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Tä na vu alus tas Tõs ta maa koo lis õpin-
guid seit se esi me se klas si õpi last. 
Klas si ju ha ta ja aus ta va üle san de sai 
õpe ta ja Sir li Vää ra. Koo li ma ja ju ba 
oo tas ki kor ras ta tud õue ja läi ki ma 
löö dud ruu mi de ga. 

Pi du li kul ak tu sel tä nas koo li pa pa Mitt 
kõi ki su vea bi li si. Esi ne sid va ne ma te klas si-
de õpi la sed ning tut vus ta ti uu si tu li jaid. 

Ees ti keelt hak kab õpe ta ma Su san na 
Kuu sik ning ve ne keelt Mag da le na Spie-

wak Poo last. Noor te ga hak kab te gut se ma 
Li-And ra Pär nas te. 

Di rek tor soo vis ka jõu du ning jak su las-
te va ne ma te le ja loo dab koos töö le koo li ja 
va ne ma te va hel. Vaid nii võib loo ta pa ri-
maid kas va tus- ja õp pe tu le mu si. 

Val la va nem rõ hu tas oma sõ na võ tus 
sa mu ti õpi la se-õpe ta ja-lap se va ne ma 
koos töö täht sust. Kui gi kool on väi ke, 
saab ka siin suur te te gu de ini me seks kas-
va da. 

Se da tões tas taas Lii na Laas ma, kes püs-

ti tas äs ja oda vis kes Ees ti re kor di. Val la va-
nem tun dis suurt uh kust, et Tõs ta maa 
koo li vi list la sed töö ta vad üle Ees ti, jää des 
aga ik ka gi oma väi ke se val la ko da ni keks 
ja pat rioo ti deks.

“Et tä na päe val saa da tööd, peab ole ma 
hea ha ri dus ja sel leks on siin ne kool suu re-
pä ra ne”, võt tis Rõ hu oma kõ ne kok ku. 

Pal ju koo li rõõ mu kõi gi le!

Tõstamaa Tuuled

Esi me se klas si õpi la sed Me ri li Ad ler, Ai gar Gur ja nov, He ven li Kaš kin, Ma ni vald Muu ga, Em ma-Lii sa Salk, Re mo Tam me la, Maar ja-He-
le na Ves ki mä gi koos klas si ju ha ta ja Sir li Vää ra  ja abiturientidega.

Töö ja koo li rõõm ala ku!
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Toimetaja: Ülle Tamm tel 505 5340, 
küljendaja: Pille Paalam
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Levi: Tõstamaa PMÜ kauplus, Teeristi pood, 
 Pootsi pood, Tõstamaa bensiinijaam.

Trükikoda: Hansaprint
Tiraaž: 425 tk

 Kau ni mat sep temb rit ei 
mä le ta gi! Mil li ne päi ke se pai-
tus taa mal ker gelt kul da va le 
ka se le! Palk sei nad õh ka vad 
õh tu tun nil soo just ja kuum 
trepp mä le tab kesk päe va soo-
ja veel hi li sööl. Hom mi kul 
kiis ka vad val gu ses tril jo nid 
kas te pii sad ämb li ku võr ku de 
must ri tes. Sel li ne ilu ja kül lus. 
Ai nult mär ka ma peab se da 
het ke, se da maail ma, mil le 
iga päe va sus ki pub var ju ta ma 
tun de kir ku se. 

Lin nu laul ei lak ka ka öö sel, 
siis võ ta vad mõõ tu haig rud 
jär se ma te hüüa tus te ga. Tä his-
tae vas on nii uh ke oma troo-
ni va Lin nu tee ga, et kat kes tan 
te le fo ni kõ ne sõb ra ga. Eda si 
rää gi me lin nu tee lii nil tei ne 
tei sel pool merd. Sa ma tae vas, 
sa mad mõt ted, me mõis ta me 
üle kos mo se sõ na de ta gi 

Kül lus va lit seb aias ja met-
sas. Pih la kad lau sa võr gu ta-
vad, et saak sid maits va sii-
ru pi na limp si ase mel joo gi 
sees mü ra da. Lod ja puud on 
loo kas pu nas test ja mah las-
test mar ja ko ba ra test ning 
oo ta vad kan nat li kult, et kee-
gi ome ti gi nad õun te ga pat ta 
pis taks. Võr ra tu mar me laad 
väi ke se vae va ga.Triip hoo nes 
uh kel da vad ja pun ni ta vad vär-
vi li si põs ki poo le ki lo sed to ma-
tid. Ont li kult on riiu li tel ri vis 
ki re vad hoi di sed. Pur ki on pis-
te tud eri ne vad mait sed koos 
päi ke se kil du de ga.

Hool sal maa ha ri jal on sal-
ved juu ri ka test tul vil. Suu re-
joo ne li ne tal vi ne söö maaeg 
võib ala ta.

Mi da veel tah ta? Ra hu ja 
li gi me sear mas tust ja ter vet 
mõis tust. Liht salt on hea ol la, 
ko he vä ga hea. 

Ül le Tamm

JUHTKIRI

H
ea kor ra kon kur si 
kor ral da mi ne tä hen-
das taas kord ka he-

päe vast ring sõi tu ko gu Tõs-
ta maa val las. Püüd si me käia 
lä bi kõik ma ja pi da mi sed, mis 
on jää nud sil ma va ra se ma tel 
aas ta tel ja sa mas ot si si me ka 
uu si. Sel leks tu li ae ga jalt kee-
ra ta ma ha tee de le, mis mi nu-
le veel võõ rad. Oli gi vah va val-
la ga tut vu da. 

Kau ni ko du ot si mi ne on 
ol nud ala ti vä ga meel div te ge-
vus. Nii pal ju de kor ras ta tud 
ma ja pi da mis te nä ge mi ne 
pa neks ilm selt kõi ki del sil ma 
sä ra ma. Li saks koh tab tih ti 
ka meel di vat pe re rah vast, kes 
lah kelt oma ela mi se ga tut vu-
ma kut sub. 

Eri ti meel de jääv oli tä na-
vuaas ta ne toh ter Ma di se 
ko du kü las tus. Tao li se ma ja pi-
da mi se jaoks oleks meil va ja 
lau sa eral di ka te goo riat, mil-
leks võiks ol la näi teks „kesk-
kon na sääst lik era mu“. Vih ma-
vee nu ti kas ko gu mi ne ning 
ka su ta mi ne WC tar beks, taas-
ka su ta mi ne, põh ja lik prü gi 
sor tee ri mi ne ja bio la gu ne va-
te jäät me te kom pos tee ri mi ne 
isee hi ta tud kom post ris. Mi na 
kesk kon na nõu ni ku na olin iga-
ta hes vai mus tu ses. 

Kõi ge sel le ti puks pak kus 
pe re mees mei le tee le kaa sa 
kää ru just ah just tul nud ise-
küp se ta tud lei ba. Järg mi sel 
su vel kü las ta me Ves ki mäe 
pe re ko du ko he kind las ti. 

Kau ni te ko du de va li mi ne 
lä heb igal aas tal ai na kee ru li-
se maks, ku na Tõs ta maal on 
neid liht salt nii pal ju. 

Sel le üle on meil ai nult hea 
meel. 

Tä na vu osu tu sid võit ja-
teks:
 pe re kond Pa lu sa lu ko du 

Se lis te kü las,
 pe re kond Jan so ni ko du 

Tõs ta maa ale vi kus,
 pe re kond Ha ra vee loo dus-

lä he da ne su ve ko du Kast na 
kü las,

 Eha Ko senk ra niu se ja 
Ur mas Män di roo si ta lu 
Er mis tu kü las.

Ära mär ki mist  vää ri vad pal-
ju de ini mes te ko du de ümb-
ru sed: Tõ he la kan dist Bir git 
Pe re Nop li su ve ko du, Ree na 
Kruus man ni ja Peep Elis mäe 
Mät ta ela mu, Ai vi Raa vi ku 
Jaa ni mar di ela mu.

Kast na kan dis on jät ku valt 
hool da tud Pres si pe re Pir ju-
met sa, Kris tel Mar ja ku Uue-
Rät se pa, pe re kond Ve ne Talt-
si, Alo Ran di Ran na 41, Epp-

Kaunid kodud kaunistava

Perekond Haravee Perekond Haravee 
looduslähedase looduslähedase 
suvekodu kõrvalhoone.suvekodu kõrvalhoone.

Perekond Palusalu kodu.Perekond Palusalu kodu.

NB! Toimetus ootab
valimisreklaame 
4. oktoobriks 2013Saatke meile oma jutte ja fotosid aadressil leht@tostamaa.ee 
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Tõstamaa
rahvamaja juures
kell 9.00–10.30 
Varbla
kaupluse juures
kell 11.30–12.30

III ja IV kvartalis
19. septembril
3. ja 17. oktoobril

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!

ad kodukanti

Ma ria Ko ka mä gi ja Jaak 
Ar ro Se pa maa, pe re kond 
Kae le pi Maan tee, Sir je-Hei-
di ja Ma dis Suu re Ka se põl-
de ko du de ümb ru sed.

Lao kü last jäi meel de Vil-
ve ja Ar ne Ree si Kaap re ta lu-
komp leks, Poot sist As ta 
ja Ee ri Ki vi maa Lau ri ta lu, 
Se lis test pe re kond Ran na 
Al li ka, Maa ri ka Ka ro tam-
me Tä he ki vi, Ka va rust El sa 
ja Udo Ran na Aa du, Hel ve 
ja Ants La he Teh van di ma ja-
pi da mi sed.

Ale vi kust vää ri vad kii-
tust ala ti kor ra so le vad pe re-
kond Nii ne, pe re kond Bla se-
ni, En da Vä li, Kai Tau ru se, 

Õie Or gi, pe re kond Rä bu se, 
Lii na Lip pa saa re, pe re kond 
Pär na, pe re kond Nur me, 
pe re kond Ää re maa, pe re-
kond Krii sa aiad.

Hea meel on ka tea ta da, 
et meie poolt 2012 tun nus ta-
tud In ga ja Mar ko Peet sa lu 
loo dus lä he da ne su ve ko du 
Se lis tes osu tus tä na vu maa-
kon nas võit jaks ja pe re rah-
vas käis pre si den di vas tu võ-
tul. Õn nit le me!

Soo vi me järg mi seks aas-
taks ko du kor ras ta ja te le jõu-
du! 

Alo Tom son,
ko mis jo ni lii ge

Roositalu tootmispõld.Roositalu tootmispõld.

Perekond Jansoni kodu.
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 Tõs ta maa muu seum on 
te gut se nud mõi sa ma ja ruu mi-
des ju ba 2006. aas tast. Sel le 
aja ga on muu seu mis se an ne ta-
tud ja lae na tud ko ha li ke ja kau-
ge ma te kan ti de ini mes te poolt 
pal ju aja loo li se väär tu se ga ese-
meid, mi da muu seu mi ruu mes 
eks po nee ri tak se.

Seits me aas ta ga on tek ki-
nud va ja dus lei da ko gu ne nud 
as ja de le so bi lik koht, kus neid 
eks po nee ri da. Tõs ta maa mõi-
sap rei li de selt sing koos tas pro-
jek ti ka he klaas vit rii ni soe ta-
mi seks Pär nu maa Ko ha li ku 
Omaal ga tu se Prog ram mi lä bi, 
mis toe tas pro jek ti 1250 eu ro-
ga.

Klaas vit rii nid val mis tas OÜ 
Pee gelk laas, mis on val mis ta-
nud vä ga mit me su gu seid klaas-
too teid pal ju de le muu seu mi de-
le ja et te võ te te le Ees tis.

Üks vit riin on pai gu ta tud 
muu seu mi keld ris se ning tei-
ne mõi sa ma ja kol man da le kor-
ru se le korst na saa li. 

Tä nu nei le vit rii ni de le on 
muu seu mil või ma lik nüüd 
pa re mi ni eks po nee ri da neid 
ese meid, mi da po le va rem üld-
se väl ja pan dud või tur va li su se 
hu vi des eks po nee ri nud vaid 
aju ti selt.

Lii na Käär,
pro jek ti juht

Pär nu maa va nem 
kuu lu tas 13.08.2013 
kor ral du se ga nr 415 
ava tuks ha jaa sus tu se 
prog ram mi 2013. aas ta 
voo ru ala tes 14. au gus-
tist 2013. 

Prog ram mi ees mär giks on 
ha jaa sus tu se ga maa piir kon-
da des ela va te le las te ga pe re-
de le ta ga da head elu tin gi mu-
sed ning see lä bi ai da ta kaa sa 
ela ni ke ar vu pü si mi se le ha ja-
a sus tu se ga maa piir kon da-
des. Tõs ta maa vald osa leb ka 
tä na vuaas ta ses ha jaa sus tu se 
prog ram mis.

Prog ram mi toe tu sest moo-
dus tab 50% rii gi ra ha ja 50% 
KOV ra ha. Toe tu se suu rus 
on ku ni 6500 eu rot pro jek ti 
koh ta. Taot le ja oma fi  nant see-
ring peab moo dus ta ma vä he-
malt 1/3 pro jek ti mak su mu-
sest.

Toe tust saab taot le da ha ja-
a sus tus piir kon da des asu va te 
ma ja pi da mis te jaoks vee süs-
tee mi de, ka na li sat sioo ni süs-
tee mi de, juur de pää su tee de 
ning au to noom se te elekt ri-
süs tee mi de ra ja mi seks.

Prog ram mi ra ken da tak se 
aas ta tel 2013-2014. 

Prog ram mi raa mes saa vad 
taot le jaks ol la füü si li sed isi-
kud, kes vas ta vad kõi gi le järg-
mis te le nõue te le: 

 taot le ja elu koht on rah-
vas ti ku re gist ri and me te 
ko ha selt kat ke ma tult vä he-
malt taot lu se esi ta mi se aas-
ta 1. jaa nua rist ala tes ku ni 
toe tus le pin gu sõl mi mi se ni 
ma ja pi da mi ne, mil le le toe-

tust taot le tak se;

 taot le ja leib kon da kuu-
lub vä he malt üks taot lu se 
esi ta mi se het ke sei su ga ku ni 
18-aas ta ne isik, kel le ala li ne 
elu koht on ma ja pi da mi ne, 
mil le le toe tust taot le tak se 
ning kel le elu koht rah vas ti-
ku re gist ri and me te ko ha selt 
on kat ke ma tult vä he malt 
taot lu se esi ta mi se aas ta 1. 
jaa nua rist ala tes ku ni toe tus-
le pin gu sõl mi mi se ni ma ja pi-
da mi ne, mil le le toe tust taot-
le tak se;

 taot le jal ei to hi taot lu se 
esi ta mi se het kel ol la riik li ke 
mak su de osas mak su võl gu, 
väl ja ar va tud ju hul, kui see 
on aja ta tud.

Toe ta ta va te te ge vus te ja 
abi kõl bu li ke ku lu de loe te-
lu ning taot le mi se tin gi mu-
sed on too dud re gio naal mi-
nist ri 07.06.2013 käsk kir jas 
nr 1-4/106 „Ha jaa sus tu se 
prog ramm“, mis on kät te saa-
dav Et te võt lu se Aren da mi se 
Sihta su tu se vee bi le hel www.
eas.ee ning Pär nu Maa va lit-
su se vee bi le hel www.par nu.
maa va lit sus.ee/et/pro jek tid-
ja-prog ram mid

Prog ramm do ku men dis 
keh tes ta tud nõue te le vas ta-
vad taot lu sed koos li sa do ku-
men ti de ga tu leb esi ta da Tõs-
ta maa val la va lit su se le hil je-
malt 7. ok toob riks 2013. 

Kü si mus te kor ral pöör du-
ge Tõs ta maa valla aren dus- 
ja kesk kon na nõu nik Alo 
Tom soni poole, telefonil 449 
6180.

Hajaa sus tu se 
prog ram mi taot lus-
voor on ava tud

Tõs ta maa muu seum sai 
uued klaas vit rii nid
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 Tõs ta maa noor te vo li ko gu 
ta hab ol la ak tiiv ne ja ai da ta val-
da nii kui das suu dab ja jak sab. 

Sead si me ju ba ke va del en da 
üle san deks mi da gi et te võt-
ta lau lu väl ja ku ga, ku na see gi 
on üks vaa ta mis väär sus meie 
ko du ko has. 

Paar päe va en ne jaa ni päe va 
sel le kor da te ge mi se ka et te 
võt si me. 

Su ve al gu ses, 20. juu nil, käi-
si me noor te vo li ko gu ga lau lu-
väl ja kut kor ras ta mas. Kok ku 
kor ja ti nii ok si kui rii su ti leh ti. 
Pu has ta si me ja vär vi si me vä li-
käim lat ning sil la kä si puu sai 
uue me tall to ru ja en di se val ge 
vär vi ase mele hoopis ro he li se. 

Siin ko hal tä na me ka Tõs ta-
maa Pääs te ko man dot, kes käis 
va re malt oma va bast tah test 

lau lu la va kõr val ole vat võ sa lõi-
ka mas. 

Te ge lik ku ses ei ole meil mõt-
ted sel le ko ha kor ras ta mi se ga 
lõp pe nud ning kui lei dub kee-
gi, kes oleks nõus meid spon so-
ree ri ma, et os ta vär ve ja muud 

va ja li kku, siis ole me ju ba et te 
tä nu li kud. 

Plaa ne on tei si gi, mi da soo vi-
me val las kor da saa ta.

Lau ra Jõe,
Tõs ta maa noor te vo li ko gu lii ge

Tõs ta maal on jäl le 
või ma lus taot le da 
ID-kaar ti!

 ID-kaar di taot lust saab 
esi ta da 24. sep temb ril 2013 
kell 10.00-11.00 Tõs ta maa 
Rah va ma jas 

Taot le mi seks va ja li kud 
do ku men did:
 taot lu san keet 
 isi kut tõen dav do ku-

ment
 üks vär vi fo to mõõt me-

te ga 40x50 mm
 rii gi lõi vu (24,28 €, al la 

15-aas ta sed isi kud, puu de-
ga isi kud ja üld tin gi mus tel 
va na dus pen sio ni ik ka jõud-
nud isi kud 6,39 €) ta su mist 
tõen dav do ku ment.

Sel päe val saab fo to sid 
te ha ja vas ta vat an kee ti täi-
ta ko ha peal. Võt ke kind las-
ti kaa sa keh tiv isi kut tõen-
dav do ku ment! Rii gi lõi vu 
pa lu me eel ne valt ta su da 
in ter ne ti pan gas, pos ti pan-
gas või pan ga bus sis.

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

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

Täp se mat in fot kõi ki de 
do ku men ti de taot le mi se 
(sh taot le mi se või ma lus te 
ja taot lu se esi ta mi se) koh ta 
on või ma lik saa da Po lit sei- 
ja Pii ri val vea me ti ko du le-
helt www.po lit sei.ee rub rii-
gist tee nu sed, e-pos ti aad-
res sil tee nin dus kes kus@
po lit sei.ee või in fo te le fo nil 
612 3000.

Tõs ta maa val la päe vad 
2013 al ga sid val la ha ri-
du se lu 325. aas ta päe va 
tä his ta mi se ga. 

Pi du lik kont sert-ak tus toi-
mus Tõs ta maa koo li ees. En ne 
pi du li ku osa al gust sai iga soo-
vi ja su pi köö ki kü las ta da ja in fo-
lauas en nast re gist ree ri da. 

Ak tu sel oli tant su, lau lu, luu-
let ja ei puu du nud ka di rek to ri 
kõ ne, mil le le järg nes tä nu kir ja-
de ja ga mi ne koos töö part ne ri-
te le. 

Sõ na sai ka For se liu se Selt-
si esi mees Ma dis Lin na mä gi. 
Pea le se da täi tus la va noor te-
ga, kes pealt vaa ta ja te le võim-
sa kont ser di and sid. 

Mee leo lu ka esi ne mi se ga 
as tus üles se vi list las te an sam-
bel REM+T2. Õh tu peae si ne-
jaks oli an sam bel Ken tu kid. 
Koo li vi list la si lei dub ka sel-
les an samb lis. Pi du kes tis nii 
kaua, ku ni rah vast jät kus ning 
sü daöö ni oli või ma lus en nast 

re gist ree ri da mõi sa in fo lauas. 
Ko gu päe va väl tel sai osa le da 
ta su ta gii dieks kur sioo ni del.

Lau päe val hom mi kul ava ti 
koo liuk sed, et vi list la si ja kü la-
li si vas tu võt ta. 

Kell 12 al gas ha ri dus kon ve-
rents, kus et te kan ne te ga esi ne-
sid di rek tor Too mas Mitt, val-
la va nem Too mas Rõ hu, õpe ta-
ja 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 olid 

koo li ja siin se piir kon na ha ri-
dus- ja kul tuu ri lu gu.

Suur aas ta päev lõp pes en dis-
te ja prae gus te koo li töö ta ja te 
vas tu võ tu ga koo li söök las. 

Kor ral dus tiim jäi lõpp tu le-
mu se ga ra hu le ja tun neb, et 
üri tus läks kor da. Tõs ta maa 
Kesk kool võ tab ala ti rõõ mu ga 
vas tu nii vi list la si kui ka kü la-
li si. 

Uu te koh tu mis te ni!
Ka ro lii ne Kask, hu vi juht

Val la ha ri du se lu 325

Noor te vo li ko gu kor ras tas lau lu väl ja kut
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V
al la päe va de le and sid hoo sis se ha ri du se lu pi dus tu sed. 
Pal ju rõõm said koh tu mi si ja mä les tus te heie ta mist. Särt-
sa kas pi duõh tu kes tis li gi hom mi ku ni. Eks ta an dis tun-

da tu ru hom mi kul gi. Se da kor da oli ko ha lik ke toi du pak ku jaid 
vä ga na pilt. Kuul sad Maie li ha pi ru kad hin ga ti mõ ne mi nu ti ga 
ära. Ega ilu ei pan da pa da je ja nõn da olid naa ber val la val la va ne-
ma imei lu sad fl ok sid vä ga kuum kaup. Mee ga oli tä na vu mees-
tel kit sas käes, aga hu ma la rüü bet lei dus oma ja gu. Kõi ge roh-
kem said lus ti da lap sed, teat rit te ha, ro ni da ja tur ni da.

Kul tuu ri ma jas pa ku tav teat ri kunst te ki tas kor ra li kud jär je kor-
rad, aga tea ter käis ka puh ve tis. Ja kes tä na vu suist hit ti, sar del-
li ha pu kap sa ga pluss ek leer koh vi ja kon ja ki ga, ei mait se nud, 
see peab aas ta pä rast vii vi ta ma tult meie su ve teat ris se saa bu ma. 
Kõik teat ri puh ve tid olid üliä ge dad ja ühel päe val võiks ki puh ve-
tis see õi ge tea ter käia. Tub lid!

Mees te män gud toi mu sid teh no kü las. Sel list mees te vä ge 
po le am mu näi nud, kõi gil ära se le ta tud näod peas. Suu red ma si-
nad mür ra sid ja kõik muud kui vaa ta sid ja imes ta sid. Su ve nii riks 
ja ga ti kõi gi le lah kes ti suit su ta mis laas tu. Jäl le gi to re ärii dee, ke na 
pa kend ja su vi võib taas saa bu da. Sa pa ka puh ve ti pe re nai sed 
va bas ta ti üli maits va test koo ki dest ja pi ru ka test kii res ti.

Pi du päe val käib maius ta mi ne as ja juur de. Va hel du seks võiks-
ki val la päe vad mees te kor ral da da ol la. Iga ta hes oli to re ole mi ne 
ja ol gu ik ka ka tu le val aas tal tu le mi ne!
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 Sel su vel teos tas MTÜ Tõs-
ta maa Ko du kant Se lis te meie-
rei se pi ko jas kaks pro jek ti, mil-
le ees mär ki deks oli se pi ko ja 
te ge vus või me ku se tõst mi ne 
ning tei seks ees mär giks se pi-
ko ja elekt ri süs tee mi uuen da-
mi ne.

Vas ta valt ees mär ki de le vii-
di gi se pi ko jas lä bi koo li tus 
„Se pis li kud ühen du sed“, mis 
oli jät kuks aas ta va rem toi mu-
nud se pa töö alg kur su se le. Jät-
ku koo li tu sel osa les viis õp pu-
rit, kes olid va rem ju ba baas-
tead mi sed saa nud ning oman-
da sid sepp Gun nar Va re se käe 
all uu si os ku seid.

Lä bi vii dud kur su se le li san-
dus te ge vu se na ka se pa töö 

näi di sü ri tus, mis toi mus Tõs-
ta maa val la päe va de ae gu ehk 
10. au gus ti en ne lõu nal kell 
10.00 – 12.00. 

Näi di sü ri tu sel tut vus ta sid 
koo li tu sel osa le nud ning õpe-
ta ja Gun nar Va res hu vi lis te le 
se pi ko da ning se da mi da seal 
ka te ha saab.

Tei ne se pi ko jas teos ta tud 
pro jekt hõl mas seal se elekt ri-
süs tee mi uuen da mist ehk siis 
va he ta ti väl ja elekt ri kilp, val-
gus tid, elekt ri juht med. Nüüd 
on se pi ko jas või ma lik töö ta da 
tur va li selt ja hea val gu se ga.

Mõ le maid pro jek te toe tas 
Pär nu maa Ko ha li ku Omaal ga-
tu se Prog ramm.

Lii na Käär pro jek ti juht

E
es ti maal on pal ju väi ke-
koo le, mis on olu de sun-
nil va rem või hil jem su le-

tud. Üks neist oli Kast na Alg-
kool, mil le te ge vu saas tad olid 
1896 – 1970.

Ree del, 9. au gus til lõu na pai-
ku ko gu nes Kast na va nas se 
rah va maj ja 32 alg koo li en dist 
õpi last, õpe ta jat ja küm me-
kond kü la list. Prae gu on ma ja 
re mon di tud ja se da ka su ta-
tak se kü la kes ku se na. Osa le ja-
te jaoks olid üles pan dud mit-
mes ruu mis fo tod, mis ka jas-
ta sid koo lie lu ja õpi la si koo li 
74 te ge vu saas ta jook sul ning 
kä si töö näi tus. Kõi gi rõõ muks 
olid ko ha le tul nud vii ma sed 
Kast na Alg koo li ju ha ta jad 
Ai no Mii do, El di Taid la ja Efe-
li ne Liiv. Taas koh tu mi ne oli 
mee leo lu kas. Is tu ti ühi ses peo-
lauas, mil le kat sid selt si liik-
med ja kok ku tul nud kaa sa too-
dud küp se tis te ga. 

Peo avas Ka rin Mii du sü dam-
li ku sõ na võ tu ga. Kei ly lau lud 
ning noort õpe ta jat ke has ta-
nud Lo ret soo jen da sid kõi gi 
kuk ku tul nu te sü da meid. Mul-

jeid ja mä les tu si mee nu ta des 
möö dus aeg kii res ti. Kok ku tu-
le ku lõp pe des ot sus ta ti mõ ne 
aas ta pä rast uues ti koh tu da 
ja muu ta see tra dit sioo niks. 
Va na koo li ma ja aga ai na oo tab 
ja loo dab, et kord tu leb kee gi 
hea hing ning pääs tab ta lõp li-
kust kok ku kuk ku mi sest.

Pü ha päe val, 11. au gus ti hom-
mi kul olid Kast na kü la teed 
täis rut ta vaid ini me si suu na ga 
Kast na ran da sa da ma ava mi-
se le. Kes läks jalg si, kes jalg rat-
ta või au to ga. Ko ha le jõud sid 
ka jalg rat ta mat kast osa le jad. 
Kü la selt si et te võt mi sel oo tas 
ko ha le tul nuid mee leo lu kas 

me ree ten dus, mil lest ei puu-
du nud ka Nep tun ja Nä kid. 
Kal dal oo tas kõi ki me re peo le 
ko ha ne suu pis te- ja tor di laud 
eri mek ki joo ki de ga. Val la va-
ne ma kõ ne ja pil li me he tant-
su vii sid tõst sid  tu ju. To re üri-

tus oli. Ta hak sin soo vi da Kast-
na kü la selt si liik me te le hu vi ta-
vaid ideid ja to re daid üri tu si, 
et hoi da se da, mis on al les jää-
nud.

Mai mu Juh kam,
Kast na Alg koo li en di ne õpi la ne ja õpe ta ja

Kast nas meenutati kooli ja avati sadam

Pro jek ti töö Se lis te meie rei se pi ko ja aren du seks
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Barn den, B „75 hee gel da tud 
lil le mo tii vi“
Mitc hell, K „Hel me seh ted“
Soo saar, V „Köi tev köit mi ne: ne li 
liht sat köit mis teh ni kat“
„Li hu la lill ti kand ja meist rid“
Le met ti, P „Ka na pi da ja kä si raa-
mat“
Kar jus, I „Met sa moo ri suur ra vim-
tai me raa mat“
An nuk, T „Ko duaia tai me toh ter“
Gil liand, B „Aja loo 100 suur ku ju: 
ini me sed, kes ku jun da sid tä na päe-
va maail ma“
Doug las, M „Bel la või ma tu üle-
mus“
Pauk son, E „Pauk so ni ast ro loo gi li-
ne abi mees 2014“
„Ees ti. Ar ve ja fak te 2013“
Ka re va, D „Elu tants“ 
Paul, T „Haih tu nud hin ge de aeg: 
mõ tisk lu si Maa le hes aas ta test 
2000-2009“
Knopp, G „Hit le ri nai sed ja Mar-
le ne“
Ho ward, L „Hä da va le de võr gus“ 
Banks, M „Kao ta tud kal li ma sü-
da mes“
Pet ro ne, E „Kas sü da on üm mar gu-
ne?. 2. osa“
Mal le ry, S „Kolm õde: Black ber ry 
saa re ro maan. 2. raa mat“
Scott, B „Kui das edu kalt pat tu 
te ha. Tri loo gia 3. raa mat“
Mänd, H „Ku re re ha: kir jan dus li-
kud me muaa rid.“
Matt hews, A „Kuu la oma sü da me 
häält „
Sta cey, S „Kõik, mi da ta ea les 
va jas. Tri loo gia 1. raa mat“
„Lau lu lust [Noot] 16“
King, S „Lem mik loo ma sur nuaid“
Stop pard, T „Lord Mal quist ja 
mis ter Moon“
Run nel, H „Maa koo re peh me ne-
mi ne“
Tše tõr kin, I „Mi nu Ama zo nas : 
jõk ke pis si mi ne kee la tud“
Den nis, K „Mi nu Las Ve gas : tõ sie-
lu tuh kat rii nu lu gu“
Mih kel son, T „Mui nas ju tu li sed 
män guas jad: 24 hee gel da tud nuk-
ku ja loo ma“
Man kell, H „Mu re lik mees“
Kaar ma, N „Nad ja Vii nis: koo gid 
ja ela mu sed“
Lo gan, N „Oo ta ma tu me re hä da-
li ne“
Row ling, J. K „Oo ta ma tu või ma-
lus“
Stout, R „Pe re kond lik asi“
Tang soo, J „Pe re me hed“
Kull, Mar tin S „Pu ha ke, pa re mad 
po jad. IV osa“

Roth, Hans „Põr gu ida rin del: 
Sak sa tan ki tõr je väe la se päe vi kud 
ida rin delt 1941-1943“
Jõe rüüt, J „Rai sa kul lid“
Val der, Ü „Ras pu tin ja Se ver ja nin“
Aberc rom bie, J „Raud ise: Esi me se 
sea du se tri loo gia. 1. osa“
Gu lik, Ro bert van „Rem mel ga mus-
ter“
His lop, V „Saar“
Wil lett, M „Sel li sed me oli me“
Dei da, D „Sel li sed need me hed 
on gi“
Lu haäär, I „Se nia val da ma ta in terv-
juu Gun nar Aar ma ga“
Ein horn, L „Si ri“
Gas ton, D „Skan daa li kee ri ses se 
sün di nud“
Soo nik, M „Sä ra silm selt“ 
Heyer, G „Süü tu tal le ke“
To mas son, K „Te gu sad temp lid“
Lust, K „Ter vist, proua pre si dent!: 
Eve lin Il ve se tee Kad rior gu“
Hel me, P „Tu le vi ku mä le ta jad. I 
osa, So fi a“
Laa mann Kal bus, E „Tõ de ei põ le 
tu les ki: Ar tur Sir gu lu gu“
Sau ter, P „Ujuv mä gi: va na de 
las te raa mat“
De lins ky, B „Unis tus saab ilm siks“
Burn si de, J „Up pu mis te su vi“
Ma de, T „Va lit se ja te vas tu“
Sund, E A „Va re se tüd ruk: tri loo gia 
Vic to ria Berg ma ni nõr kus“
Põ der, R „Voor“
St ross, C „Vürst kaup me hed. Esi me-
ne raa mat, Pe reä ri“
St ross, C „Vürst kaup me hed. Tei ne 
raa mat, Pei dus pe re kond“
Lem ber, I „Õde Vee ra“
Ya tes, R „Õed Gri me sid“ 
Kald maa, K „Õnn on ot su se 
kü si mus, ehk, Need as jad, mi da 
üks ema oma tüt re le õpe ta da ei 
jõud nud“
Mor ris, R „Õn nis ta tud elu“
Kin ney, Je „Ühe äpar di päe vik : 
sü da su vi“
Her gé „Üks sar vi ku sa la dus“
Wid mark, M „Tsir ku se mõis ta tus“
 Wild mark, M „Tee man di mõis ta-
tus“
Her gé „Pu na se aa re“
Dis ney En terp ri ses „Kol li de üli kool: 
fi l mi raa mat“
To musk, I „Mau no sa la dus lik ka du-
mi ne: vä ga kri mi naal ne lu gu“
Ols son, S „Bert ja kü berfl  irt“
Kun nas, M „Aa re te saar: Ro bert 
Louis Ste ven so ni klas si ka teos Kun-
na se moo di“
„Ees ti loo ma jut tu de ja -sal mi de 
kuld raa mat“

Uued raa ma tud Tõstamaa raamatukogus:
A

u gus tis kü las tas Jaa gu-
ran da ja ja gas pü hen-
du nud hu vi lis te le oma 

õpe tust maail mas hin na tud 
ja tun nus ta tud Ar gen tii na 
ša maan Car los.

Mi na olen se ni ni leid nud 
oma vaim seid õpe ta jaid ja tee-
juh te vaid raa ma tu te kau du. 
Noo ru ses olin vai mus tu ses 
Don Car los Cas ta ne da õpe tus-
test ja prae gu OS HO fi  lo soo-
fi ast. Se da enam oli ar gen tii na 
ša maan Car lo se ga koh tu mi-
ne mi nu elu suur päev, um bes 
na gu esi me ne koo li päev, 
ai nult et mi na ei läi nud mit te 
koo li õp pi ma, vaid õpe ta ja tu li 
mi nu juur de ko ju. Ja tu li gi just-
kui sel le pä rast, et tun dis lä hea-
dalt mõ le mat mi nu vaim set 
raa ma tuõ pe ta jat. 

Ša maa ni en da elu üks pöör-
de punk ti dest oli hetk, mil ta 
is tus 23-aas ta selt oma isa su ri-
voo di kõr val: “Car los, ära rais-
ka ae ga, ae ga on vä he. Ära 
unis ta ela mi sest, vaid ela ja 
jär gi oma sü da me häält!“ Pea-
le se da mõis tis Car los, et elu 
on ala ti täis va li kuid ja on neid 

va li kuid ka tei nud. 
Kui sul on soov roh kem tea-

da saa da ša maan Car lo sest, 
on sul või ma lus R2 ar hii vist 
jä rel kuu la ta 22. au gus ti 2010 
a. saa det “Hal loo, Kos mos”, 
mil saa te ju hi Ing rid Pee ki kü la-
li seks oli Car los: he li.er.ee/
he lid/804772.mp3.

Jaak Tom son

Jaak Tom son ja ša maan Car los 
Sa mayu: ”mä gi tu li Mu ha me di 
juur de”.

Jaaguranda külastas 
kuulus šamaan

Pirita kloostri nunnad tegid huvireisi Manijale. Paadimeestele 
veidi ootamatult rääkisid kõik selges eesti keeles. Nauditi loo-
dust, käidi ujumas ning sõlmiti sõprust koerte ja lammastega. 
Nunnad olid üliõnnelikud, et nii kauni paiga leidsid.

Eevi Ti ga ne lu ges luu let

 Val la päe va de raa mes oli Tõs ta maa raa ma tu ko gus õdus 
loo min gu li ne hom mi ku poo lik. 

Oma luu le põi mi ku esitas „Luu le ke vad ´83“ lau reaat Ee vi 
Ti ga ne, kes asus Tõs ta maa le ela ma aas ta ta ga si. Kuu la mas oli 
li gi paar küm mend ini mest.
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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

K
äes on sü gi se al gu se 
ja met sas-ra bas oo ta-
vad kor ja mist mar jad 

ning see ned. 
Loo de ta vas ti pa neb vii ma-

sel ajal sa da nud vihm ja soo-
jad il mad see ned kas va ma. 
Et see ned ja mar jad met sast 
se kel dus te ta pur ki saaks, 
an nan met sa tee le kaa sa 
mõ nin gad soo vi tu sed.

 An na oma met sa mi ne-
kust tea da lä he das te le või 
naab ri te le, üt le ka piir kond, 
ku hu ka vat sed min na ja mis 
ajaks peak sid kind las ti ta ga-
si ole ma. Kui oled ko ju jõud-
nud, an na sel lest ki mär ku.

 Või ma lu sel mi ne met sa 
koos kaas las te ga, ning met-
sas lii ku ge üks tei sest nä ge-
mis- või kuul mis kau gu sel.
 Võ ta met sa kaa sa mak si-

maal selt täis lae tud mo biil te le-
fon ja met sas ol les ära sel le ga 
il ma eri li se põh ju se ta pi kalt 
rää gi - nii säi li tad aku töö või-
me li se na, et va ja du sel ot si ja te-
ga su hel da.

 Riie tu erk sa vär vi li selt ja 
vas ta valt il mas ti ku le. Riie te 
peal kan na hel kur ri ba de ga 
neoon ves ti, et ol la kaas las te-
le ja va ja du se kor ral ot si ja te le 
pa re mi ni näh tav.
 Pa ne kind las ti tas kus se vei-

di süüa ja juua, sest il ma ve de-
li ku ta met sas kaua vas tu ei 
pea. Ener gia saa mi seks ee lis-
ta ma gu sa maid joo ke.

 Võ ta kaa sa iga päe va selt 
tar vi ta ta vad ra vi mid.
 Kaa sa võ ta ka vi le ja tas-

ku lamp. Saad kaas las te le või 

ot si ja te le en dast mär ku an da. 
Vi le kos tab kau ge ma le, kui 
hõi ked. Tas ku lamp võiks ol la 
väi kes te mõõt me te ga, kind-
las ti pa ne tas ku lam pi uued 
pa ta reid.
 Võ ta kaa sa ti kud või tu le-

ma sin, et va ja du se kor ral 
en da soo jen da mi seks või mär-
guand mi seks lõ ket te ha. 

 Met sas lii ku des ära käi 
ni na ko guaeg maas, vaid jäl gi 
ka ümb rust ja jä ta meel de olu-
li sed mär gid: tee, siht, kraav, 
oja jms.
 Met sast hak ka väl ja tu le-

ma tükk ae ga en ne hä ma ru se 
ja vä si mu se saa bu mist. 
 Ek si des säi li ta ra hu ja mõt-

le lä bi tul dud tee kond ning 
meel de jäe tud olu li sed mär-
gid. 

 Kuu la ta ümb rus kon na 
hää li − koe rad, ko du loo mad 
ja sõi du kid an na vad mär ku, 
et lä he du ses on inim te ge vus 
ja võib abi saa da.
 Kui see ei ai ta, siis ära vii-

vi ta as ja tult ja he lis ta po lit sei 
lü hi numb ril 110. Kir jel da või-
ma li kult täp selt met sa mi ne-
ku koh ta ja ae ga ning kuu la 
tä he le pa ne li kult po lit sei ni ku 
nõuan deid.
 Kui jõuad väl ja mõ ne le tee-

le, siis ära pöö ra enam met sa 
ta ga si, vaid lii gu eda si möö da 
teed.
 Kui oled leid nud ko du tee 

omal jõul, siis tea ta sel lest 
kind las ti ka ot si ja te le, et nad 
as ja tult si nu pä rast ei mu ret-
seks.

Lõ pe tu seks üks isik li kult 

lä bie la tud "ek si mi se" lu gu. 
Olin um bes 10-11aas ta ne, 
kui kam paa nia käi gus oli tal-
vel tar vis kor ja ta män ni kä bi-
sid ja need koo li viia. Kä bi ja-
hi le ot sus ta si me ema ga min-
na ko du lä he das se met sa tuk-
ka, mis asub Varb las se vii va 
maan tee ja me re va hel. Li san 
se da, et maan teest me re ni 
on um bes 400-500 meet rit ja 
ema oli lä bi sel le sa ma met sa-
tu ka käi nud me reäär de lap se-
põl vest saa dik. Hak kas ju ba 
hä mar du ma ja meie oli me 
jõud nud met sa ser va le. Ees 
pais tis la ge ja lu mi ne ala. 

Mil le gi pä rast sat tus ema 
se da la ge dat ala nä hes se ga-
dus se ja ei osa nud enam ku hu-
gi min na. Üri ta sin ema le se le-
ta da, et see on me ri, mis ees 
pais tab. Ema vas tu, et see ei 
saa me ri ol la, me ri on hoo pis 
tei se ko ha peal ja ei näe hoo-
pis ki sel li ne väl ja. Se le ta sin, 
et me ri on jääs ja lu mi pea le 
sa da nud. Siis kos tus maan-
teelt au to mü ri nat. Üt le sin, 
et kuu la, Vais te poolt tu leb 
au to. Ka sel le pea le ar vas ema, 
et tee ei saa seal ol la ja see ei 
ole au to mü rin. Läks pi sut 
ae ga, en ne kui ema gi sai aru, 
kus me asu me. See tõt tu on gi 
olu li ne jäl gi da pi de valt ümb-
rust ja mõel da, kus ko has ma 
pa ras ja gu sel les konk reet ses 
met sa tu kas asun. 

Ole ra hu lik, mõt le, kuu la-
ta, vaa ta päi kest ja kel laae ga 
ja jõuad ki täis kor vi ga ke nas-
ti ko ju! 

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

Tore on ai da ta!
 Sõp ra de klu bi „Sõp rus“ on 

ju ba kol mel aas tal kor ral da-
nud võist lu si/au to pe su Tõs ta-
maa val la päe va de lau päe va sel 
laa da hom mi kul. Saa dud ra ha 
lä heb hea te ge vu seks mõ ne le 
val la asu tu se le - kaks aas tat 
ole me saa dud ra ha ga toe ta-
nud Tõs ta maa las teae da. Sel 
aas tal ot sus ta si me toe ta da 
Tõs ta maa noor te kes kust.

Ole me noo red Tõs ta maa 
val la ela ni kud, kes hoo li vad 
oma val last ja ei mõt le ai nult 
iseen da pea le. Va na dest ae ga-
dest on jää nud meie klu bi 
ni meks „Sõp rus“.

Tõs ta maa val la päe va de 
laa da hom mi kul kor ral da si-
me taas ühe lõ bu sa män gu 
„Pall au ku“, mi da iga soo vi-
ja 1 eu ro eest proo vi da sai. 
Män gu ees märk oli 3 ker get 
pal li saa li ho ki ke pi abil to rus-
se saa da, mi da roh kem pal le 
to rus se läks, se da vä ge vam oli 
au hind. Tä nu pal ju de le spon-
so ri te le oli meie au hin na fond 
või mas – ala tes pas ta ka test 
ku ni tu le kus tu tus te ki ni. Siin-
ko hal soo vi me gi tä na da oma 
spon so reid: Ma ris Ad ler, Cot-
ze Ma ja, IRL, Kar moon OÜ, 
Lää ne Pääs te kes kus, Ma lev, 
Mer tex Mets OÜ, Po lit sei, 
Sau le pi koh vik, Tõs ta maa ilu-
sa long, Tõs ta maa raa ma tu ko-
gu, Wend re, Kal le Kask, Ka ro-
lii ne Kask, Kät lin Kask, Eg le 
Leet maa, Elis Leet maa, Eri ka 
Leet maa, Ere Paa la, Elo Pulk, 
Mar ge Pääs tel, Val vo Vol ge-
rad.

Kok ku tee ni si me 130 eu rot, 
mis on 90 eu rot vä hem, kui 
eel mi sel aas tal. Sel aas tal oli 
laa da hom mi kul ka vä hem rah-
vast. Au hin du jäi üle kül la ga, 
mis tä hen dab se da, et järg-
mi sel aas tal ole me kind las ti 
ko hal, võib-ol la ise gi Tõs ta-
maa jõu lu laa dal. 

Iga ta hes, kui näe te sil ti, et 
ko gu tu lu lä heb hea te ge vu-
seks, siis tu le ja an na oma 
pa nus. Tä na me ju ba et te!

Klu bi „Sõp rus“

Soo vi tu si met sa tee le

TÕS TA MAA JÄÄT ME PUNKT LÄ HEB 
TAL VEA JA LE

Tõs ta maa jäät me punkt on tä na vu 12. ok toob ril 
vii mast kor da re gu laar selt ava tud. 

Edas pi di saab oma jäät meid ära an da sel lest 
te le fo ni teel et te tea ta des. 

Te le fon 522 3024, Ka lev Mart son.
Hoia me ko du val la puh ta na!
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21. sep temb ril kell 13 Ma ria Ta lus 
OK TOO BER VEST. 

Esi ne vad Pic co lo Folk, Bierb rauc hen und Brat wurst 
Blechb la ser ja Ku ker pil lid. Tõu loo ma de näi tus. 

Pää se 5 eur

28. sep temb ril kell 18 Tõs ta maa rah va ma jas 
RAH VUS VA HE LI SE EA KA TE PÄE VA 

TÄ HIS TA MI NE. 
Ül la tus kü la li sed ja tee laud 

28. sep temb ril kell 20 Tõs ta maa rah va ma jas 
Tor ni mäe näi te selt si eten dus 

“Ab ru ka Mal li” 
(J. Tuu li ku “Me re ta gu ne asi” ai ne tel). 

Osa des: Ing la Leis, Hel le Maid la, Lea Peet, Aa ser 
Nenn, Han do Oll, Rait Goi din, Lii na Luik, Ur ve Sepp, 
Lil li Loo tus, Hel je Ba sih hi na, Ivar Viil, An ne Kal lus ja 
Ai li Juh kam. 

Pi let 3 eur, õpi las te le 2 eur

KUHU MINNA
HU VI RIN GID TÕS TA MAA RAH VA MA JAS:
Se ga rah va tant su rühm Viies Ra tas – ju hen da ja Pil vi Ka se
Näi tet rupp – ju hen da ja Kül li Jan son
Las te ja noor te muu si kas tuu dio (kla ve ri ja ki tar ri al gõ pe tus, 
hää le sea de ning bän di kool), ju hen da ja Õn ne la Lees. 
Esi me ne koh tu mi ne 23. sep temb ril kell 13-17
Vo kaa lan sam bel Ree de ne Rõõm – ju hen da ja Õn ne la 
Lees. Esi me ne koh tu mi ne 4. ok toob ril kell 19
Folk loo ri rühm Vo ki ra tas – ju hen da ja Õn ne la Lees. 
Esi me ne koh tu mi ne 7. ok toob ril kell 11
Ea ka te klu bi – eest ve da ja Lya Ve sik. 
Esi me ne koh tu mi ne Cot ze Ma jas 26. ok toob ril kell 12

OMAAL GA TUS LI KUD HU VI RIN GID:
Väi ke las te män gu ring (2.-4.a.) – eest ve da ja Jaa ni ka Soo-
saar. Esi me ne koh tu mi ne 10. ok toob ril kell 17
La pi töö ring – eest ve da ja Pil le Mart son. 
Esi me ne koh tu mi ne 13. ok toob ril kell 11

In fot kü si Õn ne lalt tel. 523 6350, on ne la@tos ta maa.ee

HU VI RIN GID TÕ HE LA RAH VA MA JAS:
Ko du loo ring – ju hen da ja Sil vi Rand. 
Esi me ne koh tu mi ne 1. ok toob ril kell 12 
Las te ring – ju hen da ja Bir git Pe re. 
Esi me ne koh tu mi ne 3. ok toob ril kell 17

In fot kü si Bir gi tilt tel. 507 6571, bir git.pe re@gmail.com

Uued hu vi li sed on oo da tud!

pa kub reedel, 27. sep temb ril kell 10 
Tõs ta maa rah va ma jas või ma lust kont rol li da 

nä ge mis te ra vust ja tel li da vas ta valt sel le le pril le.
Nä ge mis te ra vu se kont roll mak sab 6€. 

Pril li tel li ja le on kont roll TA SU TA. 
Või ma lus mõõ ta sil ma rõh ku.

Vas tu võ tu le on soo vi tav et te re gist ree ri mi ne.

PA KU ME        PRIL LI RAA MID: plas tik raa mid ala tes 15.90€ 
                       me tall raa mid ala tes 54.90€ 

PRIL LIK LAA SID: mi ne raalk laa sid ala tes 26.90€ 
plas tikk laa sid kõ va pin na ga ala tes 26.90€
plas tikk laa sid ar vu ti kait se ga ala tes 39.90€ 
õhen da tud plas tikk laas ala tes 59.90€ 
bi fo kaal sed pril lik laa sid ala tes 54.90€ 

Pen sio nä ri de le pril li de tel li mi sel hin na soo dus tus -10%

Pril lid saa da me ka he nä da la jook sul pos ti teel. 
Pos ti ku lu mak sa me meie.

In fo ja re gist ree ri mi ne te le fo nil 521 9014
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HEINO 
KÕRVEMAA 

26.11.1937 – 09.08.2013

Augustikuu Augustikuu juu bi la rid

15. juulil 2013 sündis Arthur Tuisk
25. juulil 2013 sündis Gretheliis Kingo
04. juulil 2013 sündis Erika Sahtel

Õnnitleme uusi vallakodanikke ja nende vanemaid!

Tõs ta maa Kesk kool kuu lu tab väl ja kon kur si all järg ne va te le ame ti koh ta de le:

EEL DA ME: head suht le mi sos kust, po si tiiv set mee le laa di. 

Kon kur sil osa le mi seks pa lu me saa ta aval dus ja CV 
e-pos ti le too mas.mitt@tos ta maa.ee või ümb ri ku ga: Kal li mnt 13 Tõs ta maa 

88101, mär gu sõ na “kon kurss”. Li sain fo: 526 1935

0,8 ÕPI LAS KO DU KOKK 
(töö le asu mi ne 17.09.2013) 

1,0 ÕPI LAS KO DU ÖÖ KAS VA TA JA 
(töö le asu mi ne 30.09.2013)

Tulge ratsutama! Maria talus on võimalik korraldada ratsutamisõpetust nii lastele kui suurtele. Neile aga, kes 
juba oskavad, pakume ratsamatkasid talu lähiümbruses. Talu asub Pärnumaal looduslikult 
väga kaunis kohas. Matkal on kaasas koolitatud matkasaatja, kes juhatab ratsutajaid 
mööda kauneid metsateid ja näitab ümberkaudseid vaatamisväärsusi.

Kõpu küla, Tõstamaa vald, Pärnumaa | Tel +372 523 6066, +372 447 4558| info@maria.ee

Ratsutamisõpetus või ratsutamine platsil ja maastikul 15 € tund

Vankri- ja reesõit 30 € tund

Sisemaneež 22 x 48 m

Hinnad kuni suvi 2014 treeninguteks kuumaksetega:
1 kord nädalas  32 € / kuu (4 ratsutamistundi)

2 korda nädalas  56 € / kuu (8 ratsutamistundi)

3 korda nädalas  72 € / kuu (12 ratsutamistundi)


