
Nr. 4 (195) / juuni 2013

Aja va he mi kul 7 - 14 mai 
toi mu sid Tõs ta maal tra dit-
sioo ni li sed piir kond li kud 
kü la koo so le kud. 

Tä na vu sed koo so le kud toi-
mu sid ju ba 17ndat kor da. Koo-
so le kud vii di lä bi Tõ he la rah va-
ma jas, Ka va ru kü la kes ku ses, 
Kast na rah va ma jas, Poot si kes-
ku ses, Se lis te kü la toas ja Tõs ta-
maa rah va ma jas. Kok ku võt tis 
koo so le ku test osa 74 ini mest, 
mi da on mõ ne võr ra roh kem 
kui eel mi sel aas tal. Ena mus 
kü la sid oli tub lis ti esin da tud.

Koo so le ku tel rää gi ti val la 
te ge mis test, kul tuu rist, pro jek-
ti dest, tee dest, kesk kon nast, 
kor ral da tud jäät me veost, ha ri-
du sest jne. Sai rää gi tud ka het-
kel kuu me ma test tee ma dest 
na gu näi teks hal dus re for mist. 

Igal aas tal on ini me sed saa-
nud kü la koo so le ku tel esi ta da 
kü si mu si, tuua väl ja prob lee-
me ja te ha et te pa ne kuid. See-
kord tun ti enim hu vi tee hool-
du se vas tu. Val la va nem sel gi-
tas, et tä na vu aas ta on val la tee-

de tar beks saa dud kü tu seakt sii-
sist na tu ke roh kem ra ha kui eel-
mi sel aas tal. Mui du gi 2008. aas-
ta ga võr rel des on se da en di selt 
pea poo le vä hem. Val la va nem 
lu bas, et sel lel aas tal te hak se 
tee höö vel da mist ja tol mu tõr-
jet. Püü tak se ka krii ti li se ma tes-
se koh ta des se kruu sa tee de le 
ve da da. Kõik ja le kruu sa veoks 
ra ha kind las ti ei jät ku, rää ki ma-
ta täien da va te must ka te te ra ja-
mi sest. Tee de kva li tee di tõst mi-
ses se on edas pi di ka vas kind las-
ti veel pa nus ta da.

Koo so le ku tel väl ja too dud 
prob lee mid olid ena mas ti 
jooks vad. Tun ti mu ret osa de 
lah tis te dre naažikae vu de, la gu-
ne va kü la kii ge, vil tu va ju nud 
kü la sil di jms pä rast. Kõik prob-
lee mid said kir ja pan dud ja 
vald püüab need järk-jär gult 
la hen da.

Tä na me kõi ki sel lel aas tal 
koo so le ku tel osa le nuid meel-
di va ja konst ruk tiiv se aru te lu 
eest!

Alo Tom son, 
aren dus- ja kesk kon na nõu nik

Toi mu sid tra dit sioo ni li sed 
kü la koo so le kud
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Räi me Wes til Räi me Wes til 
as kel da sid noo red ja as kel da sid noo red ja 
mee nu ta sid va nadmee nu ta sid va nad

REE DEL, 9. au gus til 
koo li ma ja ava tud ala tes kel la 10:00

gii diek sur sioo nid paa ris tun di del (kell 10:00; 12:00; 
14:00; 16:00; 18:00) 
ava tud näi tu sed 

kell 18:00 re gist ree ri mi ne in fo lauas, osa lus ta su 10 eurot 

kell 19:30 KONT SER TAK TUS
kell 21:00 NOOR TE ESI NE JA TE KONT SERT
kell 22:00 KOO LI PI DU an samb li ga Ken tu kid

TÕS TA MAA VAL LA HA RI DU SE 
  325. AAS TA PÄE VA PI DUS TU SED 
    JA KOO LI KOK KU TU LEK 

LAU PÄE VAL, 10. au gus til
gii diek sur sioo nid paa ris tun di del (kell 10:00; 14:00; 
16:00; 18:00)

kell 12:00 HA RI DUS KON VE RENTS: 325 aas tat rah va -
     ha ri dust Tõs ta maal
kell 14:30 VAS TU VÕTT EN DIS TE LE JA 
     PRAE GUS TE LE KOO LI TÖÖTA JA TE LE
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TOIMETUS
Toimetaja: Ülle Tamm tel 505 5340, küljendaja: Pille Paalam
Internet: www.tostamaa.ee
Saatke meile oma jutte ja fotosid aadressil leht@tostamaa.ee 

Levi: Tõstamaa PMÜ kauplus, Teeristi pood, Pootsi pood, 
 Tõstamaa bensiinijaam.

Trükikoda: Hansaprint
Tiraaž: 425 tk

 Üks sõ ber tu le tas mul le 
taas kord meel de va na tõe, 
et elus tu leb te ha va li kuid. 

Tões ti! Ke va de ti po le va li-
kuid te ha või ma lik, liht salt 
kõik tu leb aru tu kii ru se ga 
ära te ha, en ne kui suur ro he -
lus pa tud ja tööd en da al la 
ma tab. Nõn da tu leb ki va li-
ma tult val get ae ga ka su ta-
da. Küü nea lu sed mul da 
trii ki täis ja dres si de põl ved 
po ri sed. Sek ka ka lam ba vil-
la la no lii ni hin gust värs ke 
sõn ni ku ui mas ta va te aroo-
mi de selt sis. 

Mui du gi saab te ha väik-
se maid va li kuid suur te või-
ma lus te sees. Kas kas va ta-
da oma maa la pil mu ru või 
vii ru ta da sa ma maa kap sa, 
por gan di ja kar tu li va gu de-
ga. Mu ru hool da mi ne veab 
ra ha ko tist ben sii ni ja nii du-
ki ja gu ra ha väl ja, sil mai lu 
jääb, ae ga ku lub oma ja gu. 
Aia maa võ tab ae ga ehk 
sa ma pal ju, aga sil mai lu on 
ta ga tud ra hul du se ga keld-
ris sü gi sest saa ki vaa da tes. 
Mõis ta gi ei pea poest po ti-
ta tud sa la tit ja til li ker ja ma, 
need saab so bi valt oma 
aiast nop pi da. 

Meie val la tee ne li ne la vas-
ta ja, kes küll naa ber val las 
su ve ko du omab, lõi kas 
ju ba esi me se su vi kõr vit sa. 
Te ma edu pant on ta li külv, 
jäl le gi hea va lik. Pis tad 
seem ne hi lis sü gi sel peh mes-
se mul la voo dis se ja oo tad 
ku ni ke vad päi ke seem ne-
ke se ära tab. Eks ta ik ka nii 
ole, et mi da kül vad, se da 
lõi kad, aga tööd tu leb sel 
ju hul ra ba da va li ma tult. Ja 
tei salt ela me me ik ka ai nult 
nii häs ti kui pal ju viit si me 
tööd vih tu da.  Ül le Tamm

JUHTKIRI

Män ni põl lu de tailp la nee rin gu es kii si aru te lu
 21.06.2013 kell 11.30 toi mub Tõ he la rah va ma jas (en di ses meie reis) Män ni kus te kü las 

asu va Män ni põl lu kin nis tu de tailp la nee rin gu es kii si aru te lu. Män ni põl li kin nis tust on pla nee-
ri tud moo dus ta da eral di sei sev äri maa ka tast riük sus, mil le le on ka van da tud mää ra ta ehi tu sõi-
gus mo bii li mas ti ra ja mi seks.

Es kii si ga on või ma lik tut vu da Tõs ta maa val la ko du le hel www.tos ta maa.ee

Suu re ni na, Me re, Roos ti ku ja Peet ri de tailp la nee rin gu al ga ta mi ne
 Tõs ta maa Val la vo li ko gu 31.05.2013 ot su se ga nr 103 al ga tas Tõs ta maa val las Kast na kü las 

asu va te Suu re ni na, Me re, Roos ti ku ja Peet ri maaük sus te de tailp la nee rin gu. De tailp la nee rin-
gu ees märk on ka he su ve ko du ra ja mi ne. Pla nee ri ta va ala suu rus on 2,627 ha.

 Aru ta ti SA Leiu ta ja te kü la 
et te pa ne kut toe ta da siht fi  nant-
see ri mi se kau du Lot te maa tee-
ma par gi ra ja mist.

Sih ta su tu se ju ha tu se liik me 
Ago Alt jõe sõ nul on Lot te maa 
tee ma park Lot te raa ma tu test 
ja joo nis fi l mi dest tut tav fan taa-
sia maailm, mis on uni kaal ne, 
tur va li ne ja po si tiiv se ener gia 
saa mi se koht. 

Olu li ne märk sõ na on siin 
pe re tu ris mi aren dus. Lot te-
maal hoo lit se tak se las te eest 
ja te ge le tak se nen de ga. 

Lot te maa mis sioon: pak ku-
da Lot te-ela must las te le ja nen-
de pe re de le, pro pa gee ri des 
elu ter veid väär tu si – sal li vus, 
pe re kesk sus, nu ti kus, sport lik-
kus, kesk kon na tead lik kus. 

Esi me sel aas tal ehi ta tak se 
väl ja küm me Lot te lu gu dest 
tut ta vat ma ja kest, mis si sus ta-
tud eri ne va te Lot te lu gu dest 
tun tud tee ma de ga, seal hul gas 
koos töös AH HAA tea dus kes-
ku se ga.

Li saks me re rand, staa dion, 
seik lus ra da ja muud at rakt sioo-
nid. Ka vas on tee ma par ki igal 
aas tal täien da da uu te Lot te 
mul ti fi l mi dest tut ta va te uu te 
at rakt sioo ni de ga.

Olu li ne osa tee ma par gist on 
va baõ hu la va (ma hu tab ku ni 
500 vaa ta jat), kus päe val toi-
mu vad las tee ten du sed (män gi-
vad las te teat ri te näit le jad), esi-
ne vad las te kol lek tii vid ja kus 
on või ma lik õh tu ti kor ral da da 
eriü ri tu si – su ve teat reid, kont-
ser te või muid üri tu si. 

Paar kor da päe vas ju tus tab 
rei si kohv ris pi ku tav rän nu-
koer Klaus (kut se li se näit le ja 
poolt ke has ta tav) las te le mui-
nas jut te.

Tee ma par gi mees kond, kus 
aas ta ring selt saab tööd 6 ini-
mest ja ku hu su veks pal ga tak-
se juur de veel vä he malt 50 ini-
mest, komp lek tee ri tak se pea-
mi selt Pär nu maa ini mes test. 

Li saks saa vad las te teat ri te 
näit le jad siin hu vi ta va prak ti-
ka ko ge mu se. 

Pro jek ti aja ka va 

Par gi ehi ta mi se ga on ka vas 
alus ta da sep temb ris 2013 ning 
park ava da juu nis 2014. 

Eda si on tee ma park plaa nis 
hoi da ava tu na põ hi ma hus mai 
lõ pust ku ni sep temb ri al gu se-
ni, 7 päe va nä da las, kell 11.00 
ku ni 18.00 ning vä hen da tud 
ma hus aas ta ring selt.

Pro jek ti mak su mus ja 
ra has ta mi ne

6,8 mil jo nit eu rot ko gu 
in ves tee ring sel lest: 4,4milj. € 
MKM EAS Tu ris mi too tea ren-
du se mee de, 0,3 milj. € Pär nu-
maa ava li ku sek to ri toe tus, 2,1 
milj. € erain ves to ri te in ves tee-
ring. 

Pär nu lin na ja Pär nu maa 
val da de poolt eral da ta vad toe-
tus sum mad kaa sa tak se pro-
jek ti Pär nu maa Oma va lit sus-
te Lii du kau du ja kan tak se sih-
ta su tu se le Leiu ta ja te kü la, mil-
le nõu ko gu jäl gib ja ot sus tab 
va hen di te si hi pä ra se ka su tu-
se üle pro jek tis. Nõu ko gus se 
kuu lu vad Pär nu maalt: Tah ku-
ran na val la va nem Ka rel Tölp, 
To ri val la va nem Mart Vaik-
saar, Pär nu Lin na vo li ko gu esi-
mees Va hur Mäe, SA PEAK 
ju ha tu se lii ge Im bi Le pik-Mar-
tin son. SA Leiu ta ja te kü la ju ha-
tus se kuu lub Pär nu maalt Ago 
Alt jõe. 

Toe ta ta va te le 

oma va lit sus te le pa ku tav 

Näh ta va le ko ha le par gi sis-
se pää su juur de tu leb tah vel, 
kus kir jas, et Lot te maa val mi-
mist toe tas Eu roo pa Liit ja sin-
na juur de li saks ka toe ta nud 

TÕS TA MAA VAL LA VO LI KO GU IS TUN GIL  31.05.2013

DETAILPLANEERINGUD
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oma va lit sus te va pid ja ni med. 
Sa ma in fo ku va tak se ka Lot te-
maa ko du le hel, oma va lit sus te 
ko du leh te del võib ära mär ki-
da, et see oma va lit sus toe tas 
Lot te maa val mi mist „nn Lot te-
sõb ra lik linn/vald“, koos töös 
SA-ga Pär nu maa Tu rism koos-
ta tak se vol dik, mi da Lot te maa 
kü las ta ja te le ja ga da ja kus kir-
jas toe ta nud oma va lit sus te 
poolt soo vi tud in fo: tu ris miob-
jek tid/ma ju tu sa su tu sed jm. 

Plaa nis on ka Lot te maal üles 
pan na suur Pär nu maa kon na 
kaart, kus Lot te te ge la ne saab 
kü las ta ja te le kaar dil näi da ta/
soo vi ta da mi da hu vi ta vat veel 
Pär nu maal on te ha/vaa da ta. 

Val la vo li ko gu siht fi  nant see-
ri mi se koh ta ot sust veel vas tu 
ei võt nud.

 Kuu la ti val la va ne ma in fot 
lä hia jal toi mu nust. Et te kan des 
rää gi ti toi mu nud kü la koo so le-
ku test ja õp pe päe vast Räi me-
West 2013. Tu le mas on Poot-
si laat. Vä ra ti paa di sa da ma kor-
ras ta mi se tööd käi vad, pai gal-
da tak se ujuv sild, kus saab paa-
te hoi da. Rah va ma ja re mon di 
vii ma se eta pi na toi mub ven ti-
lat sioo ni pai gal da mi ne.

 Ot sus ta ti esi ta da Pär nu maa 

Oma va lit sus te Lii du le ar va-
mus tõm be kes kus te le ra ja ne-
va hal dus re for mi osas.

Pea le Pär nu lin na on Pär nu 
maa kon nas tõm be kes kus teks 
veel Pär nu-Jaa gu pi, Ki lin gi-
Nõm me, Vänd ra ja Tõs ta maa.

Tõs ta maa val lae la ni ke ee lis-
ta tuim tõm be kes kus, kus 
käiak se tööl, koo lis, poes ja tar-
bi tak se tei si tee nu seid, on Tõs-
ta maa ale vik.

Tõs ta maa vald on tõm be kes-
ku seks ka naab ri te le. (Ter vi se-
kes kus, ap teek, kesk kool, las-
teaed).

 Kin ni ta ti val la 2012 aas ta  
ma jan du saas ta aruan ne.

 Ot sus ta ti, et järg nev val la-
vo li ko gu koos seis on sa mu ti 9 
liik me li ne. 

 Al ga ta ti Tõs ta maa val las 
Kast na kü las asu va te Suu re ni-
na, Me re, Roos ti ku ja Peet ri 
kin nis tu te de tailp la nee ring. 
De tailp la nee rin gu ga ka van da-
tak se ku ni ka he 60 m2 suu ru-
se ehi tu sa lu se pin na ga su ve ko-
du ra ja mi ne. 

 Lii na Käär an dis üle vaa te 
muu seu mi tööst ja tu ris mia la-
sest te ge vu sest Tõs ta maa Mõi-
sas.

Eve Sah tel,
val la sek re tär

Lage da de tailp la nee rin gu vas tu võt mi ne ja ava lik väl ja pa nek

 Käe so le va ga tea vi ta me, et Tõs ta maa val la va lit sus võt tis 
14.05.2013 kor ral du se ga nr 876 vas tu La ge da de tailp la nee-
rin gu.

Pla nee rin gu ava lik väl ja pa nek toi mub 07.06.2013-
20.06.2013. Pla nee rin gu ava lik aru te lu toi mub 21.06.3013 
kell 11.00 Tõ he la rah va ma jas (en di ne Meie rei).

De tailp la nee rin gu ga on hõl ma tud Män ni kus te kü las asuv 
La ge da ka tast riük sus nr 82602:002:0259. 

La ge da ka tast riük su se maan tee pool ses se ser va on pla nee-
ri tud ra ja da ne li ela mu maa sih tots tar be ga krun ti. 

Pla nee ri tud krun ti de le on ka van da tud ehi ta da üks ela mu 
koos kõr val hoo ne ga.

Pla nee rin gu ga on või ma lik tut vu da Tõs ta maa val la ko du-
le hel www.tos ta maa.ee

Tõstamaa
rahvamaja juures
kell 9.00–10.30 
Varbla
rahvamaja juures
kell 11.30–12.30
NB! Alates juulist
peatub Pangabuss
kaupluse juures

II ja III kvartalis
6. ja 20. juunil
4. ja 18. juulil
8. ja 22. augustil
5. ja 19. septembril

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!

DETAILPLANEERINGUD

Män guaeg sai gi ot sa ja ju ba sü gi sest as tu vad koo li las te per re 
tä na vu sed las teaia lõ pe ta jad: Ai gar Gur ja nov, He ven li Kaš kin, 
Re mo Tam me la, Em ma Lii sa Salk, Maar ja-He le na Ves ki mä gi, 
Ma ni vald Muu ga ja Me ri li Ad ler. Vää rib mär ki mist, et Ma ni vald 
ja Me ri li lä he vad koo li kuue selt. Viied kot ti!

Kool ootab usinaid õpilasi!
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Uu si tead mi si ja tead mis tes 
uut, ak tiiv set loo vust ja 
loo vat ak tiiv sust!

T
a va pä ra selt lõp pes ka 
kol mas te ge vu saas ta 
väl ja sõi du ga. See toi-

mus 27. mail. 
Esi me ne pea tus oli Jaa gu-

ran na lil le laag ris, kus tun tud 
lil le sead ja hr. Tom son tut vus-
tas oma elu- ja töö koh ta. Tõe li-
selt meel di valt tu ju tõst va ül la-
tu se na mõ jus ra bar be ri koo gi 
ja tai me tee de pak ku mi ne. Hr. 
Tom son tut vus tas oma töid-
te ge mi si – kus ta on õp pi nud 
ja uu si os ku si oman da mas käi-
nud. Lõ pe tu seks de monst ree-
ris ta ühe liht sa lil le sea de val-
mis ta mist, kus ta pa ni kok ku 
uh ke kal la aed put ke ga. Tu le-
mus oli ül la ta valt kau nis.

Järg mi seks pea tus pai gaks oli 
Sil la met sa ta lu. Lah ke pe re nai-
ne Mil vi te gi tõe li se õp pe käi-
gu na mõ ju va ring käi gu oma 
us ku ma tult suu rel töö põl lul. 
Suu red, kaa saeg se te teh ni lis-
te la hen dus te ga kas vu hoo ned 
kur ki de le, to ma ti te le, lil le de le. 
Ühi ne pea mi ne emot sioon oli 
– oh kui pal ju tööd on siia ku lu-
nud ja ku lub veel gi! Mil vilt sai-
me ka os kus lik ke nõuan deid, 
mi da oma ko duaias to ma ti te 
ja kur ki de kas va ta mi sel sil mas 

pi da da. Lõ pe tu seks kin kis Mil-
vi iga le kü la li se le võõ ra pä ra-
se aa loe tai me po ti ke se. Meie-
pool ne tä nu tu li sa mu ti sü da-
mest.

Vii ma seks pea tu seks so bis 
häs ti Me re laiu Puh ke kü la, kus 
oo tas meid nae ru sui ne pe re nai-
ne Lii vi maits va lõu na roa ga. 
„Koh vi ta mi se“ kõr val te gi klu-

bi eest ve da ja Lya Ve sik lü hi ke-
se kok ku võt te möö du nud aas-
ta tööst. Lya kü si mi se le, miks 
klu bi üri tus tel käiak se, vas ta ti 
mit me ti: võ lub to re selts kond, 
on põh just ko dust väl ja tul la, 
koh tu mi sed tar ka de ini mes te-
ga, või ma lus end ümb rit se va 
elu ga kur sis hoi da. 

Hu vi ta va ma test üri tus test 

ni me ta ti: rei si Ma ni ja le, Trii-
nu rei si jut tu Ka na das se, koh tu-
mist ko ha li ku kesk kon nas pet-
sia lis ti Alo ga, sot siaal töö ta ja 
En da ga, rei si Toom pea le rii gi-
ko gu töö ga tut vu ma ja mit me-
su gu seid väl ja sõi te. 

Lõ pe tu seks pak kus Lya ka 
mõt teid järg ne vaks hooa jaks. 
Tee mad said ül di se heaks kii-
du ja jäid uue hooa ja koos käi-
mi se alu seks. 

Lyat tä na ti klu bi töö hea juh-
ti mi se eest ke na tii vik lil le po ti-
ga. Lya on tä nu iga ti ära tee-
ni nud. Tal on iga üri tus häs ti 
lä bi mõel dud ja or ga ni see ri-
tud. Ala ti on tal mi da gi uut väl-
ja pak ku da.

Kir ja tü ki ta han gi lõ pe ta da 
Lya mõ te te ga: „On olu li ne, et 
ea kas ini me ne ei tun neks end 
ak tiiv sest elust ee ma le jäe tu na. 
Meie koos käi mis tel on gi osa le-
ja tel või ma lus end elu ga kur sis 
hoi da. Päi ke se list su ve!“.

Hooa ja lõ pu mõt ted pa ni kir ja 
Efe li ne

Lõp pes ea ka te klu bi kol mas te ge vu saas ta

Reisiseltskond Merelaius õitesülemi keskel.

Jaagu ilus ja lihtne töö. Sillametsa kasvuhooned on õitemeres.
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S
ih ta su tus Tõs ta maa 
Mõis on lõ pe ta mas 
Eu roo pa Elu kest va prog-

ram mi täis kas va nu ha ri du se-
le mõel dud pro jek ti „Eve ry bo-
dy Can Do It!“ esi mest pro jek-
tiaas tat, mis sai al gu se 2012. 
aas ta no vemb ris koh tu mi se ga 
His paa nias, jät kus ap ril lis Tür-
gis ning lõp pes part ne ri te kok-
ku saa mi se ga Ru mee nias Vas-
lui lin nas. 

Pro jek ti koh tu mis te va he-
peal sel ajal on part ne ror ga ni-
sat sioo nid töö ta nud eri ne va-
te ma ter ja li de ga soo li se võr-
dõi gus lik ku se tee ma del ning 
vii nud lä bi eri ne vaid töö tu ba-
sid, mil lest an ti aru ka Ru mee-
nias.

Esi me se pro jek tiaas ta vii ma-
se le koh tu mi se le sõit sid Tõs-
ta maalt pro jek ti mees kon na 
or ga ni saa to rid Too mas Mitt 
ja Lii na Käär ning õp pu ri te na 
Kris tii na Le pik, Ma re Pär na ja 
Tii na Sah tel. Reis Ru mee nias-
se al gas 5. juu ni öö sel ning lõp-
pes ko ju saa bu mi se ga 10. juu-
ni va ra hom mi kul. Ru mee nias 
oli me kolm täis pik ka päe va, 
mil le sis se mah tu sid põ ne vad 
ring käi gud, töö toad ning et te-
kan ne te aeg.

Tõs ta maa mees kond sõi tis 
Bu ka res ti lä bi Frank fur di, kuid 
Ru mee nia pea lin na me ei jää-
nud, vaid sõit si me koos teis te-
ga eda si Bran’i ni me lis se lin na, 
kus järg mi sel hom mi kul toi-
mus nn „Dra cu la los si“ kü las-
tus. Loss oli mul je ta val dav 
ning vä ga häs ti kor da teh tud. 
See oli just sel li ne loss, kus 
aja lu gu en das se haa rab ning 
ku hu võib ki end unus ta da rin-
gi käi ma. Bra ni lin nas kü las ta-
si me ka nn Mus ta ki ri kut, mis 
sai oma ni me tu se seal toi mu-
nud tu le kah ju jär gi 1689. aas-
tal. See õn ne tus muut nud ki 
ki ri ku mus taks.

Pä rast Bra ni kind lu se, ki ri ku 
ja Braşovi lin na kü las tust sõit-
si me Vas lui lin na, mis asub 

Ru mee nia idao sas, üs na Mol-
do va pii ri juu res. Te ge li kult 
oli gi Vas lui ku na gi Mol daa via 
osa. Linn ise on väi ke, täis nõu-
kaaeg seid ehi ti si ning kus on 
paar imei lu sat par ki. Vas luis 
koh tu si me ko ha li ku lin na pea-
ga, tut vu si me Ste fan Pro co piu 
koo li ga, kes on an tud pro jek tis 
ka part ne riks. Sa mu ti kü las ta-
si me lä he da la su vas kü las ko ha-
lik ku pe re kon da, kes ko gu pro-
jek ti mees kon na le (enam kui 
40 ini mest) val mis tas tra dit-
sioo ni li se lõu na söö gi koos suu-
re pä ra se ko du vei ni ga. 

Pea le mee leo lu kat lõu nat vii-
di meid vaa ta ma Ru mee nia 
kul tuu ri ehk esi ta ti rah va tant-
se ja pil li lu gu sid. Lõu na mai ne 
tem pe ra ment ja pro fes sio naal-
ne esi tus ei jät nud mi da gi ka he 
sil ma va he le ehk ko gu esi tus 
oli nii per fekt ne, et se da võiks 
kor da des uues ti vaa da ta.

Kul tuu rip rog ram mi le li saks 
esit le si me Vas luis oma se ni-
seid pro jek ti te ge vu si, pi da-
si me ma ha pi ka töö koo so le-
ku, mil le ajal osa le sid kaa sas 
ol nud õp pu rid töö toas ning 
jõud si me jä rel du se le, et soo li-

ne võr dõi gus lik kus on nii võrd 
ma hu kas tee ma, et sel les osas 
ja gub õp pi mist ja ko ge mus te 
va he ta mist aas ta teks.

Pro jek ti järg mi ne koo so lek 
le pi ti kok ku Tõs ta maa le sep-
temb ri kuus. 

Ta ga si sõit Ru mee niast toi-
mus taas kor da Bu ka rest-Frank-
furt-Tal linn kau du ning när vi-
kõ di pak kus või ma lus joos ta 
lä bi len nu jaa ma jät ku len nu le 
lii nil Frank furt-Tal linn. Meie 
jook si me, aga kohv rid vee-
re sid ning see tõt tu need ka 
ma ha jäid ja toi me ta ti mei le 
ko ju al les päev hil jem.

Reis oli kok ku võt tes suu re-

pä ra ne – kul tuu ri- ja ela mus te-
roh ke. Pea mi se kok ku võt te na 
Ru mee nia kui rii gi koh ta on 
see, et te gu on imei lu sa loo du-
se ja tem pe ra ment se te ini mes-
te maa ga, kus hin nad on peaae-
gu na gu Ees tis, kuid ini me sed 
na tu ke vae se mad. See on riik, 
kus juu nis on kir si puud küp-
se test mar ja dest loo kas, kus 
ho bu sed po le lem mik- vaid 
töö loo mad ning kus leiab tra-
dit sioo ni list elu vii si tun du valt 
roh kem kui kii re aren gu ga 
Ees tis. Igal ju hul on Ru mee nia 
väärt kü las ta mist!

Ilu sat su ve pro jek tig ru pi 
poolt soo vi des, Lii na Käär

Grunt vig viis Ru mee nias se
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Ei ole kol kaid,
on pai gad, kus ela me meie.
Kes suu daks sõl mi da lõn ga,
Kui kat keb see heie….

Rein San der
Ai täh!

Ai täh kõi gi le Tõ he la kü la 
raa ma tu trü ki või ma lu se ra has-
ta ja te le. Üht la si va ban dan, et 
kä si kir ja lõ pe ta mi ne nii kaua 
ae ga võt tis ja et raa ma tu il mu-
mist tu li sa mu ti tüü tult kaua 
oo da ta. 

Loo dan ker ge maks ka ris tu-
seks abi oma sün ni tun nis tu-
sest raa ma tu lõ pus. 

Raa ma tu il mu mist kuu lu tas 
aja kir ja nik Pär nu Post me hes 
en nat li kult pal ju va rem (ta näi-
nud se da ju hus li kult trü ki ko-
jas) kui raa mat üld se as jao sa lis-
te ni jõu dis. 

2013. aas ta Ema de päe va ja 
loo dus kait se kuu al gu ses 11. 
mail oli rõõm ko gu ne da Tõ he-
la rah va maj ja raa ma tut uu dis-
ta ma, ai täh kõi gi le.

Tä nan kõi ki Tõ he la ini me-
si – lä bi mit me põlv kon na – 
sel le suu re töö eest, mi da nad 
oma ko dust, pe rest, ta lust, 
meie reist, selt si dest, koo list, 
ki ri kust jm ju tus ta sid, üles kir-
ju ta sid ja lu ge ma tuid kor di 
mind ju tu le võt sid. 

Va nu pil te lae nu ta sid, pa nid 
kir ja koo li las te, lau lu koo ri de, 
kur sus te jt. üri tus te pil ti del ole-
va te isi ku te ni me sid. 

Nii on ole mas põl lu mees te 
selt si asu ta mi saas tal 1910 pee-
tud ma ja pi da mis kur sus test 
osa võt ja te ni me ki ri jpt. Kõi ki-
de osa lis te en di mä les tu sed. 

Su gu võ sa de uu ri mi si saab 
edas pi di lu ge da Tõ he la muu-
seu mis. See on hin da ma tu 
väär tu se ga aja looal li kas tu le-
vas te le põl ve de le. 

Hu vi tav on li sa da, et sel le 
kü la läi nud ae ga de ela ni kest 
on säi li nud vä ga pal ju fo to sid, 
ka neid kus ko gu kü la rah vas 

koos (pilt nik ke oli Saia nu ki 
Se pal, Sa ra to pis, Köös sa Jü ril 
jm). 

Aga sõ jaeel se te pil ti de ta ga-
kül jelt võib lei da ka moo tor rat-
tal rin gi sõit nud Mih kel Aga sil-
la pit sa ti jäl jen di ( M. Aga sild, 
Varb la p.ag.; ta oli Le pas pea 
Tis le ri Lii de vend). Oma tu le-

Ilmus Tõ he la kü la raa mat 

Põl lu mees te selt si ju ha tu se liik meid 1938. Is tu vad: Jaan Ja kob son (Teos te Mar di), Alek san der Kop-
pel (Kop li), Mar tin Mih kels (Puu ra ma Uue toa). Sei sa vad: Alek san der Kii rats (Puu ra ma Va na toa), 
Alek san der Tol li (Tol li), Rein hold Mur ro (Ant su toa). Fo to: Mih kel Aga sild.

11. mail 2013 – Tõ he la  rah va ma jas – Tõ he la kü la raa mat on tões ti val mis. Tõ he la kü la raa ma tu esi kaas.
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kust tea tas ta et te – mi na gi 
olen naab ri te le üt le mas käi-
nud – pilt nik tu leb! 

See gi kü la raa mat on oma 
üle se hi tu selt sa ma su gu ne 
kui seit se va rem il mu nut. 

Tõs ta maa val la vil jaai da na 
tun tud Tõ he la kü las oli kõi ge 
roh kem suu ri ja jõu kaid ta lu-
sid. Siin võe ti juh ti valt osa 
põl lu mees te selt si, põl lu töö-
riis ta de ja ma si na tar vi ta ja te 
ühi su se, sa mu ti muu de selt-
si de tööst. 

Tõ he la ta lu dest läks pal ju 
noo ri eda si õp pi ma põl lu ma-
jan dus koo li des se (Pe ni jõe, 
Pol li, Olust ve re, Ark na, Ants-
la, ka Tar tu Üli koo li ja Ees-
ti Põl lu ma jan du se Aka dee-
mias se). 

Tõ he la kü la on paik kon na 
kõi ge roh kem küü di ta mi se 
ja ar re tee ri mis te lä bi kan na-
ta nud kü la. Lu ge gem raa ma-
tust Tõ he la ini mes te Si be ri 
aad res se! 

Raa ma tu abil saa me meel-

de tu le ta da Tõ he la 3. juu li 
2010 aas ta- XIV ko du päe-
va päi ke se lõõ mas kul ge nud 
pi ka ja põh ja li ku “kü la ka da” 
käi mi se. 

Igas õues, igas pe res läi nud 
ae ga de eluo lust osa saa mi se 
ja kui pal ju kor di tu li öel da, 
et pe re küü di ta ti, ka siit küü-
di ta ti. 

Pä ris pal ju de le oli uu di seks 
ka he Mar gu se ta lu, Ki ri ka lu-
se Rei nu jmt ka du nud elu pai-
gad. 

Ei unu ne sa ma päe va aja-
loo tun ni va lu li sed mä les tu-
sed – kõ ne le sid sun ni töö li-
ne nr. 371 (Lin da Ja la kas), 
Uno Ki ri kal, Maie Le pik jt. 
Sa mast päe vast jäi iga ves ti 
meel de sü ga valt tun de li ne 
ela mus – Mir jam ja Vil lem 
Jaan soo Saia nu ki Se pa häär-
be ri ilu pos ti loo vu ta mi ne 
Tõ he la muu seu mi le.

See raa mat peab mee les 
ka sõ jaeel se Ton di sõ ja koo li 
vii ma se üle ma ko lo nel Karl-
Jo hann Lau rit sa mä les tus ki-
vi saa mi se lu gu. 

Tä nan abi eest Ees ti Kait se-
lii du üle ma nõu ni ku And res 
Mih kel sit Ees ti üle maailm-
se sõ ja mees te hää le kand ja 
“Võit le ja” mit me küm ne aas-
ta käi gu saa mi sel (need saa tis 
Tõs ta maa ku na gi se val la va-
ne ma Vol de mar Kar je li poeg 
Erich Kar jel Root sist).

On kurb, et oma mee nu-
tus te vae va  raa ma tust lu ge-
da ei saa enam ku na gi Pee ter 
Lapp, Maie Le pik, Pi ret Vol-
ge rad, Est ra Tsilk, Jo han nes 
Mih kels. Nen de elu ja mä les-
tu sed kan nab see raa mat tu le-
vik ku. Ai täh!

Tar tus Ees ti Maaü li koo li 
Bae ri ma jas on ava tud Ees ti 
Põl lu ma jan dus muu seu mis 
2008. aas tal koos ta tud näi tus 
“Tõ he la aeg ja ini me sed”. 

Sa ma kau nis ku jun du ses 
näi tus oli ka Tõs ta maa rah va-
ma jas ja rän das kaua Pär nu-
maa raa ma tu ko gu des ja muu-
seu mi des. 

Vai ke Hang

T
eat rit on Tõs ta maal 
teh tud ju ba aas taid 
ning möö du nud ka hel 

su vel on pub li ku meelt la hu ta-
tud ka pro fes sio naal se te la vas-
tus te ga Ger da Kor de met salt. 
2013. aas ta su vi pa kub jät ku-
valt põ ne vaid teat rie la mu-
si. Ni melt män gi tak se Tõs ta-
maa mõi sas 2012. aas ta su vel 
es mae sit lu se le tul nud la vas-
tust „Surm, sünd ja lau la tus“, 
kus pea te ge la si män gi vad suu-
re pä ra sed Lai ne Mä gi ja And-
rus Vaa rik. 

Näi dend „Surm, sünd ja 
lau la tus“ koos neb kol mest 
päe vast Tõs ta maa mõi sap-
roua An na Meyer von Gyl-
den feldt´i (sün ni daa tum tead-
ma ta; surn. 1710) elus. Pil did 
il mu vad meie et te ära pi di ses 
jär je kor ras – esi me ses osas 
on An na 90-, tei ses 35- ja kol-
man das 24-aas ta ne. An na abi-
kaa sa Be ne dict And reas von 
Hel mer sen tõi ta jõu kast Sak si-
maa pe rest kül ma le ja pi me da-
le Lii vi maa ää rea la le, kus te ma 
kaas las teks saa vad ük sin dus, 
lap sed ja tee ni jad. Ome ti kas-
vab An nast tõe li ne mat roon, 
kes ju hib Tõs ta maa ma ja pi da-
mist 70 aas tat ja kas va tab üles 
13 last. 

2012. aas ta su vel män gi ti 
eten dust vaid ühek sal kor ral, 
kuid pub li ku roh kus ja ta ga si-
si de tões ta sid, et eten dus on 
iga ti vaa ta mis väärt. Lähtu-
valt eelmise aasta kogemusest 
kut su me gi kõi ki ju ba va ra kult 
eten dus te le pi le teid ost ma.

Näi den dit „Surm, sünd ja 
lau la tus“ män gi tak se Tõs ta-
maa mõi sas järg mis tel kuu-
päe va del: 10., 11., 12., 13., 14., 
17., 18., 19., 20., 21., 24., 25., 
26., 27. ja 28. juu lil 2013 al gu-
se ga kell 20.00. Pi le tid on ju ba 
müü gil Pi le ti le vis ning ala tes 
12. juu nist ka Tõs ta maa mõi-
sa in fo lauas, mis on ava tud iga 
päev kell 12.00-18.00. Pi le ti te 

hind on 16 eu rot, soo dus pi let 
14 eu rot. Soo dus pi let keh tib 
õpi la se le, üliõ pi la se le ja pen sio-
nä ri le koos soo dus tust tõen da-
va do ku men di ga (nõu tav ko ha-
peal).

Juu li kuus mõi sas eten du va 
näi den di ga Tõs ta maa teat ri su-
vi ei lõ ppe, vaid jät kub au gus ti-
kuus tu liuue la vas tu se ga. Tõs-
ta maa Su ve tea ter toob la va le 
eten du se „Va na mees te su vi“, 
mis on taas kord kir ju ta tud ja 
la vas ta tud Ger da Kor de met sa 
poolt. 

„Va na mees te su vi“ rää gib 
rah va poolt ju mal da tud mee-
le la hu ta ja te ras kest elust. Kur-
ba dest klou ni dest, kes pea vad 
iga päe va selt la val sä ra ma, kuid 
on oma isik li kus elus te ge li kult 
õn ne tud, pet tu nud ja oma va-
hel tü lis. Näi den di te ge vus 
toi mub 1969. aaas ta au gus ti-
kuus ühes Ees ti ale vis. Žan rilt 
on see nuk ker farss. Eten du se 
kunst nik on Piia-Ber ta Piir ja 
pro dut sent Maa rio Ma sing. 
Osa des on And rus Vaa rik 
(Ei mar), Lai ne Mä gi (Hel mi), 
Ind rek Oja ri (Ver di), Liis Laig-
na (Leh te), Kers ti Tom bak 
(Dot ti) ja Pee ter Ja ko bi (Afa-
nas si).

Eten dust män gi tak se see-
kord Tõs ta maa rah va ma jas 
kes ka le vis ning sel lis tel au gus-
ti kuu päe va del: 3., 4., 7., 8. kell 
19.00, 9. kell 16.00, 10. kell 
12.00, 11. kell 16.00 ja 19.00, 
16. kell 19.00, 17. ja 24. kell 
16.00 ja 19.00 ning 25. au gus-
til kell 16.00 ja 19.00.

Pi le ti hind on 15 eu rot ja soo-
dus pi let 12 eu rot. Soo dus pi let 
keh tib õpi la se le, üliõ pi la se le ja 
pen sio nä ri le koos soo dus tust 
tõen da va do ku men di ga (nõu-
tav ko ha peal).

Eten dus te toi mu mi se koh ta 
saab roh kem in fot kir ju ta des 
aad res sil lii na@tos ta maa.ee 
või he lis ta des 508 3834.

Lii na Käär

Tõs ta maa teat ri su vi 
saab hoo sis se juu lis

Saia nu ki Se pa ta lu häär be ri 
ilu post Tõ he la muu seu mis.
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LL
i na väst rik on 
Ees tis üks kõi-
ge laie malt le vi-

nud lin de. Ta on varb la se suu-
ru ne, kuid vei di sa le dam, ala-
pool val ge ning selg tu ha kar-
va hall. Isas lin nu must kiird ja 
ku kal eris tu vad hal list sel jast 
te ra valt, emas lin nu hall ku kal 
lä heb su ju valt üle mus taks kii-
ruks. 

Li na väst ri kul on pi kad ja 
pee ni ke sed ja lad, mil lel ta võib 
üs na kii res ti joos ta ja ka pikk 
sa ba, mi da ta üh te lu gu vi bu-
tab. 

Maa pin nal joos tes püüab 
li na väst rik söö giks mar di kaid, 
ämb lik ke, tõu ke ja aeg-ajalt 

õh ku hü pa tes ka 
ma da lal lend le vaid 
pu tu kaid.

Ju ba märt si tei sel poo lel 
või ap ril li al gu ses saa bu vad 
li na väst ri kud Ees tis se pe sit-
se ma. Ela da meel dib nei le 
päik se lis tel la ge da tel ala del, 
mil le lä he du ses on var ja vaid 
puid või ehi ti si. Ta luõue del on 
li na väst rik iga-aas ta ne asu kas 
ja ka lin na des on ta ju ba pä ris 
ta va li ne lind. 

Pe sa hak ka vad li na väst ri kud 

ehi ta ma mai al gu ses, um bes 
kuu pea le saa bu mist. 

See on kau si ku ju li ne ro hust, 
leh te dest ja juur test pu nu tis, 
mis on voo der da tud sul ge de 
ja kar va de ga, ning te hak se 
ta va li selt ku hu gi var jua lu ses se 

või 
pool-

 l a h  t i s  s e 
õõn sus se. 

Li na väst ri-
kel on ta va li-

selt su ve jook-
sul ka hed po jad: esi-

me ses pe sa kon nas on 
4-6 poe ga, tei ses paa ri võr ra 
vä hem. Poe gi hau du vad va ne-
mad kor da möö da um bes 13-
14 päe va ja sa ma  kaua pea vad 

nad ka pe sas koo ru nud poe gi 
toit ma. Li na väst ri kud on vä ga 
kor daar mas ta vad va ne mad, 
sest kõik oma jä rel tu li ja te väl ja-
hei ted vii vad nad pe sast ee ma-
le, et sel le asu koh ta ilm selt mit-
te kel le le gi ree ta. Ka he nä da-
la pä rast lah ku vad po jad küll 
pe sast, kuid len da ma õpi vad 
nad al les nä da la jook sul. 

Va na rah vas ni me tab li na väst-
rik ku tih ti ka jää lõh ku jaks. See 
ni mi on tul nud ilm selt sel lest, 
et ta saa bub ke va del va ra, kui 
jõ ge del on veel viim seid päe vi 
jää. Ku na sel ajal veel pu tu kaid 
lin du de le toi duks vä he lei dub, 
siis ot sib ki li na väst rik oma toi-
du poo list jää ser val. 

Sü gi sel ok toob ris len dab 
li na väst rik Aaf ri kas se tal vi tu-
ma, ük si kud lin nud jää vad aga 
soo ja del tal ve del ka siia. Li na-
väst rik on Ees tis loo dus kait se 
all.

Lina väst rikLina väst rik

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

SS
uur-kir ju rähn 
on kõi ge sa ge-
da sem kir ju-

rähn. Ta on ilu sa 
mus ta-val ge kir ju 
su les ti ku ga lind, aga 

sa baa lu ne on he le pu-
na ne. Isas lin du del on 
li saks veel pu na ne 
ku kal. 

Ise loo mu li kud on 
tal le veel pikk klee-
puv keel, mi da on hea 
pu tu ka käi ku des se sis-

se lü ka ta, et sealt toi tu 
kät te saa da, ning vä ga 

jäik ja te ra va ti pu li ne sa ba, 
mis on puu tü ve del te gut se-

des heaks toeks. 
Suur-kir ju räh ni ta va li sim 

hää lit sus on va li me tal ne 
“kik”, mi da äre vu ses kor dab 
kii re ja da na. Trum mel da mi ne 
on lü hem ja  kii rem kui ühel gi 
tei sel räh ni lii gil, sel les on ta va li-
selt 6-7 löö ki. Ta trum mel dab 
sur nud oks tel ja tü ve del, ka 
te le fo ni pos ti del, me tall korst-

na tel ja mu jal.
See Eu raa sias ja Aaf ri kas ki 

üld le vi nud lind on ka Ees tis 
vä ga ha ri lik. 

Suur-kir ju räh ni elu pai gaks 
on kõik või ma li kud puis tud: 
met sad, aiad ja par gid, teis te 
räh ni de ga võr rel des va lib elu-
pai ka vä he, kui vaid lei dub 
pe sa puuks so biv leht puu. 

Va ne mad kait se vad koos 
aga ralt oma ter ri too riu mi. Eri-
ti hää le kad on isas lin nud veeb-
rua rist ap ril li ni, mil al gab pe sit-
su saeg. 

Sel pe rioo dil trum mel da vad 
nad va het pi da ma ta ning trum-
mel da mi ne on nei le sa ma 
tä hen du se ga, mis teis te le lin-
du de le laul. Sel le abil leia vad 
lin nud paa ri li se ning hoia vad 
võõ rad oma ter ri too riu milt 
ee mal. 

Toi tu han ki des tok sib rähn 
pal ju aeg la se malt ja vaik se-
malt. Es malt las kub suur-kir-
ju rähn oma toi du puu alu se le 
ning siis hak kab jär jest kõi ke 
hoo li kalt lä bi kont rol li des üles 
lii ku ma. Nii võib ta tõus ta roh-
kem kui 15 meet ri kõr gu se le 
puu ot sa. 

Su vel on tal põ hi toi duks 
pu tu ka te vast sed ja val mi kud, 
aga tal vel tar vi tab roh kelt okas-
puu de seem neid. 

Sel leks ase tab ta kä bi puup-
rak ku ja hak kab no ka löö ki de-
ga seem neid väl ja peks ma. Sel-
li se “se pi ko ja” lä he du ses võib 
tih ti lei da vä ga pal ju lam mu ta-
tud kä bi sid. 

Pe sa teeb räh ni paar koos 
ap ril lis-mais ja ta va li selt 2-8 
meet ri kõr gu se le haa va puus-
se. Sel le sü ga vus on kol man-
dik meet rit ja sis se pää su lä bi-
mõõt viis sen ti meet rit. 

Ap ril li lõ pul või mai al gul 
mu neb emas lind 4-8 val get 
mu na ot se õõn su se põh ja le. 
12 päe va haub isas lind ja te ma 
hoo lit seb pea mi selt ka poe ga-
de eest. 

Suur-kir ju räh ni pe sa leiab 
ker ges ti üles, sest ala ta sa näl-
jas te poe ga de ki sa on kau ge-
le kos ta. Kuid pe sa leid mi sest 
on vä he rõõ mu, sest see on nii 
sü gav, et poe gi po le nä ha gi. 

Suur-kir ju räh ni po jad lah ku-
vad pe sast kol me nä da la selt.

Suur-kir ju rähn on Ees tis loo-
dus kait se all.

Suur-kir ju rähnSuur-kir ju rähn
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18. mail kihas Liivi Lahe 
Räimerajal asuvas Lao 
kalasadam taas elu. 
Juba kolmandat korda 
toimus seal õppepäev 
RäimeWest.

Ras ke sü da me ga oo tas ko gu 
õp pe päe va kor ral dus mees-
kond tea det räi me püü gi lõ pe-
ta ta mi se koh ta. Ja nii ka läks, 
hi li sõh tuks oli käsk ko hal 
ja ju ba järg mi sel hom mi kul 
me hi me re le enam ei lu ba tud. 

See ga sai unis tus räi me las-
tis ka la paa ti dest ja me lust sel-
le üm ber tu haks. Kü lalis te le 
pa ku ti ja hu ta tud räi me "jää-
kok tei lis". Ka la vee ti suit suah-
ju des se lau sa van ni de ga.

Õp pe päev ise kul ges iga ti 
as ja li kus mee leo lus. Uu dis ta-
jaid jät kus iga le poo le, iseä ra-
nis pal ju oli toi me ta mas noo re-
mat rah vast, kellele seekord-
ne õppepäev ka suunatud oli. 
Vast leidub nüüd nii mõni-
gi noor inimene, kes otsustab 
oma elu kalanduse ja ranna-
külaga siduda.

Päeva jooksul toimus Pär-
numaa rannakalureid ühen-
dava tegevusgrupi MTÜ Lii-
vi Lahe Kalanduskogu kaas-
abil ja Euroopa Kalandusfondi 
toel mitmeid õpi- ja töötuba-
sid. Tartu Ülikooli Kalanduse 
Teabekeskuse lektorid tulvus-
tasid, millised kalad Liivi lahes 
elavad ja Pärnu Looduse- ja 
Tehnika maja paadimeister 
rääkis huvilistele, kuidas oma 
meresõiduvahendit hooldama 
peaks.

Huvitav ja õpetlik oli ka  
Politsei ja piirivalveameti kop-
teri ja vabatahtlike merepääst-
jate koostöös toimunud mere-
pääste demonstratsioon.

Suu re pa nu se and sid hak ka-
jad Pär nu maa Kut se ha ri dus-
kes ku se noo red. Mees kond 
haa ras kaa sa ka vaa ta jaid-
uu dis ta jaid räi me roo ki mis se 
ja ju ba loe tud mi nu ti te pä rast 
sai sel lest too rai nest to re sus-

hi rull. Ka kohalikust kalast on 
võimalik valmistada hõrku 
jaapani rooga. Suu rel pan nil 
sup le sid räi me fi  leed pu na ses 
me res ehk siis roh kes por gan-
dis, pap ri kas, to ma tis ja si bu-
las. Maits ta said kõik, kes vä he-
gi soo vi sid. 

Tra dit sioo ni ko ha selt said 
es malt ot sa suit su räi med, sest 
rannarahvas oli ametis räime-
kastide väljatoomisega.

Kahe eelneva aastaga on 
rannarahvas saanud innus-
tust, et iga perenaise valmista-
tud räimeroog on eriline ning 
seda tasub pakkuda maitsmi-
seks ka teistele.

Esmakordselt võtsid sel aas-
tal õppepäevast osa ka kalan-
duse tegevusgrupid väljas-
poolt - Association ”Darisim 
pasi!” Lätist Kuldiga piirkon-
nast ja Taurage FLAG Lee-
dust. 

Kind las ti sai igaüks to re da 
tar ku se te ra müt si al la, räi mest 
kõ hu täis ja päi ke sest põ sed 
pu na seks.

Suured tänud Lembit Poo-
busele, Peerni ja Manija räi-
mebrigaadidele, Peep Karbu-
sele, Tõstamaa ja Audru val-
la isetegevuslastele ja kõigile 
vabatahtlikele, kes õppepäeva 
kordaminekuks oma panuse 
andsid. Õppepäeva meeskond

Räi me Wes til as kel da sid noo red ja mee nu ta sid va nad

Õppepäeva toimumist toetasid:
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Mälumängu hooaja kokkuvõte

 Lõp pest kuuest män gust koos ne nud Tõs ta maa mä lu män-
gu hooaeg. Üld kok ku võt tes reas tu sid võist kon nad:

1. MM Ka lev Mart son, En no Ka se, Ki rill Tei ter, Alo Tom-
son
2. NUL LI RING Enn Mart son, Heik ki Lu ha maa, Ka rin Rand-
mäe, Ja nek Jaan soo, Val vo Vol ge rad
3. POOT SI  Gree te Tom son, Ka ro lii ne Kask, Too mas Mitt, 
Val dur Pa lits, Sven Tal lo
4. TÕ HE LA Kirs ti Ta lu, Kaa rin Rein son, Ai di Lell saar, Jaak 
Tork
5. WUN DER BAUM Mir jam Rand, Keiu An der son, Ly-And-
ra Pär nas te, Kaa rel Ka se
6. STEEL Eg le Leet maa, Ee ri ka Leet maa, Car men Maan toa, 
Aa re Sutt
7. 1-TEIST Tiiu Sa lu, In ger Va hu vee, And res Laur, Tõ nu 
Sa lu
8. OKAS Õn ne Salk, Ma rek Salk, Vil le Vul kan, Ind rek Me ras, 
Rai do Salk
9. OP TI MIS TID Moo ni ka Ad ler, Kat rin Tõ nis son, Tee le 
Tõ nis son, Ene Leht sa lu

Tä nu sõ nad män gu juh ti de le Joel Kuk ke le, Jaan Al li ku le, 
Too mas Mit ti le ja Rai mond Lob ja ka le. 

Tõs ta maa Spor dik lu bi

Tere tu le mast laupäeval, 20. juu lil
X SE LIS TE KÜ LA PÄE VA LE „Rah va ma ja 100“

Se lis te ki ri kus kell 15.00 kü la päe va ava mi ne, kont sert
Muu seu mi- ja kü la toas on ava tud näi tu sed, kü la supp

100-aas ta ses Se lis te rah va ma jas kell 16.30 fi l mi -
mee nu tus kü la elust ja aja loost

kell 17.30 las te näi dend

kell 18.00 Se lis te sõp ra de kont sert

kell 19.00 JUU BE LI PI DU: Se lis te kü la selt si näi dend O. 
Luts „Kap sa pea“. Pakutakse torti. Muu si ka ga täi da vad 
ma ja Tõs ta maa val la noo red ja an sam bel „Svips“

Kor ral da ja Se lis te Selts (in fo: Lii na 5 617 8481)

14. juu lil 2013 kell 20 Tõs ta maa lau lu la val
Pi le tid eel müü gis Tõs ta maa raa ma tu ko gus ku ni 13. juu li ni, täis pi let 12 eu rot, 
soo dus pi let 10 eu rot. Pi let sa mal õh tul ko ha peal: täis pi let 13 eu rot ja soo dus-
pi let 11 eu rot. Soo dus pi let keh tib pen sio nä ri de le ja las te le va nu ses 7-14 soo-
dus tust tõen da va do ku men di alu sel (va ja lik ko ha peal). 

Tähe le pa nu val la kü la koo li de vi list la sed!
Tõs ta maa val la EN DI SED KÜ LA KOO LID oo ta vad 

OMA VI LIST LA SI ja KU NA GI SI TÖÖ TA JAID 
väi ke se le koos vii bi mi se le 

9. au gus til 2013. aas tal kell 14 Kast na rah va maj ja, 
kell 14 Tõ he la rah va maj ja ja kell 17 Se lis te kü la tup pa.
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JUU NI
15. Juu nil kell 10 – 15 Poot si laat. In fo tel 5 332 1366 (Reet Rand)

15. juu nil kell 14 Tõs ta maa Kesk koo li 9. klas si lõ puak tus

21. juu nil kell 16 Tõs ta maa Kesk koo li 12. klas si lõ puak tus

26. juunist kuni 15. augustini Tõstamaa mõisa keldris helirežissöör 
Jaak Ellingu püsinäitus “KINO AJALUGU ESEMETES” ning foto-, fi lmi- 
ja kirjamehe Peeter Toominga mustvalgete fotode näitus

JUULI
7. juulil Tõstamaal Laste Tsirkusestuudio Folie kontsertetendus. Jälgi 
reklaami!

10.,11.,12.,13.,14.,17.,18.,19.,20.,21.,24.,25.,26.,27.,28. juulil kell 20 
Tõstamaa mõisas Ühenduse R.A.A.A.M. etendus “Sünd, surm ja laula-
tus” (lavastaja G. Kordemets) 

13. juulil kell 15 Ermistu Puhkekülas III Lõuka-Ermistu külapäev

14. juulil kell 20 Tõstamaa laululaval Vana Baskini Teatri etendus 
”Nädal aega kolmekesi" 

20. juulil kell 15 X Seliste külapäev „Seliste rahvamaja 100“ 

27. juulil kell 16 Kolmandad Tõhela Järvemängud 

AUGUST
3. augustil Manõja Päe

3. augustil kell 19 Tõstamaa rahvamajas Tõstamaa suveteatri esieten-
dus „Vanameestesuvi“ (lavastaja G. Kordemets). 

4., 7., 8. augustil kell 19 Tõstamaa rahvamajas Tõstamaa suveteatri 
etendus „Vanameestesuvi“

9.-11. augustil XVII Tõstamaa vallapäevad. Teeme vallapäevad 
koos! Anna teada oma ideest 12. juuliks (tel 523 6350 või onnela@
tostamaa.ee) ja jälgi reklaami!

9. augustil Tõstamaa kooli kokkutulek ja hariduselu 325. aasta-
päev, koolipidu koos ansambliga Kentukid

9. augustil kell 16 Tõstamaa rahvamajas Tõstamaa suveteatri etendus 
„Vanameestesuvi“ 

10. augustil kell 12 Tõstamaa rahvamajas Tõstamaa suveteatri etendus 
„Vanameestesuvi“ 

11. augustil. kell 16 ja kell 19 Tõstamaa rahvamajas Tõstamaa suve-
teatri etendus „Vanameestesuvi“ 

16. augustil kell 19 Tõstamaa rahvamajas Tõstamaa suveteatri etendus 
„Vanameestesuvi“ 

17., 24. augustil kell 16 ja kell 19 Tõstamaa rahvamajas Tõstamaa 
suveteatri etendus „Vanameestesuvi“ 

25. augustil kell 16 Tõstamaa rahvamajas Tõstamaa suveteatri etendus 
„Vanameestesuvi“

SU VE SÜND MU SED TÕS TA MAA VAL LAS

Mer tex Mets OÜ os tab met sa kin nis tuid, 
võ sa, met sa ma ter ja li ja võ sa raieõi gust. 

Tee nu se na osu ta me met sa raiet ja 
met sa ma ter ja li väl ja ve du. 

Ind rek Me ras 527 8767

Tule Lõuka-Ermistu 4. külapäevale 
13. juulil Ermistu Puhkekülla

kell 15 avame külapäeva ja meenutame koos 
Ermistu järve ajalugu

Traditsioonilised järvemängud: mudamaadlus, 
paadisõit, köievedu üle kanali jm.

kell 19 Simman

Söögi- ja joogipoolist pakub Cotze söögimaja
Korraldaja Ermistu Puhkeküla

TULEKUL KOLMANDAD 

TÕHELA JÄRVEMÄNGUD
Laupäeval, 27. juulil 

Tõhela Järve avalikus rannas kell 16.00

KAVAS: järveteatevõistlused, veejalgpall, 
vigursõit kanuudega, poomivõistlus 
kanali kohal, võrkpall

Õhtul tantsuks ansambel MANIJA POISID
Sööki ja jooki pakub Karmoon OÜ

Ööpimeduses kaunistavad järveäärt 
küünlad ja tõrvikud

Pilet 2 eurot

Tõs ta maa val la va lit sus kuu lu tab väl ja kon kur si 
SOT SIAAL NÕU NI KU ame ti ko ha le. 

Ame ti ko ha ees mär giks on Tõs ta maa val la 
sot siaal töö kor ral da mi ne. 

NÕUD MI SED KAN DI DAA DI LE:
 eria la ne kõrg ha ri dus
 vä ga hea suht le mi sos kus
 ar vu ti ka su ta mi se os kus
 au to ju hi lu ba de ole ma so lu

PA KU ME:
 head ene se teos tu se või ma lust
 hu vi ta vat ja vas tu tus ri kast tööd
 aren gu või ma lu si ja eria last täiend koo li tust

Ka suks tu leb sot siaal töö ko ge mus

Kon kur sil osa le mi seks pa lu me saa ta aval dus 
koos pal ga soo vi ga, CV, koo pia ha ri dust tõen da-
vast do ku men dist ja mo ti vat sioo ni ki ri hil je malt 
10. juu liks 2013 di gi taal selt all kir jas ta tu na 

e-pos ti too mas@tos ta maa.ee
Li sain fo: val la va nem Too mas Rõ hu, 

e-post too mas@tos ta maa.ee, tel 506 1930

Vee Grupp OÜ teos tab 
vee- ja ka na li sat sioo ni tras si de ehi tust, 
sep ti ku te pai gal dust ning 
kae ve töid väi ke ek sa vaa to ri ga.

Tel 521 7415, veeg rupp@gmail.com
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SUR NUAIA PÜ HAD 
TÕS TA MAA VAL LAS
22. juu nil kell 14 Tõs ta maa lu ter li kul 
kal mis tul. Tee nib õp. Tii na Jan no
23. juu nil kell 10 Poot si-Kõ pi ki ri kus 
li tur gia, kell 12.30 Poot si-Kõ pu õi geu su 
kal mis tul. Tee ni vad prees ter Enos Hein soo, dia-
kon Agat hon Paal berg
30. juu nil kell 15 Tõ he la õi geu su kal mis tul. 
Tee nib prees ter Enos Hein soo
20. juu lil kell 10 Se lis te ki ri kus li tur gia, 
kell 12 Se lis te õi geu su kal mis tul. Tee nib 
prees ter Enos Hein soo
20. juu lil kell 14 Tõs ta maa õi geu su 
kal mis tul. Tee nib prees ter Enos Hein soo
20. juu lil kell 15 Kast na õi geu su kal mis tul.
Tee nib prees ter Enos Hein soo

VIKTOR ROOS 90VIKTOR ROOS 90
SINAIDA MIKK 85SINAIDA MIKK 85

JUTA RÄHN 84JUTA RÄHN 84
VALENTINA HEINMAA 81VALENTINA HEINMAA 81

LEIDA VERTE 78LEIDA VERTE 78
HELLA ORM 77HELLA ORM 77

AIME MARTSON 76AIME MARTSON 76
MAIE ERIKSON 74MAIE ERIKSON 74

OLEG REIMAND 73OLEG REIMAND 73
ENE EENSALU 72ENE EENSALU 72

MARIA PAALBERG 71MARIA PAALBERG 71
ARNE TAMM 70ARNE TAMM 70

Maikuu Maikuu 
juu bi la rid

EVO LILLE 
13.12.1940 – 27.04.2013

ELJU KÄSPER 
12.03.1935 - 15.05.2013

LEIDA RAND 
07.08.1938 - 13.05.2013

SIIM KIISK 
21.05.1974 - 24.05.2013

MARIA PULS 
08.06.1923 – 28.05.2013

Laupäeval, 22. juu nil 

kell 21 jaa ni tu li Ka va rus. Õh tut si sus tab an sam bel Ali bi 

kell 21 jaa ni tu li Tõ he las. Tant suks män gib an sam bel Mait Se ger ja 
bänd

Pühapäeval, 23. juu nil 

kell 21 jaa niõh ta Ma ni ja saa re kes ku se juu res

kell 21 jaa ni tu li Tõs ta maal koos an samb li ga „VINT“
Män gu juht ja DJ Ur mas Lass. Tant suks kõ la vad pa ri mad ees ti keel sed 
ja -meel sed lau lud. Sel gi ta me väl ja Tõs ta maa pa ri mad Jaa nid las te 
ja mees te seast ning nai sed võist le vad Jaa ni ka tiit li le. Võist lu sa la deks 
le gen daar sed jaa ni päe va män gud: pae la tõm ba mi ne, sõ na ja laõie ot si-
mi ne, sau na vi ha hei de jne...

JAA NI TU LED TÕS TA MAA VAL LAS

Cot ze Söö gi ma ja lä heb üle su vi se le aja le. 

15. juu nist ku ni 31. au gus ti ni ole me ava tud järg mi selt:

P, E ja T kell 12.00 ku ni 17.00,
K ja N kell 11.00 ku ni 19.00,
R ja L kell 11.00 ku ni 22.00.

Tu le Tõs ta maa le su vi ta ma ja söö ma!


