In dias se tu dee ri ma II

Poc ham pal ly kä si töö li se ko du - kõi ke te hak se põ ran dal, ka süüa 
ja tüü pi li ne in dia tä na vae lu.
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 Kä si töö poe ruu mi de ja 
ümb ru se kor ras ta mi ne toi-
mub "Teeme ära" talgupäe-
val 4. mail kell 10.00 – 15.00. 

Vaa ta täp se mat in fot tal gu-
te koh ta ja re gist ree ru tal gu-
te ko du le hel: http://www.tee-
mea ra.ee/tal gu li se le või tea-
ta: anu@fol kart.ee, tel 5 668 
2283.

Oo da tud on kõik kä si töö-
sõb rad ja oma kä si töö müü-
gist hu vi ta tud meist rid.

 Es mas päe val, 20. mail kell 
10.00 – 17.00 toi mub poes 
kau ba vas tu võtt. Loo da me 
roh keid pak ku mi si nii eel mi-
sel aas tal osa le nu telt kui ka 
uu telt te gi ja telt. 

Eel kõi ge soo vi me müüa 
ko ha lik ku too dan gut, aga 
hu vi ta vad too ted naab ri telt 
„Ro man ti li sel Ran na teel“ on 
sa mu ti te re tul nud.

 Pood va jab veel üh te müü-
jat. Tea ta oma soo vist või esi-
ta täien da vaid kü si mu si Anu-

le eel pool ole va te le kon tak ti-
de le.

Kä si töö pood on taas ava-
tud 21. maist ku ni 14. sep-
temb ri ni. Lah tio le ku ajad täp-
sus tu vad poe ava mi se ajaks.

Anu, kä si töö sõlt la ne

Uu di seks on müü gil val la 
va pi ga sa vik ruu sid ja Er mis tu 
mu dast see bid. 

Käsi töö pood alustab tei st hooa ega

Hea aia pi da ja!
 Kui Sa hak kad oma peen-

raid so pu ta ma ja kor da sät-
ti ma ning avas tad, et Sul 
on sel li seid tai mi, mi da Sa 
kui da gi enam oma peen ras-
se ei ta ha, siis ära neid ära 
vis ka, vaid too mõi sa. 

Mõi saaias on het kel vä he 
lil li ning ül dil me va jab 
hä das ti värs ken dust. Ses-
tap kut su me gi ko ha lik ke 
ini me si ap pi mõi saae da 
kau niks loo ma. 

Ja ga ge meie ga, pa lun, 
oma ae da de kau neid tai mi 
ning kui mõi saaias peaks 
ole ma mi da gi sel list, mi da 
en da ae da gi soo vi te, siis 
ja ga me meel sas ti.

Tai me de ja ga mi se soo-
vist an na mär ku Kris tii na 
Le pi ku le te le fo nil 5 346 
8635 või kir ju ta kris tii na@
tos ta maa.ee. 

JÄÄT ME PUNKT LAH TI SU VEAE GA DE GA
Ala tes 4. maist on Tõs ta maa jäät me punkt jäl le re gu laar selt ava tud. 

Jäät me punkt on lah ti iga lau päev kell 10.00-12.00. 

Jäät me punk ti in fot saab kü si da te le fo nil 522 3024, Ka lev Mart son.
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Tõstamaal, 22. ap rillil 2013 aastal
1. KAN GE LA SED (vkl 91-180) I koht: Paul Tilk, Keiu An der-
son, Cai sy Sutt, Krist jan Ka se, Ke vin Hea mets;
2. KAST NA (vkl 91-180) II koht: Siim Heind la, Mai la Heind la, 
Sii ri Heind la, Lau ra Jõe, Ar do Si re li, Rai mo Hein ta lu;
3. NOOR TE KES KUS (vkl 61-90) I koht: Ka ren Ad ler, Tee le 
Tõ nis son, Kris tii na Si re li, Vel jo Kul ler kupp, Ta nel Tuul mees, 
And rus Kol ju;
4. TÕR VI KUD (vkl 61-90) II koht: Ave-Ing rid Ves ki mä gi, Liis-
beth Sikk, Ras mus-Oli ver Ves ki mä gi, He le vi Jur jev, Ker tu Lil le, 
Mih kel Poom;
5. VV (vkl üle 180) I koht: Me rit Ka ja, Kris tii na Le pik, Liia Oid-
järv, Alo Tom son, Val vo Vol ge rad, To mek Jaan soo;
6. ÕK (vkl 61-90) III koht: Re gi na Koi du, Gre te Koi du, Kai sa-
Liis Rii sa lu, Alo Klaa sepp, Ind rek Es pen berg, Muh kel-Avo 
Kask;
7. TROLL FA CE (vkl 61-90): Kad ri Ka se, Kei di Niit, Mag nus Jan-
son, Ar do Leas, Ind rek Te ki, Kar mo Ku ris tik;
8. VE REP LEKK (vkl 61-90): Han na-Ma ry Alg peus, Mat hil da-
Ma ria Tork, Kei ly Ke rem, Enar Tuul meees, Ai mar Müür sepp, 
Ro bin Sikk;
9. LI BA HUNT (vkl 91-180) III koht: Mark-San der Salk, Em ma-
Lii sa Salk, Kad ri Vul kan, Kat re Sutt, Vil le Vul kan, Ma rek Salk;
10. OLE ME AH VID (vkl ku ni 60) I koht: Kat re-Ma ris Ves ki mä-
gi, Maar ja-He le na Ves ki mä gi, Kei ly Kaal, Ste ver Vah kel, Bran-
don Roht laan, Ats-Gaab riel Gran bak.

 Möö du nud talv pak kus oma 
lu me roh ku se ga häid suu sa ta-
mis või ma lu si. Tä nu teos ta tud 
kü la meet me pro jek ti le oli Tõs-
ta maal es ma kord selt val gus ta-
tud suu sa ra da, mis so bis häs ti 
õh tu seks ter vi ses por diks. Ka 
ra da oli ena mus ae ga heas kor-
ras ja sel le eest suur tä nu ra ja-
meis ter Ar vo Mii do le. 

10. märtsil pee ti ka suu sa-
võist lus 5 km ra jal.

1. To mek Jaan soo 18.02, 
2. Liia Oid järv 18.35, 3. Alo 
Tom son 18.45, 4. Vil le Vul-
kan 19.24, 5. Jü ri Rea 20.04, 6. 
Ar do Käär 21.46, 7. Oli ver Juu-

rik 23.45, 8. Ind rek Te ki 25.40, 
9. Mih kel Lü his te 27.06, 10. 
Ülo Ma ru se 27.17, 11. Me rit 
Ka ja 28.01, 12. Paul Ka ro-
tamm 30.52, 13. Kul dar Mii du 
31.03, 14. Ar vo Mii do 31.51, 
15. Rein Rand 32.16.

Ra ja lä bi sid mat ka tes Tii na 
Sah tel, Mar leen Sah tel, Elar 
Tuul mees, Too mas Mitt, Hei-
di Sepp, Eve Käär, Kar men 
Käär.

Lu me su la des saab ra da ka su-
ta da ter vi se ra ja na, ra ja äär de 
on pai gu ta tud 8 eri ne vat har ju-
tus jaa ma. Tu le spor ti ma !

Tõs ta maa spor dik lu bi

Jü riöö jooksu tulemused

Suu sa ta mi ne on pop

Tõ he la Ag ro OÜ 
pa kub tööd 

far mi töö lis te le 
Tõ he la far mis. 
Tel 5 342 6933

OÜ Lõ pe Ag ro 
os tab ja ren dib 

Tõ he la ümb ru sest 
põl lu maad. 

Tel 5 666 2082

Tõs ta maa Tee ris ti kaup lus 
va jab tub lit ja ener gi list ASEN DUS MÜÜ JAT.

Su ve pe rioo diks so bib ka täi sea li ne 
kesk koo li õpi la ne. 

Li sain fo kaup lu sest.
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AP RILL
29. ap ril lil kell 15 Tõs ta maa rah va ma jas Pe ter bu ri Tsir kus oma uue 
prog ram mi ga
30. ap rill kell 17 Ma ni ja saa re kes ku ses tal guõh tu ja volb riöö

MAI
3. mail kell 15.30-19.30 Tõs ta maa mõi sas „Mõi sa koo li de teat ri fes-
ti val“. Tu le vaa ta ma!
4. mail kell 10 Me re laiu puh ke kü las Ka la ka ri kas 2013
4. mail kell 14 Ma ni ja sa da mas ema de päe va kont sert
11. mail kell 12 Tõ he la rah va ma jas ema de päe va kont sert 
12. mail kell 14 Tõs ta maa rah va ma jas ema de päe va kont sert 
18. mail kell 10 Lao Ka la sa da mas Räi me west 2013 

JUU NI
15. juu nil Poot si laat
22. juu nil kell 14 Tõs ta maal lu ter lik kal mis tu pü ha. Tee nib õpetaja 
Tii na Jan no
22. juu nil Tõ he la jaa ni tu li
23. juu nil kell 21 Ma ni ja saa re kes ku se juu res jaa niõh ta
23. juu nil kell 21 Tõs ta maa jaa ni tu li koos DJ ja õh tu ju hi Ur mas 
Las si ga

JUU LI
7. juu lil Tõs ta maa rah va ma jas las te tsir ku ses tuu dio Fo lie kont ser-
te ten dus
10., 11., 12., 13., 14., 17., 18., 19., 20., 21., 24., 25., 26., 27. ja 28. juu-
lil al gu se ga kell 20 Tõs ta maa mõi sas Ühen dus R.A.A.A.M. eten dus 
“Sünd, surm ja lau la tus” (la vas ta ja G. Kor de mets). Pi le tid müü gil 
Pi le ti le vis
20. juu lil Se lis te X kü la päev „Rah va ma ja 100”
27. juu lil Tõ he la Jär ve män gud

AU GUST
3. au gus til Ma nõ ja Päe
3. au gus til kell 19 Tõs ta maa rah va ma jas Tõs ta maa su ve teat ri 
ESIEEN DUS „Va na mees te su vi“ (la vas ta ja G. Kor de mets). Eten du-
sed toi mu vad au gus ti kuu jook sul. Jäl gi rek laa mi! 
9.-11. au gus til XVII Tõs ta maa val la päe vad 
9. au gus til Tõs ta maa koo li kok ku tu lek, ha ri du se lu 325. aas ta päev

KUHU MINNA

Tõs ta maa võrk pal li tur niir 2013

Suu res va li kus su ve lil li amp lis se, 
pot ti, peen ra le. Pa rim va lik köö gi vil ja ja 

mait se tai mi.
Pa ku me veel kas vu tur vast, väe ti seid, 

tai me kait se va hen deid ki let, 
kat te loo ri jpm.

16. jaa nuar – 1. märts 2013

HAR RAS TA JAD: Moo ni-
ka Ad ler, Kärt Jür gens, Har li 
Käärt, Rai ner Sutt, Elo Pulk, 
Kai re Kurg, Teet Tets mann, 
Prii dik Raud ki vi, Alik Kol jal, 
Ar mo Ad ler
ALEV: Ka ro lii ne Kask, Lau-
ra Pär na, Zee na Kask, Me rit 
Ka ja, To mek Jaan soo, Ur mas 
En nok, Aro Kütt, Val vo Vol ge-
rad, Too mas Rõ hu
VÕR GU TA JAD: Keiu An der-
son, Triin Tu gim, Hei li Timm, 
Kris tii na Le pik, Ive lin Mid-
ri, Ago Ad ler, Kul dar Mii du, 
Ja nek Jaan soo, Joel Pulk

KAST NA: Ene li Maal, Sil va-
Ast rid Som mer, Dia na Som-
mer, Li san na Taa ber, Ma rii 
Pilv, He le ri Birk, Han nes Maal, 
Rain Ala si, Kal vi Som mer, Vei-
ko Som mer, Vel lo Som mer
KESK KOOL: Sii ri Heind la, 
Maar ja Press, Ag nes Jan son, 
Ka ren Ad ler, Tee le Tõ nis son, 
Hei ko Häng, Kaa rel Ka se, 
Krist jan Ka se, tree ner Gen na-
di En nok
TÕ HE LA: Ai di Lell saar, Bir git 
Pe re, Lin da An der son, He di 
Grets ki, And res Laur, Vil le 
Vul kan, Ma rek Pääs tel, Ma rek 
Salk, Rai do Salk

Tõs ta maa spor dik lu bi

Tai me de müük

MÜÜ GI PÄE VAD:
ala tes 2. maist igal nel ja päe val

kell 10 Sau le pi koh vi ku juu res
kell 11 Varb la bus si pea tu se juu res
kell 12:30 Vat la rah va ma ja juu res

ala tes 3. maist igal ree del
kell 10 Tõs ta maa ale vis
kell 12 Tõ he la Rah va ma ja juu res
kell 14 Koon gas
kell 17 Jõõp res

Ta lus ko ha peal müük iga päev kell 9-21
In fo tel 528 0086

www.sil la met sa.eu
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MARTA LEAS 92MARTA LEAS 92
LAINE JANSEN 90LAINE JANSEN 90
SELMA ROOS 87SELMA ROOS 87

LINDA HEINLA 86LINDA HEINLA 86
HILDA-MARIE OJAMETS 82HILDA-MARIE OJAMETS 82

ZINAIDA TOHV 82ZINAIDA TOHV 82
TÕNIS VAINULA 81TÕNIS VAINULA 81
MEIDA SOOMETS 81MEIDA SOOMETS 81
HELENE KÖSTER 81HELENE KÖSTER 81

EEVI TIGANE 81EEVI TIGANE 81
VELLO RANDMÄE 80VELLO RANDMÄE 80

HARRI-HERBERT KIIRATS 80HARRI-HERBERT KIIRATS 80
ADLE PULK 78ADLE PULK 78

ELJU KÄSPER 78ELJU KÄSPER 78
VELLI JÜRGENS 77VELLI JÜRGENS 77

VAMBOLA KANGUR 76VAMBOLA KANGUR 76
LEILI VIEDEHOF 74LEILI VIEDEHOF 74
AINO PÕLTSAM 71AINO PÕLTSAM 71

ÜLO RAND 70ÜLO RAND 70

Märtsikuu Märtsikuu juu bi la rid

LAINE TAGASAAR 
26.09.1933 - 11.03.2013

ÕILME ANDRESE 
14.03.1925 - 14.03.2013

ARNO GUUTMANN 
04.04.1934- 17.03.2013

HELMI UDU 
17.09.1923 – 04.04.2013

PIRET VOLGERAD 
25.04.1969 – 08.04.2013

ESTRA TSILK 
22.09.1932 - 08.04.2013

SALME KASELA 86SALME KASELA 86
ENDEL ANDRESE 86ENDEL ANDRESE 86

VELLO LAPP 83VELLO LAPP 83
HEINO MIIDO 82HEINO MIIDO 82

VAIKI KRUUSMA 82VAIKI KRUUSMA 82
EDI TÕNISMAA 81EDI TÕNISMAA 81
HELDI KIIRATS 80HELDI KIIRATS 80
ELMAR KULD 80ELMAR KULD 80

JAAN VIMM 78JAAN VIMM 78
IVA KALBACH 77IVA KALBACH 77

LEMBIT PALUSALU 77LEMBIT PALUSALU 77
EDUARD METSAMÄGI 76EDUARD METSAMÄGI 76
VIRVE-ÕIELA EDVAND 75VIRVE-ÕIELA EDVAND 75

URVE KÄÄR 73URVE KÄÄR 73
LEO MARTSON 72LEO MARTSON 72

MILVI KÄÄR 71MILVI KÄÄR 71
ESTA PRESS 65ESTA PRESS 65

VILJA KLAAS 65VILJA KLAAS 65

Aprillikuu Aprillikuu juu bi la rid

4. mail kell 14 

Manija sadamas

11. mail kell 12 

Tõhela rahvamajas

12. mail kell 14 

Tõstamaa rahvamajas


