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REE DEL, 9. au gus til 
Val la kü la koo lid oo ta vad vi list la si ja ku na gi si töö ta jaid koh tu ma:

kell 14.00 Kast na rah va maj ja ja Tõ he la rah va maj ja
kell 17.00 Se lis te kü la tup pa

kell 10.00–20.00 Vi list las te re gist ree ri mi ne Tõs ta maa mõi sa 
in fo lauas 

kell 12.00 ja kell 16.00 re gist ree ru nud vi list las te le ta su ta 
gii dieks kur sioon mõi sas

kell 19.30 - 20.30 pi du lik KONT SERT- AK TUS mõi sa ees
kell 21.00-… KOO LI PI DU mõi sa ees. 

La va le as tu vad Tõs ta maa noor te bän did, 
an samb lid KEN TU KID, REM ja T2

Pi let eel müü gist 5 eu rot (pi le tid müü gil mõi sas ja raa ma tu ko gus), 
sa mal õh tul ko ha peal pi let 7 eu rot. Ta su ta sis se pääs ku ni 7. a. las te le

Ala tes kella 18.30 on ava tud mõi sa tal li de va hel su pi köök

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
kell 10.00 mõis ava tud, vi list las te re gist ree ri mi ne 

ko gu päe va jook sul
kell 10.30 re gist ree ru nud vi list las te le ta su ta 

gii dieks kur sioon mõi sas
kell 12.00 HA RI DUS KON VE RENTS 

„325 aas tat rah va ha ri dust Tõs ta maal“
Et te kan ne te ga esi ne vad: Too mas Mitt, Too mas Rõ-
hu, Ma ri Lü his te, Lii na Käär ja Tõs ta maa kesk koo li 
õpi la sed. Et te kan ne te tee ma deks koo li ja siin se piir-
kon na ha ri dus- ja kul tuu ri lu gu

kell 14.30 vas tu võtt en dis te le ja prae gus te le koo li töö ta ja te le
kell 16.00 re gist ree ru nud vi list las te le ta su ta gii dieks kur sioon 

mõi sas

Koo li kok ku tu le kul osa le mi ne on ta su ta, väl ja ar va tud koo li pi du

Suveteatri tegemisedSuveteatri tegemised
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 Suur su vi on gi käes. Rah-
vas voo rib möö da ko du maa 
kau neid pai ku rin gi. 

Süüak se, os te tak se, ot si tak-
se kuns ti- ja muu si kae la mu-
si. Tee nin da ja tel on ti he dad 
päe vad. Kõnd on am mu gi 
jook suks üle läi nud, näljased 
klien did klõ bis ta vad nõu de ga 
ja vaa ta vad kel la. Ku hu küll 
praad jääb?

Ja te ge li kult on gi to re sõi-
ta rin gi, vaa da ta koh ti ku hu 
ku na gi po le sat tu nud, kom-
beid, ma ju, ini me si. Ol gu gi 
Ees ti pi si ke, eri ne vad näi teks 
põh ja- ja lää ne ran nik tei ne tei-
sest na gu öö ja päev. 

Kor raks lööb elu maal ki ha-
ma, tööd saa vad kõik, kes 
vä he gi viit si vad lii gu ta da. Kas 
viit si vad? 

Va nas ti said aru, mis kan di-
ga on te gu, kui vaa ta sid poe 
ta ha õl lek lu bi töö mai le. Mi da 
roh kem rüü pa jaid, se da ni ge-
lam piir kond. Nüüd on selt-
si me hed töö põl gu rid en nast 
mõ nu sas ti ro man ti li se ran-
na tee paa di al la sät ti nud. Päi-
ke ei kur na ja vihm ei vi na. 
Ai nus, mis lo gar die lu võib rik-
ku da on ra ha nap pus. 

Aga siin gi on li saks ta va li-
se le nuia mi se le ning ker ja mi-
se le uued mee to did ka su tu se-
le võe tud. Ni melt on asu nud 
üks nais ko da nik kim bu ta ma 
lap si. Rää gib es malt lo be dat 
ju tu kest, rõ hub sü da me tun-
nis tu se le, lu bab ra ha kii res ti 
ta ga si maks ta ja mee li tab ki 
lap se peo ke sest eu rod väl ja. 

Tä he le pa nu lap se va ne mad! 
Hoia ta ge ja kaits ke oma lap-
si, sest ne mad ei pruu gi ala ti 
heal ja kur jal va het te ha. 

Kes ei töö ta, see ei söö, aga 
joob! Jõu du töö le!  

Ül le Tamm

JUHTKIRI

Osa le sid kõik vo li ko gu liik-
med.

 Kuu la ti val la va ne ma in fot 
lä hia jal toi mu nust: 

Vas ta valt vo li ko gu ot su se le 
toe tas vald SA Kih nu Kul tuu-
ri Ins ti tuu ti Ma ni ja muu seu-
miai da kuu ri pro jek ti ra ja mi-
sel selle omao sa lu se kat mi se-
ga. Kuu ri pai gal da tak se muu-
seu mi suu re mad ja kül ma 
mit te kart vad eks po naa did. 

Seo ses Poot si raa ma tu ko-
gu ju ha ta ja pen sio ni le siir du-
mi se ga on ka vas väl ja kuu lu ta-
da kon kurss uue töö ta ja leid-
mi seks.

Tõs ta maa hool de ko du  
hoones on nüüdseks täi de tud 
tu leo hu tus nõu ded.

Val la päe vad on tä na vu suu-
res ti mõ ju ta tud ha ri du se aas-
ta päe vast. Oo da tud on et te-
pa ne kud üri tus te kor ral da mi-
seks. 

Pro jek ti “Ro man ti li ne ran-

na tee” raa mes on val la puh ke-
koh ta des se pai gal da tud 6 kup-
li ku ju list var jua lust, mis on 
ak tiiv set ka su tust leid nud. 

 Oma va lit sus te lii du ühis te-
ge vu se raa mes ot sus ta ti toe ta-
da SA Leiu ta ja te kü la siht fi  nat-
see ri mi se kau du 2100 eu ro 
suu ru se sum ma ga. 

Väl ja maks tak se siht fi  nant-
see ri mi se kau du eral da tav 
sum ma ai nult pea le OÜ Lot-
te maa tee ma pargi ka suks teh-
tud po si tiiv se fi  nant see ri mi-
sot su se saa mist tu ris mi too-
tea ren du se toe tus meet mest. 

 Ot sus ta ti keh tes ta da Tõs ta-
maa val las, Vä ra ti kü las, asu-
va Ka nis tu kin nis tu de tailp la-
nee ring.

Ka nis tu de tailp la nee rin gu-
ga on ka van da tud ka tast riük-
su sest 82602:004:0220 moo-
dus ta da kaks ela mu maa sih-
tots tar be ga krun ti. Li saks 

on ka van da tud moo dus ta da 
tee maa ka tast riük sus. Üle-
jää nud ala jääb maa tu lun dus-
maaks. Ela mu maa sih tots tar-
be ga krun ti de le on lu ba tud 
ehi ta da üks ela mu koos kõr-
val hoo ne ga. Ela mu kõr gus 
võib ol la ku ni 8 meet rit ja 
kõr val hoo ne ku ni 6 meet rit. 
Lu ba tud ka tu se kal le on 30-
50º. Ma ja de vee va rus tus on 
pla nee ri tud la hen da da ühi-
se puur kae vuga. Reo vee käit-
lus on pla nee ri tud la hen da da 
oma pu has ti te ga.

 Kin ni ta ti Tõs ta maa Kesk-
koo li aren gu ka va aas ta ni 
2016. (Mää rus on ava li kus ta-
tud elekt roo ni li ses Rii gi Tea-
ta jas ja val la ko du le he do ku-
men di re gist ris).

 Kuu la ti vo li ko gu ala lis te 
ko mis jo ni de esi mees te et te-
kan deid ko mis jo ni tööst.

Eve Sah tel, val la sek re tär

TÕS TA MAA VAL LA VO LI KO GU IS TUN GIL 21. juu nil 2013:

Aja va he mi kul 1. ap rill 
ku ni 30. juu ni alus ta ti 
Tõs ta maa val las viis 
kri mi naal me net lust.

Kaks kri mi naal me net lust 
neist au to juh ti de suh tes, kes 
en ne roo li is tu mist olid tar vi-
ta nud al ko ho li. Üks me net lus 
alus ta ti tu li rel va ja las ke moo-
na eba sea dus li ku käit le mi se 
koh ta. Po lit sei le tea ta ti ka 
jalg rat ta var gu sest. Alaea lis te 
poolt pan di toi me üks ke ha li-
ne väär koht le mi ne. 

Eel mi se aas ta sa mal pe rioo-
dil pan di toi me kolm ke ha list 
väär koht le mist. Neist kaks 
pa nid toi me alaea li sed. 

Toi mus paa di moo to ri te var-
gus. 

Kol me kuu ga avas ta ti 13 
väär teo rik ku jat, se da on 
mõ ne võr ra vä hem, kui eel mi-
se aas ta sa mal pe rioo di l. 

Mär ka ma tult on õh tud 
ha ka nud jär jest va rem hä mar-
du ma ja sel le ga seo ses tu le tan 
meel de hel ku ri va ja lik kust. 

Vas ta valt liik lus sea du se le 
peab hal va näh ta vu se kor ral 
või pi me da ajal teel lii ku des 
ja la käi ja ka su ta ma hel ku rit 
või val gu sal li kat aas taa jast ole-
ne ma ta. Tih ti te ki tab sel le sea-
du se punk ti juu res se ga dus, 
mi da tä hen dab sea du se mõis-
tes pi me ae g ja mi da halb näh-

ta vus. Ol gu siin ko hal mõ le-
mad mõis ted veel kord lah ti 
kir ju ta tud. 

Pi me aeg on aja va he mik 
ehast koi du ni, mil loo dus li-
ku val gu se vä he su se tõt tu on 
näh ta vus al la 300 meet ri. 

Halb näh ta vus on il mast 
või muu dest näh tus test (udu, 
vihm, lu me sa du, tuisk, hä ma-
rus, suits, tolm, vee- ja po ri-
p rits med, vas tu päi ke) tin gi-
tud aju ti ne olu kord, kui teel 
vaa del da vat ob jek ti pole või-
ma lik taus tast eris ta da kau ge-
malt kui 300 meet rit.

Tur va list su ve jät ku!
Sig ne Laa si,

piir kon na po lit sei nik

Uudi seid po lit sei töö mailt
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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!

8. ja 22. augustil
5. ja 19. septembril Tõs ta maa val la vo li ko gu 21.06.2013 ot su se ga nr 106 keh-

tes tas Ka nis tu de tailp la nee rin gu.
Ka nis tu de tailp la nee rin gu ga on ka van da tud ka tast riük su-

sest 82602:004:0220 moo dus ta da kaks ela mu maa sih tots-
tar be ga krun ti. Li saks on ka van da tud moo dus ta da an tud 
ka tast riük su sest ka tee maa ka tast riük sus. Üle jää nud ala 
jääb maa tu lun dus maaks. Ka tast riük su seid 82602:004:0221 
ja 82602:004:0222 ei muu de ta ja need jää vad täies ula tu ses 
maa tu lun dus maaks. 

Ela mu maa sih tots tar be ga krun ti de le on lu ba tud ehi ta da 
üks ela mu koos kõr val hoo ne ga. Ela mu kõr gus võib ol la 
ku ni 8 meet rit ja kõr val hoo ne ku ni 6 meet rit. Lu ba tud ka tu-
se kal le on 30-50º. Ma ja de vee va rus tus on pla nee ri tud la hen-
da tud ühi se puur kae vuga. Reo vee käit lus on pla nee ri tud 
la hen da da oma pu has ti te ga.

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

DETAILPLANEERINGUD

K
e va del pi das Se lis te 
kü la ak tiiv pi kalt plaa-
ni, kas kor ral da da kü-

la päe va või mit te. Peo pi da-
mi seks oli põh just, meie kü la 
rah va ma ja saab ok toob ris  sa-
ja aas ta seks! Kah juks sai me 
fon di des se esi ta tud taot lus te-
le ei ta va vas tu se. Õn neks ula-
ta sid abi käed Tõs ta maa val la-
va lit sus ja Se lis te Ja hi mees te 
Selts. Suu red tä nud tei le!

Küm nen dat kü la päe va ai-
tas nõu ja jõu ga or ga ni see ri-
da Tõs ta maa kul tuu ri juht Õn-
ne la Lees. Te da jät kus ki ri kus-
se ava sõ na üt le ma, ole ma rah-
va ma jas kon fe rans jeeks ja esi-
ne ma  koos Tõs ta maa ise te ge -
vus las te ga. Õn ne la, me ole me 
sul le sii ralt tä nu li kud!

Kü la päe va ava kont sert toi-
mus ko ha li kus ki ri kus. Esi ne-
sid met so sop ran Var va ra Je ri-
lo va ja te da kla ve ril saa tev Ma-
ri na Tsar ko va, esi ta tud muu si-
ka oli ime li selt kau nis.

Õh tu ni ai ta s ae ga si sus ta da 
muu seu mi toas ja rah va ma jas 
ole va te näi tus te ga tut vu mi-
ne. Kõ hu täi teks pak ku sid Ai-
li Me ri la ja Tii na Ei no le kü la-
lis te maits vat sup pi, oma küp-
se ta tud saia vaa ri ka kis sel li ga. 
Tä nud kok ka de le!

Rah va ma jas esi ne sid oma 
kü la neiu Ma ret Pa lu sa lu, Se-

lis te sõb rad: Tõs ta maa rah va-
ma ja nai san sam bel Ree de ne 
Rõõm ja folk loo ri rühm Vo ki-
ra tas. Kan nelt män gis Ave-
Ing rid Ves ki mä gi.

Se lis te sai kin gi tu seks oma 
kü la lau lu! 

Vä ga pal ju ele vust tõid tant-
su duo Show ti me neiud. Ühe 
tant si jan na Ma ri li ni esi va ne-
mad ela sid ku na gi Se lis te Sak-
sa ta lus. Kui ah he ta ma pa ne-
valt hoog sad ja graat si li sed 
olid nen de tant sud! See oli 
ilus!

Se lis te näi te ring esi tas Os-
kar Lut su lõ bu sat näi den dit 
„Kap sa pää“, näit le ja teks Ene, 
Mil vi, Ka ro lii na, Kris, Tii na ja 
Lii na. Kü la li sed nau ti sid eten-
dust täie ga, pal ju sai naer da 
ja ap laus oli tu li ne. Jä re li kult 

tu li häs ti väl ja! Loo de ta vas ti 
kut su tak se neid mu ja le gi esi -
ne ma?

Tant suks män gi sid Tõs ta-
maa noor te bänd ning an sam-
bel Svips. Ju ba see, et pi du li-
sed said tant su lüüa hom mi-
ku tun di de ni, an nab tun nis-

tust nen de vä ga heast ta se-
mest! Ol ge te tä na tud!

Tä na me ka tae va taa ti, kes 
sel aas tal jät tis meid vih ma ga 
õn nis ta ma ta!

Sü gav kum mar dus tei le kõi-
gi le!

Eve Jürgens

Sajandivanune rahvamaja vääris pidu



juuli 2013 - 4 

V
ii ma sel ajal on mee-
dias pal ju kõ la pin da 
leid nud Sot siaal mi nis-

tee riu mis et te val mis ta tav töö-
või me toe ta mi se re form, mil-
le sihtg rupp on tööea li sed töö-
või me kao ga ini me sed. Kuid 
kes on see töö või me tu ik ka gi 
ja kui pal ju see puu du tab neid, 
kel le le ei ole töö või me ka du 
mää ra tud?

Töö või met mõ ju tav ter vi-
sep rob leem või kah jus tus on 
mi da gi, mis võib ta ba da igaüht 
meist oo ta ma tult nt õn ne tus se 
sat tu mi sel või sa mas ka järk-
jär gult - pii sa valt ter vi se eest 
hoolt kand ma ta, las tes kroo ni-
li sel hai gu sel sü ve ne da. Ei ole-
gi va het, mil li ne see alg põh jus 
on, aga aru saa da valt võib ter vi-
se ka du mõ ju ta da har ju mus pä-
rast iga päe vae lu. 

Tek ki nud eba mu ga vu sed 
na gu vae vu sed ja nen dest tin-
gi tud va lud nõua vad ilm sel-
gelt har ju mus pä ra se iga päe-
vae lu muu da tust. Li saks muu-
da tus te le te ki vad uued va ja du-
sed – kõr va li ne abi, li sa ku lu de 
hü vi ta mi ne ja si se mi ne mo ti-
vat sioon nen de eel ne va te jä re-
le ula tu mi seks.

Jah – mo ti vat sioon! Mi ne 
tea - tä na, hom me, üle hom-
me, min nes töö le, lõu na le, 
poo di ku hu iga nes võib mi nu-
ga mi da gi juh tu da. Võin saa-
da tä he le pa ne ma tu ju hi süül 
au tolt löö gi ja mis eda si? 

Kao tan se ni se ole ma so le-
va töö või me ja lii gun gi ni me-
ta tud re for mi sihtg rup pi kui 
tööea li ne töö või me kao ga ini-
me ne. Või ma lik, et li saks tek ki-
nud töö või me tu se le või dak se 
mul le mää ra ta ka puue. Po le 
ju vä he juh tu meid kir jel da tud 
liik lu sõn ne tu sest, mil le ta ga-
jär jel sa tu vad ini me sed ra tas-
too li. 

Ku ju ta me nüüd et te st se naa-
riu mit – tä nu tu ge va le au tolt 
saa dud löö gi le, olen töö või me-
tu, kel le iga päe vae lus funkt sio-

nee ri mi seks on olu li seks abi va-
hen diks nt ra tas tool. Aka dee-
mi li ne või me kus säi lib täp selt 
sel li se na na gu see en ne õn ne-
tust oli, mi nu käed lii gu vad, 
mi nu vä li mus on na gu en ne 
õn ne tust, ai nu ke va he on gi 
see ra tas tool, mil le tõt tu võin 
va ja da eri ne vaid ko han du si 
aga eel kõi ge akt sep tee ri mist.

Mil li ne see iga päe vae lu 
nüüd ole ma saab? Jah, mind 
hak ka vad suu re tõe näo su se ga 
dik tee ri ma pii ra tud li gi pää sud 
hoo ne te le, aga see po le veel 
kõi ge va lu sam punkt. 

Tööand ja te ja ühis kon na 
disk ri mi nee riv suh tu mi ne – 
see on see! Säi li nud os ku si ja 
või meid ei to hiks ala hin na ta 
ja ühis kond ei to hiks mär gis-
ta da ja ne ga tiiv set sei su koh ta 
ju ba eos eri va ja du se ga ini me-
se osas võt ta. 

Aga mil li ne on reaal sus? 
Reaal sus on mär gis ta mi ne, 
va lu sa te hin nan gu te and mi ne 
ja ta ga ti puks vaat, et ee ma le ei 
ha ka ta veel hoid ma.

Mis juh tub kõi ge sel le juu-
res mi nu mo ti vat sioo ni ga? 
Tõe näo li selt on mi nus se kui 
„eba võrd ses se ühis kon na liik-
mes se“ suh tu mi ne see, mis 
ahel dab mo ti vat sioo nik rii si ja 
ko du sein te va he le. 

Töö tu ru le si se ne mi ne ei 
kõ la ah vat le-
va na kui tä na-
val lii ku des 
mär kad ha let-
se vaid, kaa sa-
tund vaid või 
põ las ta vaid sil-
ma paa re. See-
sa ma tööand ja 
võib ju üks nen dest sil ma paa-
ri dest ol la. 

„Eba võrd ne ühis kon na lii ge“ 
– va lus hin nang sü ve ne ma ta-
gi, mil li ne ini me se te ge lik või-
me kus on. Ei tee ra tas tool, 
kuul mi sa pa raat ega mis ta hes 
muu teh ni li ne abi va hend ini-
mest veel nö „ul li ke seks.“

Pal jus ki võib te ge mist ol la 
kol lek tiiv se hir mu ga. Miks 
kol lek tiiv ne? Ühis kon nas on 
ku ju ne nud min gid kind lad 
stan dar did, min gid kind lad 
pro fi i lid jmt mis näi ta vad, kes 
mis funkt sioo nis, mis ta se mel 
ja ta san dil te gut se ma peaks. 
Nüüd soo vib kee gi eri va ja du-
se ga ini me ne se da stan dar dit 
lõh ku da – paa ni ka! Mis moo-
di peab käi tu ma? Kas ta va jab 
eri list lä he ne mist? Liht sam 
oleks ju pea lii va al la pei ta ja 
loo ta, et küll kee gi tei ne sel le 
„prob lee mi ga“ te ge leb.

Hirm on sel le ni mi ja se da 
hir mu ei ole tar vis. Meie mõt-
te käik peab jõud ma sin na maa-
le mõist maks, et kõi ki de ga 
võib juh tu da õn ne tu si, igaüks 
meist võib hom me ol la töö või-
me kao ga eri ne va te sünd mus-
te tõt tu. 

Tööand ja te le pa kub riik 
mo ti vat sioo ni pa ket ti pii ra tud 
töö või me ga ini mes te hõi ves-
se kaa sa mi seks. Kah juks ei tea-
ta nen dest või ma lus test pal ju, 
ol gu sel leks siis eel nev eba pii-
sav üleül di ne tu run dus kom-
mu ni kat sioon või pi gem hirm 
eri va ja dus te ga ini mes te ees, 
mis ehk ajen dab ee ma le hoid-
ma ning  neid ta va pä ra sest 
ühis kon nast ee ma le tõu ka ma. 

Kee gi ei ta ha ol la väl ja tõu ga-
tu. Siin ko hal 
mee nub piib li-
tõ de „ära tee 
tei se le se da, 
mi da sa ei 
ta ha, et te hak-
se sul le.“ Elu-
ter ves ühis kon-
nas peak si me-

gi läh tu ma oma te gut se mi sel 
pi gem sel lest, et tee me tei se le 
se da, mi da soo vi me, et en di le-
gi te hak se. 

Ei soo vi kee gi meist saa da 
hei di kuks, kes tä nu iga päe vae-
lust ee ma le tõu ka mi se le vaev-
leb mo ti vat sioo nik rii sis ko du-
sein te va hel. Vä he sel lest, tä nu 

ee ma le tõu ka mi se le, puu dub 
ka ra ha li ne sõl tu ma tus, ene se-
teos tu se või ma lus ning maad 
võ tab ma sen dus ja ru tiin.

Võib ai nult et te ku ju ta da kui 
ras ke on sel li ses emot sio naal-
ses sei sus üleüld se toast väl ja 
tul la. Sa mal ajal on aga igas 
vald kon nas puu dus tub list ja 
kva li fi t see ri tud töö jõust. Miks 
mit te vaa da ta nen de ini mes te 
poo le, ke da se ni ni ei ole ehk 
kõi ge ak tiiv se malt töö hõi ves-
se kaa sa tud – eri va ja du se ga 
ini me sed. Miks? Aga just sel-
le sa ma mõt te laa di ko ha selt, 
et tee me tei se le se da, mi da 
soo vi me, et en di le gi te hak se. 
Mi ne tea ku na töö või me ka du, 
kas osa li ne või täie lik, meid 
puu du ta da võib ja ta bab saa-
tus si se ne da töö tu ru le hoo pis 
uues val gu ses – eri va ja du se ga 
ini me se na.

Tul les ta ga si töö või me toe-
ta mi se re for mi juur de, mil le 
ees märk on moo dus ta da ter-
vik lik töö või me süs teem, kus 
või ma li kult va ra abis ta tak se ja 
toe ta tak se ter vi se kah jus tu se-
ga ini mest töö hoid mi sel või 
so bi va töö leid mi sel ning toe ta-
tak se tööand jat, siis te ge lik ku-
ses peab igaüks meist and ma 
sel les se oma pa nu se. 

Ini me se le küll osu ta tak se 
va ja lik ke tee nu seid komp leks-
selt ja õi geaeg selt, kuid eel kõi-
ge peaks ki igaüks ideaa lis tä he-
le pa nu pöö ra ma ter vi se ris ki-
de en ne ta mi se le ja se da jär je pi-
de valt, and ma ta või ma lust näi-
teks kroo ni li se hai gu se näol 
töö või me tu se tek ki mi se le.

Li saks en da mo ti vat sioo ni-
le pa nus ta da ter vi se ris ki de 
en ne ta mis se, ai tab süs tee mi 
efek tiiv sust suu ren da da põ hi-
mõ te, et ek sis tee rib üks mo ti-
vee ri tud kind lus tu sand ja (Ees-
ti Töö tu kas sa), kes ak ti vee rib 
töö või me toe tu se saa jaid, pak-
ku des nei le töö tu ru meet meid, 
et nad saak sid hõi ves se ja see lä-
bi muu tuk sid süs tee mi pa nus-

Mis ime loom see töö või me tus on?

Vä he sel lest, tä nu 
ee ma le tõu ka mi se le, 
puu dub ka ra ha li ne 
sõl tu ma tus, ene se-
teos tu se või ma lus 
ning maad võ tab 

ma sen dus ja ru tiin.
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27. ja 28. juu lil toi mus 
Se lis te se pi ko jas jär je kor-
ras ju ba tei ne se pa töö 
koo li tus, mi da toe tas 
Pär nu maa Ko ha li ku Oma-
al ga tu se prog ramm. 

Te ge mist oli möö du nud aas-
tal toi mu nud se pa töö alg kur-
su se jät ku kur su se ga, mil le  tee-
maks olid se pis li kud ühen du-
sed. 

MTÜ Tõs ta maa Ko du kan di 
eest ve da mi sel re no vee ri tak se 
en di ses Se lis te meie reis se pi ko-
jaks so bi lik ke ruu me ju ba mit-
men dat aas tat ning üht la si koo-
li ta tak se esi mest grup pi õp pu-
reid se pa tööd te ge ma. Ni melt 
on ees mär giks muu ta se pi ko-

da ko haks, kus on või ma lik 
lä bi viia se pa töö kur su seid nii 
noor te le kui va ne ma te le õp pu-
ri te le, pak ku da te ge vu si val las 
lii ku va te le kü la lis te le ning kor-
ral da da muid ki ko gu kon na le 
mõel dud te ge vu si. Esi me ne 
nen dest on gi plaa nis Tõs ta-
maa val la päe va de ajal, mil 
10. au gus ti en ne lõu nal kell 10 
ku ni 12 on igal uu dis hi mu li kul 
või ma lik se pi ko da uu dis ta ma 
min na ja soo vi kor ral haam rit 
peos hoi da ning se pa tööd ka 
ise proo vi da. Üri tus on ta su ta 
ja loo de ta vas ti te ki tab see hu vi 
kõi ki des me tal li- ja se pa tööst 
hu vi ta tud ini mes tes.

Lii na Käär,
pro jek ti juht

ta ja teks.
Ka Tööins pekt sioon pa nus-

tab re for mi jook sul tööand-
jaid ja töö ta jaid toe ta va te 
skee mi de loo mi ses se, mis 
toe ta vad töö ta ja te, sh töö või-
me kao ga töö ta ja te tööl hoid-
mist. 

Te ge vu sed pa ran da vad 
ohu tus kul tuu-
ri töö ko hal 
ja lä bi sel le 
vä hen da vad 
hõi vest väl-
ja lan ge mist, 
mõ ju  t a  v ad 
töö või me toe-
ta mi se ning töö ter vis hoiu ja 
tööo hu tu se re for mi edu kat 
ra ken da mist; ai ta vad ku jun-
da da tööe lus osa le ja te tead-
lik ku käi tu mist töö su he tes; 
ai ta vad et te võ te tel hin na ta 
töö kesk kon na ohu te gu ri test 
tu le ne vaid ris ke ja en ne ta da 
töö ta ja te ter vi se ris ki. Te ge vu-
sed ta ga vad töö ta ja te ter vi se-
kont rol li ees mär gi pä ra su se, 
ot si vad la hen du si va ra se le 
pen sio ni le jää mi se ära hoid-
mi seks ning toe ta vad töö ter-
vis hoiua last koos tööd tead-
li ku käi tu mi se ku jun da mi-
seks. 

Näh ta vas ti või ma lu si töö-
hõi ves se nen de ini mes te 
naas mi sel on, ta sub vaa da ta 
kas või töö tu kas sa ko du le he-
le, ot si da rub rii ki „Tee nu sed 
puu de või pi kaa ja li se ter vi se-
häi re ga ini mes te le.“ Kü si mus 
on aga nii eri va ja du se ga ini-
mes te en di mo ti vat sioo nis 
kui tööand ja tah tes neid vär-
va ta. 

Mi na isik li kult ei ku ju taks 
et te, et tä nu tööand ja tead ma-
tu se le kaoks ka mi nu en da 
init sia tiiv ol la ak tiiv ne töö tu-
ru lii ge, kuu lu da kol lek tii vi, 
ol la val mis uu teks ene se teos-
tu se või ma lus teks, ol la ra ha-
li selt sõl tu ma tu, oma da pii sa-
vat sis se tu le kut, mis an naks 
või ma lu se lu ba da mõ ni ki no-

seanss või mõ ni kul tuu riü ri-
tus või mi da iga nes mee le pä-
rast. 

Mi nu init sia tiiv vs tööand-
ja ta he, sii ralt loo dan, et mi da 
aeg eda si, se da võrd se maks 
ni met kaa lu kauss muu tub ja 
et te võt teid, kes on mo ti vee-
ri tud ühis kon da pa nus ta ma 

eri va ja dus te-
ga ini mes te 
hõi ves se kaa-
sa mi sel, saab 
ole ma tä na-
sest enam.

I d e a a  l i s 
võiks igaüks 

meist seis ta hea sel le eest, et 
nii lä he da sed kui ka ise ole-
me val mis oma käi tu mi se ga 
en ne ta ma ter vi se ris ke ning 
osa le ma meet me tes või suu-
na ma kaas la si ta ga si töö le 
või leid ma või ma lu si, kui das 
ole ma so le vat tööd saab jät-
ka ta ju hul kui on juh tu nud 
mi da gi sel list, mis on mõ ju-
nud se ni se le ter vi se sei sun di-
le nii, et töö või me on kah jus-
tu nud.

Tu leb väl ja, et töö või me tus 
ei ole ime loom tei selt pla nee-
dilt, igaüks meist võib ühel 
het kel ol la kar de tud töö või-
me tu – eri va ja du se ga ini me-
ne. Meie järg la sed või vad 
se da ol la, meie lä he das te ga 
võib nii juh tu da ja eri va ja du-
si on eri ne vaid, mit te ai nult 
siin loos kir jel da tud näi de. 
Em paa tia proo vi ki vi nii 
mõ ne le gi - akt sep tee ri da nii 
eri va ja du se ga kui puu de li si 
ini me si võrd se te ja ak tiiv se te 
ühis kon na liik me te na.

Mi nul on mo ti vat sioon 
seis ta hea nii en da kui lä he-
das te ter vi se ris ki de en ne ta-
mi sel, seal juu res nen de suu-
na mi sel ak tiiv se elu vii si juur-
de, ka ju hul kui peaks ki mää-
ra tud saa ma töö või me ka du, 
aga Si nul?

Ju ri Tee järv,
ko da nik

?

Selis te meie rei se pi ko jas toi mus koo li tusSelis te meie rei se pi ko jas toi mus koo li tus
Igaüks meist 

võib ühel het kel 
ol la kar de tud 
töö või me tu – 
eri va ja du se ga 

ini me ne.

Tallinna Tehnikakõrgkooli arhitektuuriüliõpilased rühmast EA 41 
rajasid Manijale, Riida tallu käepärasest kraamist toreda män-
guväljaku ja mitmeotstarbelise liivakasti. Tööd juhendas Ralf 
Tamm.
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13. juu lil võt tis uuen da-
tud Er mis tu Puh ke kü la 
ava sü li vas tu kõi ki kü la-
päe va li si. 

Va ra ke va del alus ta tud kor-
ras tus- ja re mon di töö de tu le-
mu se na on muu de tud ar mas-
ta tud puh ke kü la kau niks ja 
meel di vaks tub li de pe re kon-
da de Tuul mees te eest ve da mi-
sel.

Kü la päe val mee nu ta ti ku ni 
poo le sa jan di ta gu seid töid ja 
te ge mi si Er mis tu jär ve ma jan-
dis. Aja lu gu ai tas as jao sa lis tel 
meel de tu le ta da Vil lem Jaan-
soo. Paa di kuu ris sai vaa da-
ta fo to sid nii töö te ge mis test 
kui ka eel ne va test kü la päe va-
dest. 

Las te le oli loo dud pal ju vah-
vaid või ma lu si män gi mi seks-
lus ti mi seks. Kü la päe va pu hul 
sai priilt sõi ta ve si jalg ra tas te-
ga, paa ti de ga ja uju da nii pal-
ju kui sü da lus tis. Kal das se 
vee tud ujuv parv saun oli pil-
li män gi ja te le la vaks ko han da-
tud, mil le ka tu selt võis nau ti-
da kau nist vaa det ko gu jär ve-
le ja puh ke kü la le. 

Vah va päe va juht Ma rek 
Pääs tel hoo lit ses sel le eest, 
et kel lel gi ei oleks igav. Te ma 
eest ve da mi sel vii di lä bi lõ bu-
said män ge ja võist lu si: ve si-

jalg rat ta sõit paa ri de le, köie-
ve du ja tra dit sioo ni li ne mu da-
maad lus. Tant su de, lau lu de 
ja pil li män gu ga tu lid ter vi ta-
ma Rai mo Soom re, folk loo ri-
rühm Vo ki ra tas, nai san sam-
bel Ree de ne Rõõm ja noor te-
bänd Yleei le Syn di nud. Ret-
ro hõn gu list tant su muu si kat 
män gis an sam bel Tan go po-
jad Pär nust. 

Cot ze Ma ja pak kus söö gi- 
ja joo gi poo list. Lah ke puh ke-
kü la pe re rah vas ja gas hel delt 
kõi gi le kü la lis te le kin gi tu si ja 
to re daid au hin du. Ain Lop-
sik pak kus kõi gi le maits vat 
suit su ka la ja oli koos Mar gus 
Mä ta se ga vä si ma tu teks paa-
di mees teks. To mek Jaan soo 
koos Tõs ta maa Lus ti- ja Lõ bu 
Selt si rah va ga olid suu reks 

abiks peo ko ha sät ti mi sel. 
Sten-An der Oja kal las püü dis 
to re daid het ki fo to jääd vus tu-
seks. Kü la päe va kor ral da mi-
sel olid suu reks abiks Te ka-
mer OÜ, Har ja se OÜ, Tõs ta-
maa Ja hi mees te Selts, Er mis-
tu puh ke kü la pe re rah vas ja 
Tõs ta maa val la va lit sus. 

Kü la päe vaks kir ju tas lõu ka-
la ne Õie Jaan soo lau lu, mis 
sai uh kelt et te kan tud ja ku hu 
„suu re mad süüd la sed“ ni me-
pi di sis se pan dud. Laul al gas 
nii: „Aeg on sõud nud, aeg on 
jõud nud – kü la päev on kät te 
jõud nud, Er mis tu ja Lõu ka 
rah vas igas töös on ik ka vah-
vad...“. 

Suu red tä nud kõi gi le te gi ja-
te le ja osa le ja te le!

Õn ne la ja Ma dis

Elu teat rit on Tõs ta maal 
pa ras ja gu näh tud, aga 
pä ris teat rit te hak se tä na-
vu ju ba kol man dat kor da. 

Eks see ole jäl le oma kor da 
elust ma ha kir ju ta tud ja se da 
tut ta vat tun net pub lik ar mas-
tab ki. Se ni ni on teat ri te gi ja tel 
pub li kuõn ne kuh ja ga ol nud ja 
saa lid rah vast pun gil.

Tä na vu ne eten dus “Va na-
mees te su vi”te hak se ju ba Tõs ta-
maa su ve teat ri ni me all ja uues 
ko has ehk siis rah va ma jas.

Proov al gab täp selt kell 11 
ja la vas ta ja ning au tor Ger da 
Kor de mets on as ja lik kus ise. 
Ei min git kra bis ta mist ega ju tu-
va da. Näit le jad lap pa vad teks ti 
ja proov lä heb kind lalt käi ma. 

Tead ma ta põh ju sel roo ma-
vad eten du se juht Ai gi Ves ki 
ja meie Ja nek Jaan soo kä pu li 
rin gi na gu par ti sa nid ur gu des, 
aga pais tab, et mees jääb as ja-
ga ra hu le ja lah kub. Ai gi oma-
kor da ot sus tab kä pu lia sen dis 
teks ti raa ma tus se sü ve ne da, ju 
on siis va ja. No eks ta pä rast 
pais ta. 

Ai gi le on see kol mas teat ri-
su vi Tõs ta maal ja te ma mee-
lest oleks ju ba ülim aeg en da le 
siia kan ti su vi la os ta. Jaa ni päe-
vast au gus ti lõ pu ni on to re da 
al gu se ja lõ pu ga aeg siin ol la. 
Suu re pä ra ne puh kus ja suu re-
pä ra ne trupp, hea komp lekt, 
kui gi peab tööd te ge ma. 

Ai gi sõ nul käiak se tra dit sioo-
ni li selt hom mi ku söö gil Lai ne 
baa ris. Seal ju ba oo da tak se 
ning üri ta tak se iga päev ka 
ül la ta da uu te värs ke te küp se-
tis te ga. Lõu na söök möö dub 
jäl le gi Cot zes, kus lem mi kuks 
on jää ti se kok teil. Poest os te tak-
se kõi ge roh kem mi ne raal vett, 
koh vi ja pii ma. 

Ai gi sõ nul ini me sed ik ka 
sil mit se vad ja rää gi vad va hel 
ka tä na val näi te selts kon na ga 
jut tu. Lin na poiss Ind rek Oja-
ri on Tõs ta maal esi mest kor-
da, aga iga vust ei tun ne. Siin 

Tõs ta maa tuu

Lõu ka-Er mis tu 4. kü la päev 
sai to re das ti pee tud
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on mõ nus ja proo vi va bal ajal 
saab la he dalt ra hu ja vai kust 
nau ti da. Ind re ku sõ nul on teat-
rit ala ti hu vi tav te ha. “Et kas 
tu leb me nuk või?” – “Se da ei 
tea ku na gi et te, aga loo da me. 
Peab tu le ma,” ar vab mees.

Va na meis ter And rus Vaa rik 
on oma Pi va root si su ve ko dust 
sa mu ti kolm aas tat Tõs ta maa 
va hel pat see ri mas käi nud. Sar-
mi kat kaa bu ta tud näit le jat ja 
te ma ime li si rol le mõi sas tea-

tak se ja mee nu ta tak se. Hil ju ti 
sai Vaa rik suu re ela mu se osa li-
seks kui oli ter vi se hä da tõt tu 
sun ni tud meie ter vi se kes ku ses-
se pöör du ma. Ni melt ot sus tas 
asen du sarst And rust ra vi da 
en da sõ nul nii na gu se da teh ti 
sõ ja ajal, ehk siis süs ti da pe nit-
sil lii ni. Suur tu gev arst hoia tas, 
et on va lus, vä ga va lus, sest 
süst tu leb rei de. “No te ge li kult 
oli suts ja val mis! Ja hai gus oli 
poo le tun ni ga pü hi tud.” Nüüd 

soo vi tab mees se da roh tu kõi-
gi le. 

Rak ve re la ne Pee ter Ja ko bi 
jõu dis ju ba vaa da ta mõi sae ten-
dust “Surm, sünd ja lau la tus” 
ning oli sel lest sii ras vai mus tu-
ses. Kui gi Pee ter loo tis, et saab 
va ba su ve ja võib va nu se tõt tu 
vä he la he da mat ole mist lu ba-
da. Aga läks na gu ala ti. Siis ki 
ei ole ta su gu gi kin del, et ra hu-
lik ole mi ne ta just õn ne li ku-
maks teeks. Te ma ta hab ik ka 

ini mes te seas ela da, mit te vaik-
selt pen sio ni põl ve tuk su da. 
Eks ka siin as tu vad ini me sed 
li gi ja kü si vad, et kas oled tont 
või ini me ne. Aga kui ei ol da 
vä ga pea le tük ki vad, loeb ta sel-
le hea taht li kuks tä he le pa nua-
val du seks.

Ka he ja la ga maa peal Lai ne 
Mä gi tea tab, et peaks ik ka siia 
kor te ri ost ma, siis oleks hom-
mi kul  nii mõ nus proo vi min-
na ja And rus lu bab oma kor da 
mõ ni kord tu le va ses elu toas 
ko ha sis se võt ta. 

Kers ti Tom bak sai aga Ma ni-
jalt tõ si se pi si ku kül ge ja nüüd 
ela vad te ma sü daees ti põ lis ta-
lus saa relt pä rit kolm ute kest, 
ke da abi kaa sa hel li ta valt kau ni-
ta ri deks kut sub. 

Sak sa maalt on ta ga si ka Kris-
tel Sutt. Ja kui gi suu red pa tud 
te hak se su vel, is tub te ma ju ba 
kol man dat su ve la vas tust riie ta-
ja na vaik selt proo vis.

Sa mal ajal vaa tab la vas ta ja 
Kor de mets la va le, võ tab st see-
ni ta ga si, an nab nõu, ve hib 
in nu kalt kä te ga, nae rab, kur-
vas tab, mõ tisk leb. Te ma on 
see, kes vaa tab, et elu ja teat ri-
tuk se oleks ühi ne. Aga lu gu ise 
lä heb vaa ta ja le kind las ti hin ge, 
sest siis kui elu het ked teat ri la-
val pa ne vad meid kõi ki kor ra-
ga nut ma ja naer ma, võib juh-
tu da, et tun ne me õn ne ära.

Ül le Tamm

u led sa si vad teat ri rah va päid ju ba kol man dat aas tat
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K
õ pu kü la Ma ria tal lu 
os tis pe re mees Enn 
Rand esi me se koor-

ma ehi tus ma ter ja li 1991. aas-
tal. Too na mõt les äs ja üli koo li 
lõ pe ta nud mees, et re mon dib 
vei di ta lu ma ja, kus te ma noor-
põlv möö dus. Va nae ma kin gi-
tu se aren da mis se on Enn tä na-
seks pan nud oma hin ge. Noo-
red pär na al leed ja ga vad ju ba 
lah kelt õi si.

Ma rias lei vad ko ha pea tu mi-
seks liht sad rän du rid kui ka 
mu ga vaid tin gi mu si soo vi vad 
klien did. Pea ma ja on lä bi nud 
uuen dus kuu ri – avar köök, 
ka bi net, koo li tus ruu mid. 
Ho tel li poo le le jää vad pe re-
ma jad, kus ruu mi la he dalt ja 
mu ga vust oma ja gu. 

Kau ba mär gi na tun tud 
Ma ria ta lu on gi na gu ter ve 
kü la, kus puu de ga pa lis ta tud 
tä na vad vii vad ai na järg ne va-
te puh kea la de ja hoo ne te juur-
de. Jalg pal li väl jak kut sub spor-
ti ma. 

Uu sim hoo ne on äs ja ka su-
tus loa saa nud si se ma neež, mis 
on 22 meet rit lai ja 48 meet rit 
pikk. En nu sõ nul saab siin kor-
ral da da nii mes se kui näi tu si, 
põ hi li selt on hoo ne mõis ta gi 
rat su ta mi se tar beks. Ta he tak-
se alus ta da regulaarsete rat sat-
ree nin gu te ga, sest nüüd sest 
saab se da te ha iga il ma ga. Kah-
juks os ka vad eest la sed veel 

vä he rat su ta da. Ees mär giks on 
ini mest ja ho bust lä hen da da.

1993. aastal käi di esi mest 
kor da mes sil tu ris mi ta lu tut-
vus ta mas. Al gu saas ta tel kas va-

ta ti vei seid ja lam baid, see siis-
ki ei õi gus ta nud en nast.

2007. aastal oli ta lus ot sus-
ta mi se aeg – kas laien da da 
ma ju tu se ja tu ris mi osa ja suu-
re malt eda si min na või tõm bu-
da ta ga si. 

Ot sus tu li laie ne mi se ka suks 
kui gi Enn ei ole se ni ni kin del, 
kas te gu oli ik ka õi ge ot su se-
ga. Kaht leb ta oma ku na gises 
valikus maa tu ris mi ga te ge le-
ma hak kata, sest sel le ras kust, 
tööd ja vae va os kad vaid ise 
hoo ma ta. 

Kind las ti oleks ta saa nud 
mõ nes tei ses vald kon nas 
en nast ker ge mi ni ära ela ta da. 
Sur ve maa piir kon da de su re ta-
mi se le on lii ga tu gev. 

Nen de ka he küm ne aas-
ta jook sul on Ma rias üle ela-

tud 1997. Aa sia kriis, 2007. 
- 2008. Eu roo pa ja Amee ri ka 
kriis. Kui Enn peaks veel kord 
otsast alus ta ma, siis teist kor-
da ta sa ma ala ei valiks. Kind-
las ti mit te! 

Ras ke on töö jõu leid mi se ga, 
siin tu le vad abiks prak ti kan-
did. Pal ju tu leb en dal ära te ha, 
pe re on rak kes, ning ko gu tee-
ni tud ra ha lä heb ta lu aren gus-
se ta ga si.

Ennu sõnul on äri maa piir-
kon da des sel ge ene se tapp, aga  
kõik mis ei ta pa teeb tu ge vaks. 
Nüüd ei ole enam pää su, tu leb 
ai nult eda si min na. Plaa ne 
on me hel pal ju, ei tea kas lähi 
aas tate ga jõuab ki kõi ke teoks 
te ha. 

Ega Enn ei loo da gi, et 
te ma lap sed ta lu üle võ tak-
sid. Ne mad on näi nud ai nult 
mu ret ja vae va. Loo tus on las-
te las te peal, kes võik sid va nai-
sa ra ja tud tu ris miim pee riu-
mis vil ju nop pi da. Enn üt leb, 
et lä heb liht salt pea ees as ja 
sis se ning on lä bi ja lõh ki prak-
tik. Üh te gi tu ris miõ pi kut po le 
lu ge nud, küll aga elu lu gu sid 
tah te jõu lis test ini mes test. 

Abi kaa sa Rii na on rii gi esi-
me ne tu ris mi tea dus te ma gist-
ri kraa di oma nik ning töö tab 
õp pe jõu na. Ta lus löö vad lä bi 
siis ki En nu prak ti list laa di 
nõuan ded – mak sa vad ko ge-
mu sed. 

Püha päev on pe re me he pa tu ne päev

Ma ria ja Jaa n nende kol m po e ga – Alek san der, Au gust ja Jaan.

Üle mit me aas ta küm ne toi mus taas l

Uus lippaed on teravatipuline, iseloomuga, nagu ütleb Enn.
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M
a ni ja Rii da ta lu 
pe re nai ne ar vab, et 
“Svens son”, st mi na, 

peaks käe so le va aja le he jaoks 
ar tik li kir ju ta ma. 

Lõ puks ome ti mi da gi, mi da 
os kan! Olen elu kut selt aja kir ja-
nik. Mui du po le Ma ni jal peaae-
gu mi da gi, mi da ma os kak sin 
te ha.

Ini me sed rää gi vad ees ti 
keelt ja ma ei saa mõh ku gi 
aru. Lap sed nae ra vad mu üle 
või an na vad ke pi ga, kui ma 
aru ei saa. Mu nai ne on siin 
lap se põl vest saa dik su ve tööl 
ja puh ka mas käi nud. Ma ei tea-
gi täp selt, kui das see kõik al gu-
se sai. Min gi su vi ne üri tus see 
oli. Laps täht Too mas Ui bo viis 
ta vist pe re nai se Ül le ga kok ku. 
Paar päe va ta ga si len das Too-
mas oma isik li ku len nu ki ga 
ma da lalt üle saa re. 

Nai ne, mi na, 6-aas ta ne, 1-
aas ta ne, 13-aas ta ne, ämm - 
ole me kõik prae gu siin. Nai-
sed tee vad söö gi ja öö bi mi se 
eest tööd: pe se vad pe su, tee-
vad voo deid ja süüa. Ise ma 
laisk len. Va ban du seks 1-aas ta-
se hoid mi ne.

1-aas ta sel on ta lus oma lem-
mi paik. Ühes köö gi nur gas 
on riiu lid pa ras ja gu te ma kõr-
gu sel. Sealt kor jab ta pur ke ja 
pur gi kaa si. Tre pi ma de mel on 
pu de leid, mi da ta is tu des kok-
ku lööb, või üri tab nei le kor-
ke pea le kee ra ta. Mo bii lid, 
tas kuar vu tid, te le ka pul did, 
lam bi lü li tid - elekt roo ni kat ta 
ju ba nii sa ma ei jä ta! Õues on 
koe rad. Nad la ku vad ta pi ka-
li. Väkk! Aga ta nae rab ja ajab 
neid ta ga, et nad veel teeks.

Õues leh vi vad tuu les ho ri-
son taa lis ka pes tud li nad. 
Sa mas on kesk kon na amet ni-
kud ot sus ta nud, et siia ei to hi 
tuu lee ner gia tii vi kuid pai gal da-
da. Mil li ne rais ka mi ne! Na tu-
ke olen ka töö ta nud. Näi teks 
pa ta rei sid va he ta nud. Kõi ge-

pealt sei na kel lal ja siis dik to fo-
nil. Ja mu ru niit nud, 1-aas ta ne 
sel jas. Ta ui nus.

Meie pe re kond ta hab siin 
igal aas tal käia. Sõi da me paa di-
ga või ja lu ta me üle jää. Nä dal 
puh kust ilu sas loo du ses. Ja 
oi va li ne söök, mi da ise gi te le-
kas näi da tud. Toi duai neid kor-
ja tak se ot se köö giak nast. Pe re-
nai se Ül le ga saan rää ki da pui-
ses sak sa kee les. Kõi ge täht-
sa mat os kan ka ees ti kee les: 
“Tu le söö ma!”

Pe re mees Tiit on ta lu ta sa ne 
moo tor, kes är kab ala ti mi tu 
head tun di en ne tei si. Kuue 
aas ta jook sul on ta mi nu ga rää-
ki nud ühe olu li se sõ na: “Dan-
ger!” (ingl.k. oht!). Ta osu tas 
ki vi le, kui mul le mu ru niit ja 
üle an dis.

Eest la sed on vaik sed. Vaik-
se mad kui roots la sed ja ise gi 
soom la sed. Ühel hom mi kul 
ar va sin, et olen ük si õues, aga 
üm ber pöö ra tes avas ta sin ter-
ve to si na eest last, kes seal sa-
mas hom mi kust sõid. Mul on 
eest las te osas veel gi ee lar va mu-
si. Nad joo vad roh kelt al ko ho li, 
aga ei muu tu ku na gi ti ge daks. 
Kui roots la sed joo vad, siis nad 
lä he vad kak le ma. Eest la sed 
hak ka vad rää ki ma sa ma kõ vas-
ti na gu kai ned roots la sed. 

Rii da ta lu on pal ju de jaoks 
ar mas paik. Mit med pe re sõb-
rad ai ta vad siin su vi ti tööd 
te ha. Kon nauu ri ja Vol de ma ril 
on so kid üle pük si säär te tõm-
ma tud - võib-ol la kait seks puu-
ki de vas tu? Vol de mar ai tab Tii-
dul töö riis ta kuu ri ehi ta da ja 
hoo lit seb ka saa re kon na de - 
kõ re de - eest. Koos lam mas te 
ja leh ma de ga.

See nõuab ehk sel gi tust? 
Ko du loo mad söö vad hei na, 
mis hoiab nii dud lah ti. Nii dud 
kas va sid kin ni, kui pii ma toot-
mi ne enam tu lus ei ol nud ja 
leh mad pea le Nõu ko gu de Lii-
du la gu ne mist ka du sid. Kõ red 

ei saa il ma nii tu de ta ela da. Aga 
nüüd taas ta vad nii dud ja kõ red 
ELi ra ha de ga oma vor mi.

Üks tei ne ta lu sõ ber on võt-
nud kaa sa pool to si nat ar hi tek-
tuu ri tu den git. Sa mal ajal kui 
ta oma nai se ga sur fab, di sai ni-
vad ja ehi ta vad tu den gid kaab-
li rul li dest, tros si dest, kän du-
dest ja muust käe pä ra sest män-
gu väl ja ku.

Äs ja saa bus veel üks sõb rast 
ai ta ja - Tii na. Ta on Ül le ga 
pik ka ae ga koos toi me ta nud, 
aga nad koh tu sid hoo pis fo to-
la bo ris. Ühe pe re tüt re poiss-
sõ ber on ko hal ja pruu lib eri-
ne vat sor ti õl le sid. Mait se vad 
oi va li selt! Uu si abis ta jaid lii tub 
kü la lis te ja tal gu lis te ri da dest 
pi de valt. Just äs ja he lis tas kee-
gi ja kü sis, kas ta võib mõ ned 
sü gis kuud siin vee ta. Pe re nai-
ne juurd les, mis ta võiks te ha - 
po le vat suu rem asi ko ris ta ja. 

Õh tu ti is tu vad kõik laua 
üm ber ja fi  lo so fee ri vad Ül le-
ga, joo vad vei ni ja mõt le vad 
elu üle jä re le. Kõik pea le mi nu. 
Ma ei tea, mil lest nad rää gi-
vad. Ma noo gu tan vii sa kalt ja 
mõt len muu le. See toi mib häs-
ti, ku ni järs ku vaa ta vad kõik 
kü si valt mul le ot sa. Nad ta ha-
vad mi da gi? Ma ra pu tan pead 
ja nai ne peab tõl ki ma.

Koer tu leb köö giuk sest sis-
se. Ta saab sel le ise lah ti. Kass 
on veel gi mul je ta val da vam - ta 
avab köö giak na väl jast poolt ja 
hüp pab sis se. Loo mad on siin 
tra gid. Üks lam mas ja lu tab 
Ül le ga rin gi na gu sü le koer.

Ma tun nen puu dust veek lo-
se tist. Ku hu lä he vad jun nid? 
Kus on vee tõm ba mi se nupp? 
Mui du on kõik kõrg teh no-
loo gi li ne, traa di ta in ter net ja 
ro bot tol mui me ja. Te le 2 mo bii-
li sig naal on tu ge vam kui Stock-
hol mi lin na lä hi ron gis.

Jan Tång ring, 
toi me ta ja Root si elekt roo ni kaa ja kir jas 

Elekt ro nik tid nin gen

Mani jas se ek si nud roots la ne - 
ehk kus on vee tõm ba mi se nupp?

Järg mi se na plaa nib pe re-
mees re no vee ri da Korst na 
ta lu, kus pea mi selt te gut se-
vad jõu lu va nad. 

Ter ve ta lua la taas ta tak se 
sa jan di ta gu seks elu pai gaks. 
Jook se vad rin gi ko du loo-
mad ja lin nud, tööd te hak-
se ho bu ste ga. Ta he tak se 
eks po nee ri da Ees ti ohus ta-
tud tõu ge. Sel li ne na tu raal-
ne ole mi ne peaks kind las ti 
meel di ma las te ga pe re de le. 
See kõik ai tab turismihoo-
ae ga pi ken da da. 

Töö ei lõp pe, tu leb hoi da 
kor ras se da, mis ju ba teh-
tud. Täh tis on, et tu ris til 
oleks siin mi da gi te ha ja ta 
oleks siin või ma li kult kaua. 
Me he le en da le meel dib liht-
ne töö la bi da ga, sest siis on 
tu le mus rut tu käes. 

Pü ha päe vi ti teeb Rand tih-
ti pat tu, sest ena mas ti tu leb 
puh ka mi se ase mel tööd 
te ha. “Aga eks siis tu leb ti he-
da malt ki ri kus käia”, li sab 
ta. Vii ma sed kolm ja pool 
aas tat po le ol nud ae ga pu ha-
ta, ik ka käib üks aren da mi-
ne. 

Enn loo dab, et ehk on 
va na va nai sa sel le kõi ge ga 
ra hul, mis Ma ria ta lus on 
loo dud.

Ülle Tamm

lau la tus Kõ pu ki ri kus 23.12.1994.
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Tõs ta maa osa les 
su ve män gu del

 52. Pär nu maa Su ve män-
gud toi mu sid Vänd ras. Ka vas 
ol nud ühe teist küm nest alast 
osa les Tõs ta maa vald ka hek sal.

Pe tank 1. koht. Võist kon-
da kuu lu sid Ene Leht sa lu, 
Val vo Vol ge rad ja Too mas 
Rõ hu. Ker ge jõus tik 4. koht. 
Su ve män gu de võit ja teks tu lid 
Ka ren Ad ler TB oda vis kes ja 
Jaan Kiisk nii PA kuu li tõu kes 
kui ket ta hei tes. Tei se ko ha 
saa vu ta sid Lil le rii ne Lil le TA 
800, Ag nes Jan son TA oda vis-
kes ja Vel jo Kul ler kupp PB 
400 . Kol man da ko ha saa vu-
ta sid Lau ra Jõe nii TA oda-
vis kes kui ket ta hei tes, Ag nes 
Jan son TA kõr gus hüp pes, Vel-
jo Kul ler kupp PB oda vis kes, 
Al lar Mart son PA oda vis kes 
ja Krist jan Ka se juu nio ri de 
kau gus hüp pes. Ker ge jõus ti ku-
võist kon da kuu lu sid veel Ker-
tu Lil le, Vik to ria Kul ler kupp, 
Me ri lin Tukk, Tee le Tõ nis son, 
Kad ri Ka se, Ai vo Ta ga saar, 
Mart Kiisk, Ras mus-Oli ver 
Ves ki mä gi, Jan no Pav lov, Mih-
kel Jõe.

Juht kon na võit lus 5. koht. 
Võist kon nas Ja nek Jaan soo, 
Alo Tom son ja Too mas Rõ hu.

Nais te võrk pall 7. koht.
Orien tee ru mi ne 8. koht. 

Võist kon nas Sai ma Rand, 
Il mi Nael, Ra fael Gor don, Hei-
no Pe ter son

Mees te võrk pall 9. koht. 
Võist kon nas Ur mas En nok, 
Ja nek Jaan soo, Ago Ad ler, 
Aro Kütt.

Ja hi lask mi ne 9. koht. Võist-
kon nas Alar Kuu sik, Rut mar 
Nurm, Rai der Nurm 

Disc-golf 11. koht. Võist-
kon nas Alo Tom son, An do 
Lomp, Ja nek Jaan soo.

Üld kok ku võt tes saa vu ta ti 
väik se ma te val da de gru pis kol-
mas koht. Tä nu sõ nad kõi gi le 
val la eest võis tel nu te le. Pro to-
kol li de ga on või ma lik täp se-
malt tut vu da Pär nu maa Spor-
di lii du ko du le hel.

Tõs ta maa Spor dik lu bi

Pär nu maa va nem 
algatas, 29. juu li 2013 
kor ral du se ga nr 399, 
Pär nu maa kon na pla nee-
rin gu kesk kon na mõ ju 
st ra tee gi li se hin da mi se. 

Uued maa kon nap la nee rin-
gud kõi gis maa kon da des al ga-
tas Va ba rii gi Va lit sus 18. juu li 
2013 kor ral du se ga nr 337. 

Pär nu maa kon na pla nee-
ring on keh tes ta tud 21. det-
sembril 1998. 

Keh ti va maa kon nap la nee-
rin gu täp sus ta mist ja täien-
da mist on kor ral da tud siia ni 
tee map la nee rin gu te kau du 
(„Asus tust ja maa ka su tust 
suu na vad kesk kon na tin gi mu-
sed”, „Sot siaal ne inf rast ruk-
tuur” ja „Põ hi maan tee nr 4 
(E67) Tal linn-Pär nu-Ik la (Via 
Bal ti ca) tras si asu ko ha täp sus-

ta mi ne km 92,0-170,0“).  
Ees ti rii gi ees mär giks on 

ruu mi li se aren gu ku jun da mi-
ne vas ta valt üle rii gi li se pla-
nee rin gu „Ees ti 2030+“ koos-
ta mi se ajal kok ku le pi tud 
vi sioo ni le ja aren gu suun da de-
le. Rii gi ül di sed hu vid võe tak-
se alu seks nii riik li kul, re gio-
naal sel kui ka ko ha li kul ta san-
dil ot sus te lan ge ta mi sel. 

Kõi gis maa kon da des uu te 
pla nee rin gu te al ga ta mi se ees-
mär giks on ase ta da pla nee-
ri mi ne ko gu rii gis üht se te le 
alus te le ar ves ta des rii gi hu ve, 
va he peal se kii re ma jan du sa-
ren gu pe rioo dil saa dud ko ge-
mu si ja li san du nud pla nee ri-
mi sa last os kus tea vet. 

Pär nu maa kon na pla nee-
rin gut koos tab ja kesk kon na-
mõ ju st ra tee gi list hin da mist 
kor ral dab Pär nu Maa va lit-

sus (Aka dee mia tn 2, Pär nu). 
Maa kon nap la nee rin gu keh-
tes ta mi se pä de vus on Pär-
nu maa va ne mal, pla nee ring 
peab val mi ma 2015. aas ta 
lõ puks.

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

Täien da vat in fot on või ma-
lik kü si da Pär nu Maa va lit su-
se pla nee rin gu te ta li tu sest, 
Tiiu Pärn, tel 4479761 ja e-
post tiiu.parn@mv.par nu.ee.

Tiiu Pärn,
Pär nu Maa va lit su se 

pla nee rin gu te ta li tu se juhataja

Pär nu maal al ga ta ti uue 
maa kon nap la nee rin gu koos ta mi ne

Ava tud on Mee de 4. Et te võt lu se kon ku rent si-

või me tõst mi ne.

Pro jek ti taot lu si on õi gus esi ta da ko ha li kul 
te ge vusg ru pil, SA-l või MTÜ-l, kel le liik me-
test vä he malt 51% on et te võt jad ja et te võt ja-
tel, kes te gut se vad Tah ku ran na, Hää de mees-
te, Sau ga, Aud ru, Kih nu, Koon ga, Tõs ta maa, 
Varb la, La vas saa re ja/või Saar de val da de ter-
ri too riu mil, läh tu des MTÜ Pär nu La he Part-
ner lus ko gu te ge vus piir kon na st ra tee giast 
2007-2013, MTÜ Pär nu La he Part ner lus ko gu 
Ra ken dus ka vast 2013 ja Põl lu ma jan dus mi-
nist ri mää ru sest 21. sep tem ber 2012 nr 75.

Pro jek ti taot lu si võe tak se vas tu 16.09.2013 – 

20.09.2013 kell 8.00-16.00 PLPK bü roos 

aad res sil Rin gi 1A, Aud ru, Pär nu maa.

Pro jek ti taot lu se do ku men did tu leb esi ta da 
ühes ek semp la ris pa ber kand jal ja di gi taal sel 
and me kand jal.

Pro jek ti taot lus te me net le mi ne toi mub 
Pär nu La he Part ner lus ko gu

pro jek ti toe tu se taot lu se me net le mi se ga seo tud 
do ku men ti de re gist ree ri mi se ja säi li ta mi se; 
hin da mis ko mis jo ni moo dus ta mi se ja hin da mis-
ko mis jo ni ko du kord;
pro jek ti toe tu se taot lus te hin da mi se ja pa re mus-
jär jes tu se koos ta mi se;
pro jek ti toe tu se taot lu se me net le mi sel hin da-
mis ko mis jo ni ja ju ha tu se liik me taan da mi se;
PLPK poolt an tud hal du sak ti vai de me net lu se 
kord ja PLPK hin da misk ri tee riu mite alu sel, 

mis on kät te saa da vad MTÜ Pär nu La he 
Part ner lus ko gu ko du le hel www.plp.ee

Pro jek ti toe tu se taot le ja kon sul tee ri mi ne 
PLPK poolt toi mub PLPK bü roos, 
e-pos ti aad res sil plp par nu@gmail.com ja 
te le fo ni de 433 1053, 509 2261 teel.

NB! Pro jek ti taot lu se esi ta mi se aja pa lu me 
eel ne valt bro nee ri da e-pos ti ga aad res sil plp-
par nu@gmail.com või te le fo ni del 
433 1053, 509 2261.

LEA DER te ge vusg rupp MTÜ PÄR NU LA HE PART NER LUS KO GU (PLPK) 
avab taot lus voo ru Lea der-meet me raa mes an ta va pro jek ti toe tu se 

(MAK mee de 4) taot lus te vas tu võt mi seks 2013. aas tal.
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AUGUST
3. augustil Manõja Päe

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

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

9.-11. augustil XVII Tõstamaa vallapäevad 

9. augustil Tõstamaa kooli kokkutulek ja hariduselu 
325. aastapäev, koolipidu koos ansambliga Kentukid

9. augustil kell 16 Tõstamaa rahvamajas Tõstamaa suve-
teatri etendus „Vanameestesuvi“ 

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

11. augustil. kell 16 ja kell 19 Tõstamaa rahvamajas 
Tõstamaa suveteatri 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“

SEPTEMBER
21. septembril kell 13 Maria Talus OKTOOBERVEST. 10 
tundi kuldset pidu, õlut ikka hea!

SU VE SÜND MU SED TÕS TA MAA VAL LAS

Pär nu maa me reäär se te 
val da de ran na män gud 
toi mu sid Aud ru val las Val-
ge ran nas. Mõõ tu võe ti 
ühek sal alal.

Pen del tea de III koht - Ka ro-
lii ne Kask, Lil le rii ne Lil le, 
Ag nes Jan son, Tee le Tõ nis-
son, Ka ren Ad ler, Krist jan 
Ka se, Kaa rel Ka se, Jaan Kiisk, 
Karl Kal da, Taa vi Ma rus.

Ker ge jõus tik III koht . 
Võis tel di 60 m jook sus, hoo-
ta kau gu ses, kuu li jän nis ja 
500/1000 m jook sus. Tõs ta-
maa las test oli edu kaim Jaak 
Jaan so, kes saa vu tas MV klas-
sis II ko ha 60 m jook sus ja 
kuu li jän nis ning III ko ha hoo-
ta kau gu ses. Esi kol mi kus se 
jõud sid veel Ger da Me riorg 
ja Mo ni ka Ad ler kuu li jän nis. 
Ker ge jõus ti kus võist le sid veel 
Ka ren Ad ler, Tee le Tõ nis son, 
Ag nes Jan son, Lil le rii ne Lil le, 
Ger da Me riorg, Karl Kal da, 
Kaa rel Ka se, Ta nel Luur, Taa-
vi Tõ nis son, Jaan Kiisk, Aro 
Kütt, Krist jan Ka se, Ras mus-
Oli ver Ves ki mä gi, Val vo Vol-
ge rad, Bir git Pe re ja Ai di Lell-
saar.

Juht kon na võist lus I koht 
– Tõs ta maad esin das Ja nek 
Jaan soo.

Köie ve du II koht – Mar gus 
Tuul mees, Maa rio Pääs tel, 

 Tõs ta maa se ga paa ri de 
vol le sar ja esi me se võist lu se 
Tõ he las võit sid Rii na Rein-
son – Rai ner Sutt. Tei ne koht 
Mo ni ka Ad ler – Aro Kütt ja 
kol man dad Gre te Ad ler – 
Rai do Salk. 

Järg mi ne etapp mõi sa vol le 
pü ha päe val, 11. au gus til mõi-
sa puit väl ja kul.

Tõs ta maa Spor dik lu bi

Ran na män gu del tu li 
lep pi da nel jan da ko ha ga

Val vo Vol ge rad, Har do Va he-
mäe, Ur mas Rein feldt, Er vet 
Sah tel, Va le ri Jur jev. 

Mä lu mäng III koht – Ka lev 
Mart son, Heik ki Lu ha maa, 
Ma dis Ves ki mä gi, Val vo Vol-
ge rad.

Võrk pall IV koht - Mo ni ka 
Ad ler, Ka ro liine Kask, Ja nek 
Jaan soo, Ur mas En nok, Aro 
Kütt, Too mas Rõ hu.

Ve si jalg rat ta sõit IV koht –
Ka ro lii ne Kask, Ja nek Jan soo.

Taid lus IV koht – Kül li 
Jaan son, Ene Tamm, Tee le 
Tõ nis son, Hei ko Piir me, Va le-
ri Jur jev.

En ne vii mast ala, kom bi-
nee ri tud tea te võist lust oli 
Tõs ta maa esi kol mi ku kon ku-
rent sis kuid jalg rat tu ri ek si-
mi ne ra jalt tõi sel alal vii ma-
se ko ha ja üld kok ku võt tes 
tu li lep pi da IV ko ha ga.

Tä nu sõ nad kõi gi le val da 
esin da nu te le. Järg mi sel aas-
tal on Ran na män gu de kor ral-
da jaks Tõs ta maa vald.

Tõs ta maa Spor dik lu bi 

TÕS TA MAA 
RAN NA VOL LE 2013



REEDE, 9. august
Valla külakoolid ootavad vilistlasi ja 
kunagisi töötajaid kohtuma:

kell 14.00 Kastna rahvamajja ja  
Tõhela rahvamajja 

kell 17.00 Seliste külatuppa

kell 16.00 Suveteatri etendus 
„Vanameestesuvi“
Tõstamaa rahvamajas

kell 18.00 rahvaharidusele pühendatud 
vallapäevade avamine 
keskalevis

kell 19.30 Tõstamaa kooli kokkutuleku ja 
hariduselu 325. aastapäeva 
PIDULIK KONTSERT-AKTUS 
mõisa ees

kell 21.00 KOOLIPIDU koos ansamblitega 
KENTUKID, REM ja T2 mõisa ees. 
Soojendavad Tõstamaa 
noortebändid. Oodatud on kõik! 

Peopiletid eelmüügis 
mõisas ja raamatukogus 5 eurot, 

pilet samal õhtul kohapeal 7 eurot, 
kuni 7. a-le lastele tasuta

RAHVAHARIDUSELE 
PÜHENDATUD

LAUPÄEV, 10. august
kell 9.00 – 13.00 LAAT keskalevis. Tule ostma-müüma-vahetama! 

Avatud käsitööpood, aianduspood, Laine baar, Cotze Maja, rahvamaja 
kohvik, raamatukogu ja toidukauplused.

kell 10.00 lasteaed kutsub MÄNGE MÄNGIMA

kell 10.30 raamatukogu pakub loomingulises õhkkonnas HOMMIKUKOHVI

kell 10.00 - 12.00 Seliste sepikoda avatud: SEPATÖÖD tutvustavad tunnustatud sepp 
Gunnar Vares ja tema õpilased Rando Rand, Kalev Rand ja Ardo Käär. 
Kes soovib, saab ka ise sepatööd proovida!

kell 11.00 - 12.30 TEATRIBUSS kogupere programmiga “TEATER ÕPETAB” keskalevis. 
Meisterdamise töötuba. Etendus „TÄHTSAD ASJAD“. 
Oled oodatud kogu perega! 

kell 11.00 - 18.00 „KROKODILLIDE JA REPTIILIDE NÄITUS“ keskalevis kiviaidas
samuti ämblikud, maod, suured kilpkonnad ja 
paljud teised roomajad Saksamaalt. 

Täispilet 5 eurot, sooduspilet 4 eurot (lastele 3.-17. a.) 

kell 12.00 hariduskonverents “325 aastat rahvaharidust Tõstamaal” Tõstamaa mõisas
järgneb pöördel >>



PÜHAPÄEV, 11. august
kell 9.30 SPORDIHOMMIK mõisas – terviseraja avamine ja läbimine

kell 10.30 JALGRATTASÕIT mõisa juurest (Kastna kirik-Kastna vaatetorn-Kastna sadam)

kell 11.00 MÕISAVOLLE segapaaridele

kell 12.00 KASTNA SADAMA meeleolukas avamine

kell 13.00 vallapäevade LÕPPAKORD mõisa juures

kell 13.30 viib buss mõisa juurest Munalaiu sadamasse
kell 14.00 praam Munalaiust Manija laulupeole

kell 14.30 Manija LAULUPIDU koos Tõstamaa ja Varbla ansamblitega Täkulaiu sadamas

kell 17.20 praam Manilaiust Munalaiu sadamasse, buss viib tagasi Tõstamaale

kell 16.00 Suveteatri etendus „Vanameestesuvi“ Tõstamaa rahvamajas

kell 19.00 Suveteatri etendus „Vanameestesuvi“ Tõstamaa rahvamajas

kell 12.00 MEESTE TEGEMISED töökoja juures

kell 12.00 Suveteatri etendus „Vanameestesuvi“ Tõstamaa rahvamajas

kell 14.00 Epp-Maria Kokamägi selle suve MAALIDE NÄITUSE avamine Tõstamaa mõisas

TÕSTAMAA MÕISAS AVATUD NÄITUSED: 
kinoajalugu esemetes; 
ajajoon rahvaharidusest Tõstamaal; 
Jaan ja Viktor Sauli mälestuseks pühendatud Hülle Haabi ja Juka 
Käärmanni maalide näitus; 
näitus pesemisest ja hügieenist ehk eksponeeritud on pesemisega 
seotud esemed.

kell 14.30 kooli sööklas vastuvõtt endistele ja praegustele kooli töötajatele

kell 15.00-17.00 VALLA NAISTE LAPITÖÖDE NÄITUS rahvamajas

kell 16.00 hõimurahvaste muusika KONTSERT “Kontrastid” Tõstamaa mõisas  
Esinevad Olga Voronova (viiul), Edmunds Altmanis (klarnet), Mati Mikalai 
(klaver).  Kavas: Bartok, Eller. 

Pilet 1.60 ja 0.90

kell 18.00 KONTSERT “Vihmade taga” Tõstamaa kirikus
R.Rannapi, U.Alenderi ja R.Valgre lauludest. 
Esinevad Maria Listra, Jassi Zahharov, saadavad Margus Kappel ja 
Jaanus Nõgisto. 

Sooduspiletid müügil Tõstamaa raamatukogus 9 eurot (kuni 7.a. lastele sissepääs tasuta). 
Pileti hind Piletilevis ja samal õhtul kohapeal 15 eurot

kell 21.00 RAHVAPIDU Tõstamaa laululaval  
Pidu juhib Raadio StarFM saatejuht, emakeele õpetaja ja diskor Allan Roosileht. 
Lavale astub ansambel KOLUMBUS KRIS. 

Pääsmed eelmüügis Tõstamaa raamatukogus 7 eurot, 
samal õhtul kohapeal 10 eurot (kuni 7. a. lastele tasuta)
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16. juunil 2013. aastal sündis Jessica Jaansoo
Õnnitleme uusi vallakodanikke ja nende vanemaid!

ARVO 
TETSMANN

07.06.1937 – 08.07 2013

Tei si päe val, 27. au gus til kell 9 - 10.30 
Tõs ta maa rah va ma jas 

DOO NO RI PÄEV, 
kaa sa võt ta isi kut 

tõen dav do ku ment. 

Iga le doo no ri le 
väi ke toi du pakk!

Pär nu Ve re ta li tus

Ei vii bet,
ei naas mi se lu ba dust –
liht salt aeg oli min na.
Ome ti toa täied hu ba sust
Si nust jäi siia-sin na.

Kal lis Ma re!
Tun ne me sü da mest 
kaa sa abi kaa sa Ar vo 

kao tu se pu hul.

Vo ki ra tas


