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Kul tuu ri pä ran diaas ta 2013 – 
“Pä ri ja ta po le pä ran dit” raa mes 
toi mub 26. ok toob ril MTÜ Ees ti 
Rah va ma ja de Ühin gu eest ve da-
mi sel pro jekt “24 tun di Ees ti maa 
Rah va ma jas”.

Pro jek ti “24 tun di Ees ti maa Rah va-
ma jas” ees märk on gi tut vus ta da ja 
näi da ta, mil le ga rah va ma ja des te ge le-
tak se, väär tus ta da rah va ma ja des toi-
me ta va te ini mes te te ge vust ning elav-
da da paik kon da de kul tuu rie lu.

Tä na ses roh ke te või ma lus te ga 
maail mas oma vad rah va ma jad kul-
tuu ri pä ran di säi li ta ja na, hoid ja na ja 
pä ri ja kas va ta ja na Ees ti kul tuu ri ruu-
mis olu list rol li. 

Rah va ma ja on koht, kus kõik ini me-
sed, ole ne ma ta nen de soost või va nu-
sest, maail ma vaa test, re li gioo nist ja 
ma jan dus li kust sei sust, saa vad osa 
mis ta hes kul tuu ri li sest te ge vu sest tar-
bi ja na või osa le ja na. 

Rah va ma ja on koht, kus saab en da-
le mee le pä rast kul tuur ho bi har ras ta-
da, te gel da elu kest va õp pe ga. 

Rah va ma ja on koht, kust on al gu se 
saa nud mit me te kuul sa te ja pro fes sio-

naal se te kul tuu ri te ge las te kar jäär.
Öö päe va kest vas pro jek tis osa leb 

li ge ma le 150 rah va ma ja üle Ees ti. Toi-
mu vad sa jad eri ne vad kul tuu ri sünd-
mu sed: ki nod, õpi toad, ava tud tree-
nin gud, rin gi tun nid, peoõh tud, kont-
ser did, eten du sed. 

Li saks iga rah va ma ja en da prog ram-
mi le süü da tak se 26. ok toob ri öö sel 
või hom mi kul kõi ki des maa kon da-
des rah va ma ja de tu led ja iga maa kon-
na tu li jõuab kel la seits meks õh tul 
Pär nu maa le, To ris se. Seal asub Ees ti-
maa üks va ni maid rah va ma ja sid. 

To ris toi mu val tu let se re moo nial 
ühen da tak se üle Ees ti kok ku saa de-
tud tu led ühi seks “rah va ma ja tu leks” 
ning To ri Rah va ma jas toi mub kõ ne-
koo so lek ja peoõh tu.

Üle vaa de rah va ma ja des toi mu va 
koh ta ning 26. ok toob ri aja ka va on 
saa da val in ter ne ti le hel www.rah va-
ma ja.ee

24 tun di Tõs ta maa rah va ma jas toi-
mub 25. ok toob rist kel la ka hek sast 
õh tul ku ni 26. ok toob ri ka hek san da 
õh tu tun ni ni. Ma ja on ava tud kõi gi le 
hu vi lis te le! Te re tu le mast!

Õn ne la Lees, kul tuu ri juht

Ees ti maa Rah va ma ja – 
roh kem kui liht salt sus si sa hin!

KÄ SI TÖÖ 1. – 4. KLAS SI ÕPI LAS TE LE 
nel ja päe val kell 14.00 – 15.30 õp. Anu Rand maa. 

KÄ SI TÖÖ ÕPI LAS TE LE ALA TES 5. KLAS SIST 
nel ja päe val kell 16.00 – 17.30 õp. Anu Rand maa. 

JOO NIS TA MI NE TÄIS KAS VA NU TE LE JA 
ÕPI LAS TE LE ALA TES 8. KLAS SIST 
tei si päe val kell 18.00 – 20.15 õp. Reet Rea-Smyth.

KÄ SI TÖÖ 
kol ma päe val kell 18.00 – 21.00 õp. Anu Rand maa. 

KE RAA MI KA 
nel ja päe val kell 18.00 – 21.00 õp. Hei no Krii sa. 

Täp se mat in fot vaa ta val la ko du le helt kä si töö kes ku se lin gi alt, he lis ta tel 5 668 2283 või kir ju ta anu@fol kart.ee.

KÄSI TÖÖ RIN GID OO TA VAD
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TOIMETUS
Toimetaja: Ülle Tamm tel 505 5340, 
küljendaja: Pille Paalam
Internet: www.tostamaa.ee

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

Trükikoda: Hansaprint
Tiraaž: 425 tk

 Neli aas tat on möö du nud 
lin nu tii vul. Juur de on sün di-
nud hulk lap si, aga ilm sel gelt 
ik ka lii ga vä he. 

Vii ma sed aas tad saa dab 
ha ri dus mi nis ter pea iga val la-
ju hi koh tu mi selt ko ju sõ nu mi-
ga, et su le ta gu ko ha lik kool 
ju ba hom me. Ai nult äär mi ne 
jää ra päi sus ja ter ve mõis tus 
ai tab ää re maal hoi da elu tuk-
su mas. 

Võin kind lalt väi ta, et vii-
mas tel aas ta tel on Tõs ta maa 
pal ju de le eest las te le uus ja 
to re avas tus. Ko ha li kud ini-
me sed on jul ge nud et te võt-
lu se ga te ge le ma ha ka ta, sest 
on kel le le kau pa ja tee nust 
müüa. Olek si me na gu uk sed 
val la löö nud ja sõõ mu värs ket 
õh ku saa nud. 

Olen ala ti imes ta nud, kui  
palju lubatakse valimiste eel 
uu si töö koh ti. Kes täpsemalt 
peaks neid looma?

Eda si tu leb hä da, et palk on 
väi ke ja tööl käia on mõt te tu, 
üle mus on ru mal. Et te võt ja 
vas tu tus äri aja mi sel jääb töö-
ta ja le tih ti mõist ma ta. 

Ris ki da tu leb siiski ise, luua 
en da le töö koht, ot si da mõt-
te kaas la si ja kui kõik see va lu 
on lä bi teh tud siis on või ma-
lik mõis ta ma jan du sest nii 
mõn da gi. 

Mõis ta se da, et kui kee gi 
kel le le gi mi da gi ta su ta lu bab, 
ei saa see tul la tae va man na-
na, vaid ik ka kel le gi kolman-
da tas kust. 

Ka se da, et aru saa da, mis 
het kes me ela me, tu leb vaa da-
ta sel ja ta ha, küm ne, ka he küm-
ne aas ta ta ha, tul la rat ta pealt 
ma ha ja hin na ta saa vu ta tut. 

Hin da me siis kõik koos ja 
tee me oma va li kud va li mis tel.

Ül le Tamm

JUHTKIRI

Johan ni kin nis tu de tailp la nee rin gu 
vas tu võt mi ne ja ava lik väl ja pa nek 

 Tõs ta maa Val la va lit sus 20.09.2013 kor ral-
du se ga nr 959 võt tis vas tu Jo han ni kin nis tu 
de tailp la nee rin gu. 

Pla nee rin gu ava lik väl ja pa nek toi mub Tõs-
ta maa val la ma jas 16.10.2013 - 13.11.2013. 
Pla nee rin gu ava lik aru te lu toi mub Tõs ta-
maa val la ma jas 15.11.2013 al gu se ga kell 
16.00.

De tailp la nee rin gu ga on hõl ma tud Er mis-
tu kü las asuv Jo han ni kin nis tu (ka tast ri nr 
82602:002:0311). Kin nis tu on hoo nes ta tud 
ja sel lel esi neb kõrg hal jas tust. Pla nee rin gu 
ees märk on ole ma so le va te hoo ne te suh tes 
ehi tus kee lu vöön di vä hen da mi ne.

Män ni põl lu kin nis tu de tailp la nee rin gu 
vas tu võt mi ne ja ava lik väl ja pa nek 

 Tõs ta maa Val la va lit sus 20.09.2013 kor ral-
du se ga nr 960 võt tis vas tu Män ni põl lu kin-
nis tu de tailp la nee rin gu. 

Pla nee rin gu ava lik väl ja pa nek toi mub Tõs-
ta maa val la ma jas 16.10.2013 - 30.10.2013. 
Pla nee rin gu ava lik aru te lu toi mub Tõ he la 
rah va ma jas (en di ses meie reis) 31.10.2013 
al gu se ga kell 11.00.

De tailp la nee rin gu ga on hõl ma tud Män-
ni kus te kü las asuv Män ni põl lu kin nis tu 
(ka tast ri nr 82602:002:0282). Kin nis tu ei 
ole hoo nes ta tud ja te ge mist on val da valt 
põl lu maa ga. Pla nee rin gu ga on ka van da tud 
mo biil si de mas ti püs ti ta mi ne.

DETAILPLANEERINGUD

Saatke meile oma jutte ja fotosid aadressil leht@tostamaa.ee 

Hää le ta mi seks tu leb kaa-
sa võt ta keh tiv isi kut tõen-
dav do ku ment. (Isi kut tõen-
dav do ku ment on rii gia su-
tu se poolt väl jaan tud do ku-
ment, ku hu on kan tud ka su-
ta ja ni mi ja sün niaeg või isi ku-
kood ning fo to või näo ku ju tis 
ja all ki ri või all kir ja ku ju tis).

Kui va li ja oma ter vi se sei-
sun di või mõ ne muu mõ ju va 
põh ju se tõt tu ei saa hää le ta-
da hää le ta mis ruu mis, võib ta 
taot le da ko dus hää le ta mist. 

Ko dus hää le ta mi se kor ral-
da mi seks esi tab va li ja val la-
va lit su se le (töö päe va del) või 
jaos kon na ko mis jo ni le ku ni 
va li mis päe va kel la 14.00-
ni kir ja li ku taot lu se, mil les 
on ära näi da tud ka põh jus, 
miks on va li mis kast va ja ko ju 
tuua. 

Va li ja võib esi ta da ko dus 

hää le ta mi se taot lu se ka te le-
fo ni teel elu ko ha järg se le jaos-
kon na ko mis jo ni le va li mis päe-
val kel la 9.00-st ku ni 14.00-ni. 
Jaos kon na ko mis jon re gist ree-
rib taot lu se.

Ko dus hää le ta mi se taot lus 
peab si sal da ma:
1) va li ja ni me;
2) va li ja isi ku koo di;
3) va li ja aad res si;
4) va li ja si de va hen di numb rit;
5) ko dus hää le ta mi se põh just.

Kui jaos kon na ko mis jon lei-
ab, et taot lus ei ole põh jen da-
tud, tea vi tab ta taot lu se ra hul-
da ma ta jät mi se as jao lu dest 
sel le esi ta jat.

Tõs ta maa jaos kon na ko mis-
jo ni esi mees on Ast ri Mart-
son tel. 5884 5491.

Eve Sah tel,
Val la va li mis ko mis jo ni esi mees

529 4440

Va li mis te päe val 
20.10.2013 toob val la 
buss va li jad jaos kon da 
hää le ta mi seks järg ne va-
test bus si pea tus test:

Alu                       9.00
Ki ras te                9.15
Tõ he la                9.20
Sei ma ni            10.00
Kast na               10.05
Ka va ru               11.00
Rii da                   11.10
Poot si                 11.15
Mu na laiu          11.20
Se lis te                11.35
Pot se pa tee     11.40 

Ta ga si ko ju väl jub buss 
Tõs ta maa rah va ma ja 
juu rest Tõ he la ja Kast na 
suu nas kell 12.00. 

Se lis te suu nas kell 14.00.

Lii ni laev Mann väl jub 
Ma ni ja sa da mast mand ri le 
kell 11.00 ja Mu na laiust 
ta ga si saa re le kell 14.30.

Infoks va li ja le
Va li mis päe val, 20. ok toob ril, saab hää le ta da kell 9.00 - 20.00. 
Hää le ta mis ruu mi asu koht on: TÕS TA MAA RAH VA MA JA, VARB LA MNT. 3,
                    TÕS TA MAA ALE VIK.
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E
si me sest ok toob rist töö-
tab val la sot siaal nõu-
ni ku ame ti ko hal Tiiu 

Saar. 
Tõstamaa Tuu led uu ri vad, 

kel le ga on te gu.

Kus oled veet nud lap se põl ve 
ja koo lia ja?

Olen küll sün di nud Pär nu 
lin nas ja veet nud seal oma esi-
me se eluaas ta,aga ema pool se-
te juur te ga Tõs ta maa ga seo-
tud mit meid põlv kon di. 

Las teaias käi sin Tõs-
ta maal ja lõ pe ta sin Tõs-
ta maa 8-klas si li se Põ hi-
koo li, ku na tol ajal siin 
kesk koo li pol nud, oman-
da sin kesk ha ri du se Sin-
di Kesk koo lis. 

Oled pi da nud eri ne-
vaid ame teid, kui das 
tek kis hu vi sot siaal tööd 
õp pi ma min na.

Eda si se le elu le mõel des olid 
hoo pis tei sed suu nad, sot siaal-
vald kon na ga ei si du nud mind 
mis ki. 

Aga kõik muu tus asu des  
töö le kas va ta ja na  Tõs ta maa 
Kesk koo li õpi las ko dus se. 

Alus tu seks õp pi sin Tal lin na 
Üli koo lis kas va tusp süh ho loo-
giat õpi las ko du kas va ta ja te le. 
Sel le le järg nes sot siaal töö kor-
ral dus, dip lo mil koo liks Tar tu 
Üli kool. 

Õp pi sin va ja du sest saa da 
pa re mi ni hak ka ma. Oli ras ke 
küll, loen gu tes se ja ek sa mi te-
le sõit sin ka lau päe vi ti ja pü ha-
päe vi ti, Tõs ta maa al les ma gas, 
ma ja del ak nad pi me dad. Aga 
hu vi tav oli ka.

Töö ta sid pi kalt koo lis 
kas va ta ja na, kas si nu mee-
lest on ole mas loo tu se tud 
juh tu mid või so bi va te ini mes-
te ga an nab siis ki mi da gi ära 
te ha. Kas prob lee mid meie 
las te ga tu le vad ar mas tu se 
puu du sest.

Prob lee mid meie las te ga 
tu le vad puh talt ko dust. See 
on kõi ge al gus. Mi na ar van, 
et kõik va ne mad ar mas ta vad 
oma lap si, aga mõ nel meist 
jääb puu du os kus test ja tead-
mis test.

Las te kas va mist võe tak se 
isee ne sest mõis te ta valt, mil-
leks veel kas va ta da. 

Leid ke, kal lid lap se va ne-
mad, töö de ja te ge mis te kõr-
valt ae ga oma las te le.

Kas sa oled kõr valt vaa ta ja-
na pan nud tä he le, mil li sed 
on val la va lu punk tid sot-
siaal töö alal. 
Kas tun ned, et ta had mi da-
gi muu ta, sõl tu ma ta val la 
ra ha ko tist või sea dus test, 
as ju ja olu kor di mi da ei saa 
mõõ ta ra has?

Kõr valt vaa ta ja na on mul le 
tun du nud, et meie val las töö ta-
tak se nii las te kui va nu ri te ga, 
nii nõr ge ma te kui tu ge va ma-
te ga. 

Pa ra ku taan dub kõik ra ha le 
ja ra ha on ala ti vä he. 

Ma ku ju tan et te, et sa ge li abi-

Uus nä gu val la ma jas 
va ja ja na ma ei tea ja mind 
tões ti ei hu vi ta, kas see ra ha 
on val la ee lar vest või rii gilt, 
liht salt ai da ke mind. 

Mul on küll eria la ne teo-
ree ti li ne pa gas ja mul le 
meel dib ini mes te ga su hel-
da, aga mul puu dub En da 

ligi 20ne aas ta ne töö ko-
ge mus sel alal. 

Al gu ses on kõi ge 
olu li sem või ta usal-
dus, et ini me sed jul-
gek sid oma mu re-
de, prob lee mi de ja 
kaht lus te ga mi nu 
poo le pöör du da. 

Uus ja hu vi tav 
aeg oo tab ees.

Edas pi di vist va ba ae ga 
enam vä ga ei te ki, aga siis ki, 
mi da loed ja vaa tad, mil le-
ga meel sas ti te gut sed?

Loo dan, et va ba ae ga jääb 
ik ka ka, sest mul le meel dib 
vä ga lu ge da. 

Eri li ne kä si töö ini me ne ma 
po le, aga vil la sed so kid saan 
koo tud. 

Mi nu kaks tü tart on täis-
kas va nud (noo rem küll al les 
tu den gi sei su ses). 

Kaks sir gu vat lap se last tu le-
ta vad en da te ge lik ku va nust 
meel de. Ne mad on mi nu pin-
ge maan da jad ja kin del ta ga la.

Küsis Ülle Tamm

Tõstamaa
rahvamaja juures
kell 9.00–10.30 
Varbla
kaupluse juures
kell 11.30–12.30

IV kvartalis
7. ja 21. novembril
5. ja 19. detsembril

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!
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Esin da te mõ le mad Anu ga Era kon da Isa maa ja Res Pub li ca 
Liit, kas ole te par tei liik med, kui ei siis miks just sel le era-
kon na va li si te?

Anu ei ole IRL lii ge. Kut su sin Anu kan diee ri ma, et uu si väl-
ja kut seid avas ta da ja ko ge mu si oman da da. Mi na aga olen lii ge 
ju ba aas tast 2003. Olin 2003 - 2005 era kond Res Pub li ca Pär nu-
maa piir kon na sek re tär ja era kon na lii ge tä na se ni. Olen era kon-
na ga ra hul ja  nei le truuks jää nud. Kui gi va he peal on ühi ne mi se 
tu le mu sel liik meid juur de tul nud, aga see ei ole mi nu jaoks põh-
jus era kon na va he tu seks. Olen iga ti ra hul IRL mees kon na ga.

Mil li sed prob lee mid val la elus just tei le sil ma tor ka vad.
Mõ nin gad ame ti ko had on jää nud aren gult seis ma. Ko ge mus-

te ga töö ta jad on kind las ti ka su li kud, aga puu dub mo ti vat sioon 
eda sis teks aren gu teks ja en da muut mi seks, mis oma kor da 
tä hen dab, et kõik jät kub sa ma va na ra da pi di ja nii päe vast päe va 
eda si. Aga siin ko hal ma roh kem ei pea tuks, ku na mul le ei meel-
di ava li kult mus ta pe su pes ta. Kõi ki as ju saab ka sil mast sil ma 
disk reet selt rää ki da. Ei pea sel ja ta ga kaas ko da ni kest rää ki ma, 
mis võib te ki ta da mõ le mas poo les eba mu ga vust ja sol vu mist.

Mis moo di ku ju ta te et te Tõs ta maa koo li tu le vik ku olu kor-
ras, kus las te arv ai na ka ha neb? Kas os ka te väl ja pak ku da 
ideid noor te ko du mai le jää mi seks.

Või ma lik, et kesk koo li osa kao tus on pa ra ta ma tu. Mis on 
kurb, ku na ta haks, et oma lap sed ik ka siin koo lis käia saaks. 
Kool jät kab nen de ga, kes on. Loo de ta vas ti jääb mil lal lan gus 
pi da ma ja sün di vus suu re neb. Mi na te ge leks nen de prob lee mi-
de ga jooks valt, ei an na vä ga et te en nus ta da 10 - 20 aas tat et te. 

Kül lap elu näi tab, mis meie noo red ot sus ta vad. Ku hu nad jää-
vad või ku hu nad lä he vad. Eks tu leb tea tud mää ral mo ti vee ri da 
ja pin gu ta da noor te siia jää mi se ni mel. On ju ka neid, kes tu le-
vad pea le rän na kuid maa le ta ga si. Ega ei saa gi ko hus ta da noo-
ri siia jää ma, kui nad soo vi vad maail ma avas ta da. Prae gu on 
ju kõik suu nad val la! Või ma lu sel teek sin ise ilm selt sa ma. Las 
noor rän dab rin gi, näeb maail ma, saab uu si ko ge mu si ja tead mi-
si. Kui te ma juu red on siin ja hing ih kab ta ga si siis ta ka naa seb. 
Sun di da ei saa ke da gi paik seks jää ma!

Mil li seid in ves teern guid oleks teie mee lest lä hia jal val da 
hä das ti va ja.

Las teaia re mont tu leks lõ pu le viia. Las te le oleks va ja soo ja ja 
kor ra li ku saa li, kus nad saaks või mel da, laul da ja tant si da.

Sil ma jär gi tun dub, et ale vi suur pood va jab ra vi kuu ri. Hä das ti 
oleks va ja mõ ju ta da hoo ne oma nik ku.

 Kas on as ju, mi da teie suu da te ja ta ha te val la elus muu ta?
Ole me Anu ga mõ le mad te gu sad ja töö kad nai sed. Pa ne me 

oma käed kül ge seal kus va ja ja nii ai ta me gi val la aren gu le kaa-
sa. Järk jär gult.

Ni me ta ge 3 head ja 3 krii ti kat vää ri vat punk ti val la juh ti mi-
ses.

Meil ei ole üh te gi vas tu väi det ega krii ti list punk ti prae gu se val-
la va ne ma suh tes. Iga ti mõist lik ini me ne.

Kes võiks ol la teie mee lest tu le va ne val la va nem? 
Tu le vi ku Tõs ta maa val la va nem meie sil me lä bi võiks ol la Ran-

do Rand.

Vas tas Ja ne ly Kuusk ler-Ad ler
Kü sis Ül le Tamm

nr 101 PAUL KAR LEP

nr 102 EVE KÄÄR

nr 103 OS KAR SUTT

nr 104 ME RI KE TUH KA NEN

nr 105 VEL LO KARL SON

nr 106 SU LEV ALAS

nr 107 MA RE PÄR NA

Meie nä ge mus järg ne vaks nel jaks aas taks
 Lüüa kaa sa ak tiiv selt val lae lus.
 Pa rem ars tia bi kät te saa da vus st, et oleks öö päe va ring ne 

     me dit sii nia bi või ma lus
 Ham baars ti või ma lust üks kord nä da las.
 Val la vo li ko gu is tun gid oleks ava li kus ta tud ja lah ti sed.
 Val la tee nus te han ke kon kur sid oleks aval da tud-ava li kud.
 Et taas ta taks ta ga si ma tu se toe tus.
 Ra haau to maat Tõs ta maa le.
 Töö koh ta de loo mist väi keet te võt lu se kau du nt. vors ti töös tus 

      ja vil la tööt le mi se te has.
 Sot siaal toe tus te ja ga mi ne(maks mi ne) üm ber vaa da ta.
 Ala ti ole me ka köös tööks val mis teis te vo li ko gu liik me te ga.

Ees ti Kes ke ra kond

Era kond Isa maa ja Res Pub li ca Liit
nr 108 ANU TU GIM

nr 109 JA NE LY KUUSK LER-AD LER

KOV valimised 2013 / Tõstamaa vallavolikokku kandideerijate valimisplatvormide tutvustused  
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Põ hi mõt ted
Va li mis liit Tõs ta maa ühen dab ini me si, kes li saks val lae lu 

ku jun da mi se le oma iga päe va töö ga soo vi vad kaa sa rää ki da ka 
oma va lit su se te ge vu ses.

Vo li ko gu on ko ha li ke ela ni ke tee nis tu ses, siin peaks te ge le ma 
roh kem ko ha li ku elu aren da mi se kui po lii ti ka ga ja see pä rast 
kan di dee ri me va li mis lii du na, mit te par tei ni me kir ja des.

Meil on ma jan da mis-juh ti mis ko ge mus ja see pä rast ei saa 
me an da ilu said kuid kat te ta lu ba du si, vaid läh tu me reaal su-
sest ning püüa me lei da pa ri maid la hen du si. Meil on pro jek ti de 
teos ta mi se ko ge mu sed ja ka edas pi di püüa me kaa sa ta li saks val-
laee lar ve le või ma li kult pal ju eri ne vaid va hen deid. See ga on osa 
ka van da ta vast või ma lik teos ta da ju hul, kui õn nes tub taot le da 
li sa ra has tus.

Püüd le me val las sel li se eluk va li tee di poo le, et siit ei peaks 
mi ne ma vaid siin oleks põh just ol la ja siia tul la. Et ko ha peal olek-
sid töö ko had, tee nus te kät te saa da vus, tin gi mu sed las te le, põ ne-
vad va ba aja või ma lu sed, tee nu sed abi va ja ja te le ja va nu ri te le 
ning ta se mel hea kord ja inf rast ruk tuur. 

La hen da me eri meel su sed, tee me koos tööd ja säi li ta me po si-
tiiv su se. Usu me, et edu võ ti on oma va lit su se hea koos töö et te-
võt ja te, mit te tu lun du sü hin gu te ja kõi gi val la ko da ni ke ga.

Ta ga me jär je pi de vu se, hoia me kor ras se ni teh tu ja sa mas ot si-
me ka uu si või ma lu si. Ku na ole me vii mas tel aas ta tel osu tu nud 
va li tuks, ei pea meie üle ot sus ta ma ai nult lu ba dus te põh jal, vaid 
saab hin na ta ka teh tut. Teh tust ja ka van da ta vast üle vaa de järg-
ne vas ar tik lis „Mis teh tud, kui das eda si“

Mis teh tud, kui das eda si
Juh ti mi ne

Leia me, et oma va lit su se es ma seks üle san deks nen de ko hus-
tus te kva li teet ne täit mi ne, mi da näeb rii gi kor ral dus li kult et te 
ko ha li ku oma va lit su se kor ral du se sea dus. 

Piir kon na aren gu sei su ko halt on li saks vä ga olu li ne koos töö 
et te võt ja te ga ja mit te tu lun du sü hin gu te ga. Ku na pal jud se ni sed 
vo li ko gu liik med olid te ge vad ka et te võt lu ses ja mit te tu lun du sü-
hin gu tes, siis oli koos töö konst ruk tiiv ne. Koos töö tu le mu se na 

osu tus Tõs ta maa Pär nu La he Part ner lus ko gu  möö du nud ra has-
tus pe rioo di kõi ge roh kem pro jek te teos ta nud ja sel leks kõi ge 
roh kem va hen deid saa nud val laks.

Olu li seks ole me pi da nud oma va lit su se te ge vu se ava lik kust, 
te ge mi si ole me ka jas ta nud ko du le hel, val la le hes ja kü la koo s-
o le ku tel.

Noor te kes ku se pro jek ti raa mes käi vi ta si me val la noor te vo li-
ko gu, näe me sel les või ma lust kaa sa ta-ak ti vi see ri da noo ri ja ta ga-
da val la juh ti mi ses jär je pi de vus.

Oma va lit su se ra ha li sed või ma lu sed mää rab val laee lar ve, sel-
le le jät tis möö du nud nel jal aas tal tu ge va jäl je ma jan dusk riis ja 
ee lar ve ei ole veel tä na gi taas tu nud krii sieel ses ma hus. See sun-
dis la hen da ma kee ru kaid olu kor di, vä hen da ma töö ta ja te pal ku 
ja kõi ki tee nu seid ei ol nud enam või ma lik pak ku da va ra se mas 
ma hus. Vaa ta ma ta sel le le suut si me säi li ta da in ves tee rin gu või-
me ku se ja ta ga da pro jek ti de omao sa lu sed. Tä na seks on see kee-
ru li ne aeg üle ela tud ja ole me tä nu li kud nei le, kes suh tu sid tek ki-
nud olu kor da mõist valt.

 Ava li kus ta me oma te ge mi si jät ku valt ko du- ja val la le hes, 
jät ka me kü la koo so le ku te ga.

 Ka van da ta va hal dus re for mi teos tu mi sel näe me 
Tõs ta maad Lää ne-Pär nu maa tõm be kes ku se na.

 Ku na pal jud va li mis lii du liik med on te ge vad et te võt lu ses 
ja mit te tu lun du sü hin gu tes, ta ga me jät ku valt hea koos töö 
ava li ku-, et te võt lus- ja mit te tu lun dus sek to ri va hel.

 Püüa me jät ku valt kaa sa ta val la aren da mis se või ma li kult 
pal ju eri ne va te pro jek ti de va hen deid.

 Jär je pi de vu se ta ga mi seks ak ti vi see ri me koos tööd noor te-
vo li ko gu ga.

Ha ri dus ja noor soo töö

Val las on või ma lik saa da kva li teet set põ hi- ja güm naa siu mi-
ha ri dust. Iga le las teaiaea li se le on ta ga tud las teaia koht, las teaia-
ta sud on ma da lad. Ka güm naa siu miõ pi las te le on ta su ta koo li-
toit.

Ko ha peal ne las te hu vi ha ri dus on se ni ol nud ta su ta, va ja du sel 
on toe ta tud hu vi rin gi des osa le mist lin nas. Õpi las lii ni de pik ku-
seks on igal koo li päe val 265 km, val la si se sed lii nid pa ku vad ka 

Vali mis liit Tõs ta maa
nr 110 AGO AD LER, pui duet te võt ja

nr 111 RI TA ALG PEUS, me dit sii ni töö ta ja

nr 112 JA NEK JAAN SOO, ehi tu set te võt ja

nr 113 MAI DO KA JA, ka lur-et te võt ja

nr 114 KA RO LII NE KASK, noor soo töö ta ja-üliõ pi la ne

nr 115 MA DIS MART SON, ta lu pi da ja

nr 116 MIL VI RAND, ta lu pi da ja

nr 117 RAN DO RAND, os tu juht

nr 118 ANU RAND MAA, kä si tööe den da ja-et te võt ja

nr 119 UR MAS REIN FELDT, koo li juht

nr 120 TOO MAS RÕ HU, val la va nem

nr 121 TÕ NU SA LU , põl lu ma jan du set te võt ja

nr 122 JA NEK TUUL MEES, in se ner-et te võt ja

nr 123 EDUARD VILB RE, pen sio när-ho bi ta lu nik
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täis kas va nu te le täien da vaid lii ku mis või ma lu si. Kor ral da tud on 
ka las teaia las te trans port.

CO2 pro jek ti toel on mõi sa koo li le ehi ta tud uus kat la ma ja 
ja ener gia sääst lik küt te süs teem, sääs te tud ra ha saab ka su ta da 
si su li seks tööks. Vaa ta ma ta esi ta tud pro jek ti le ei õn nes tu nud 
KOIT ka vast saa da va hen deid spor di hoo ne ehi tu seks ja las teaia 
re mon di lõ pe ta mi seks. Pro jek ti va hen di te toel ra ja ti las teae da 
uus män gu väl jak.

Ole me püüd nud Tõs ta maa mõi sast ku jun da da piir kond li ku 
ha ri dus-kul tuu ri kes ku se ja suu res ti on see õn nes tu nud (mõi sa-
kool, muu seum, ki no muu seum, ter vi se- ja spor di komp leks, õpi-
las ko du-hos tel, tu ris miõ pe, su vee ten du sed, mõi sa park).

Väl ja on ehi ta tud noor te kes kus, kus on ju ba ku ju ne nud oma 
te ge vus ka len der.

 Või mal da me jät ku valt kva li teet set las teaia-, põ hi- ja 
güm naa siu mi ha ri dust.

 Aren da me või ma li kult mit me ke sist hu vi ha ri dust 
ko ha peal, va ja du sel toe ta me hu vi rin gis osa le mist Pär nus.

 Ta ga me kõi gi le las teaiaea lis te le las teaia ko ha. Leia me, et 
ka las teaed-las teaia toit võiks ol la ta su ta. Ko he ei ole reaal ne 
se da keh tes ta da kuid püüa me sel le poo le. Esial gu säi li ta me 
ma da lad las teaia ta sud ja toe ta me ta su mi sel abi va ja jaid, et 
üks ki laps ei jääks ra ha puu du sel las teaia tee nu se ta.

 Lõ pe ta me las teaia hoo ne re mon di 
 Ta ga me õpi las sõb ra li ku õpi last rans por di
 Ra ja me noor te kes ku se juur de ru la väl ja ku
 Aren da me jät ku valt Tõs ta maa mõi sa kui piir kon na 

ha ri dus-, noor so töö- ja kul tuu ri kes kust
 Toe ta me täis kas va nu- ja elu kest va õp pe aren da mist.
 Taot le me pro jek ti ga va hen deid mõi sa par gi eda si seks 

kor ras ta mi seks.

Sot siaal töö

Rii gi pool sed sot siaal toe tu sed on jõud nud õig la selt abi va ja ja-
te ni. Val laee lar vest on maks tud sün ni toe tust (300) ja ra nit sa toe-
tust (100), üle jää nud toe tus te osas ole me õi geks pi da nud va ja-
dus põ hi sust. Erio lu kor da deks ole me et te näi nud krii sia bi. 

Va hen di te puu du mi sel ei õn nes tu nud teos ta da hool de ko du 
juur dee hi tusp ro jek ti. La hen du se na re mon di ti ole ma so lev hoo-
ne vas ta valt keh ti va te le nõue te le ja võe ti ka su tu se le Poot si ma ja, 
luues sel le ga ka 6 töö koh ta Poot si piir kon da.

Ei õn nes tu nud ter vi se kes ku se üle vii mi ne las teaia hoo nes se, 
ku na ka van da tud pro jekt ei ava ne nud. Aas taid prob lee miks 
ol nud ap tee gi puu du mi se la hen da si me osa li selt ja see on ava-
tud ühel päe val nä da las.

Ruu mi de ja trans por di ga on toe ta tud eka te selt si te ge vust 
(Vo ki ra tas, Ea ka te klu bi), igal aas tal on kor ral da tud po pu laar ne 
ea ka te jõu lu pi du ja tei si väik se maid üri tu si.

 Suu ren da me val laee lar vest maks ta vaid sot siaal toe tu si, 
õig la seks jao tu-sp rint sii biks pea me va ja du se põ hi sust (v.a. 
sün ni- ja ra nit sa toe tus ning ea ka te juu be li tel mee les pi da mi-
ne).

 Jät ka me või ma lus te ot si mist Tõs ta maa hool de ko du kaa s-
a jas ta mi seks.

 Taot le me Tõs ta maa le kaa saeg se es ma ta san di ter vi se-
 kes kus ra ja mist (pe rearst-ap teek-ham ba ra vi).

Kul tuur ja sport

Kul tuu ri val las on väl ja ku ju ne nud oma kul tuu ri ruum, hu vi-
te ge vus ja kul tuu ri ka len der. Re mon di tud on Tõs ta maa rah va-
ma ja. Kü la selt se on toe ta tud, mit te tu lun du sü hin guid kul tuu ri 
ja va ba aja te ge vus koh ta de kor ras ta mi sel (Tõ he la päe va kes kus, 
Kast na rah va ma ja, Se lis te kü la tu ba, Ka va ru kü la kes kus, Ma ni ja 
muu seu mi kuur). 

Sa mu ti on toe ta tud suu re maid üle-val la li si ja piir kond lik ke 
üri tu si. Tra dit sioo ni li selt on rah va roh ked val la päe vad ja uue üri-
tu se na Räi me West. Kol mel aas tal on edu kas ol nud Tõs ta maa 
su ve teat ri pro jekt.

 Toe ta me jät ku valt val la ja piir kon da de kul tuu rie lu 
toi mi mist ning põ ne va te üri tus te kor ral da mist.

 Toe ta me kü la selt se suu re ma te üri tus te kor ral da mi sel 
ja hoo ne te üle val pi da mi sel.

 Jät ka me su ve teat ri pro jek ti ga.
 Kor ras ta me lau lu la va, pais jär ve ja ra ja me sin na kerg -

liik lus tee.

Spor di te ge vu ses on loo dud va ja li kud tin gi mu sed (rah va ma ja 
saal, jõu saa lid, suu sa- ja ter vi se ra da, spor di väl jak). 

On oma üri tus te ka len der (Tõs ta maa jooks, võr ka pal li tur niir, 
Jü riöö jooks, suu sa päe vad, vast laü ri tu sed, mä lu män gu sa ri). 

Et Tõs ta maa tin gi mus test on või ma lik suur de spor ti jõu da, on 
näi da nud Lii na Laas ma.

 Jät ka me ter vi ses por di kes ku se väl jaa ren da mist.
 Käi vi ta me kü la de va he li se spor diü ri tus te sar ja.
 Pro pa gee ri me ter vis lik ke elu vii se. 

Tee de ja tä na va te kor ras hoid

Aas taid ole me maan teea me tilt taot le nud must ka tet Tõ he la 
rii gi tee le, mõ ned aas tad ta ga si see õn nes tus ja tä na vu li san dus 
Vä ra ti tee. Val la teed on kan tud re gist ris se ja sel le ko ha selt on 
meil 123 km mu nit si paal teid. 

Krii siaas ta tel vä he nes mu nit si paal tee de ra has tus ca viis kor-
da, tä na seks on taas tu nud pool krii sieel sest ra has tu sest. Sel lest 
tin gi tu na suut si me va he peal se tel aas ta tel te ha vaid hä da pä ra-
seid hool dus töid (grei der da mi ne, tee per ve de niit mi ne, lu me-
tõr je). 

Vaa ta ma ta sel le le ole me hoid nud val la teed sõi de ta va te na ja 
tei nud ta su ta lu me tõr jet ka ma ja pi da mis te ni vii va tel era tee del.

 Taot le me maan teea me tilt Le pas pää-Soom ra tee lõi gu 
must kat te al la vii mist, mis lü hen dab must kat te ga ühen dust 
Pär nu ga ca 10 km võr ra.

 Võ ta me ka su tu se le Alu kar jää ri II jär gu, et saa da sood sa-
malt kruu sa val la tee de le.

 Tee de ra has ta mi se taas tu mi sel krii sieel sel ta se mel jät ka-
me must ka te te ehi tust mu nit si paal tee del.

 Taot le me maan teea me tilt kerg liik lus tee de ehi ta mist oht li-
ku ma tes se koh ta des se rii gi maan tee de ää res (Se lis te, hool de-
ko du-kes ka lev jne). 

Ela mu- ja kom mu naal ma jan dus, vee va rus tus, hea kord

KIK-i pro jek ti toel re konst ruee ri ti Tõs ta maal Ehi ta ja te tee 
pump la ja joo gi vee süs tee mi va rus ta tak se nüüd nõue te ko ha se 
ja vää vel ve si ni ku ta joo gi vee ga. Häi reid põh jus tab va na des tras-
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si des olev sa de. 
Viie val la ühis te ge vu se na ja Tõs ta maa eest ve da mi sel on 

kor ral da tud ühi ne jäät me ve du, tu le mu se na on see on muu-
tu nud oda va maks. 

Osa le mi se ga veep rog ram mis ole me loo nud soo dus tin gi-
mu sed kae vu de ehi tu seks ha jaa sus tu ses (v.a. ka hel krii siaas-
tal). Vaa ta ma ta esi ta tud taot lus te le ei ole se ni õn nes tu nud 
Tõ he la ja Poot si vee-ka na li sat sioo ni süs tee mi de uuen da mi-
ne.

Küt tet ras si de re konst ruee ri mi se ga lõ pe ta ti kaug küt te süs-
tee mi uuen da mi ne (va rem re konst ruee ri tud kat la ma ja), tu le-
mu seks kon ku rent sia me ti and me tel sood sai ma te hul ka kuu-
lu vad kaug küt te hin nad.

Koos töös et te võ te te ga ja kõi gi val lae la ni ke ga on hea kord 
vii mas tel aas ta tel jät ku valt pa ra ne nud. 

 Taot le me jät ku valt KIK-ilt va hen deid Tõ he la ja Poot si 
vee süs tee mi de uuen da mi seks.

 Voo lu vee ko gu de prog ram mi esi ta tud taot lu se ga 
püüa me kor ras ta da ja pu has ta da Tõs ta maa jõe.

 Ku na kaug kü te- ja vee ma jan dus kuu lub val la le, 
hoia me kom mu naal tee nus te hin nad jät ku valt ma da lal 
s.t. ku lu põ hi sed.

Et te võt lus ja töö hõi ve

Oma va lit sus ei peaks ot se selt et te võt lu ses te gut se ma, võt-
ma val la ra ha ga et te võt lus ris ke ja pak ku ma see ga ka ebaau-
sat kon ku rent si et te võt ja te le. Et te võt lust aren da vad et te võt-
jad, oma va lit sus saab te ha koos tööd ja luua või ma lus te pii res 
tin gi mu si. 

Ku na VL Tõs ta maa liik me test pal jud on val las te gut se vad 
et te võt jad-tööand jad, on se ni ne koos töö ol nud konst ruk tiiv-
ne. Koos töös on aren da tud Tõs ta maa teh no kü la, uu si või ma-
lu si pa ku me Vä ra ti teh noa lal.  

Koos töös Töö tu kas sa ga on teos ta tud ko ha peal töö tu te ak ti-
vi see ri misp ro jekt, va ja du sel ole me va hen da nud in fot töö tu-
te-tööand ja te va hel. 

Vald on osa li ne Pär nu maa et te võt lus kes ku ses ja igal val lae-
la ni kul on seal või ma lus saa da esi me sed nõus ta mis tun nid 
ta su ta. Koos tööd et te võt lus kes ku se ga on kor ral da tud eri ne-
vaid koo li tu si ka ko ha peal.

 Toe ta me vas ta valt või ma lus te le val las te gut se vaid et te-
võt jaid ja uu si töö koh ti loo vaid pro jek te.

 Te ge le me uu te et te võt ja te ot si mi se ga val da ja nei le tin-
gi mus te loo mi se ga (näi teks esi ta tud Lii der pro jekt õmb-
lu s-et te võ te käi vi ta mi seks).

 Püüa me käi vi ta da ja lei da et te võt jad Vä ra ti töös tu sa la-
le.

 Koos töös et te võt ja te ga aren da me eda si Tõs ta maa teh-
no kü la.

 Jät ka me kä si töö kes ku se väl jaa ren da mist, kä si töö kui 
ela tu sal li ka pro jek ti ja kä si töö tu ris mi aren da mist.

 Püüa me pak ku da või ma li kult pal ju ava lik ke tee nu seid 
ko ha peal ja pa ran da da see lä bi ka ko ha lik ku töö hõi vet 
(Tõs ta maa hool de ko du juur dee hi tus jne.)

Tä na me se ni se koos töö eest!

Tul ge kir ja ni ke ga koh tu ma!

Uued raa ma tud Tõstamaa raamatukogus:

8. no vemb ril kell 12.00 tu le vad Tõs ta maa raa ma tu-
kok ku üle-ees ti li se kir ja ni ke tuu ri raa mes lu ge ja te ga 
koh tu ma Pi ret Bris tol, Ja ni ka Kron berg, Kris ta Oja saar 
ja Rein Toot maa.

Bir ma jer, M. „Abie lu mees te 
lood“
Bea ton, M.C. „Agat ha Rai sin ja 
ko hu tav tu rist“
Sikk, R. „Aja le he ana too mia“
Kel ly, C. „Asen dus kaa sa“
Var ju, P. „Ees ti las te küü di ta mi ne 
Ve ne maa le 14. juu ni 1941 kui 
ge not sii di- ja sõ ja kurr ja te gu“
Dont so va, D. „Egip tu se muu mia 
ar mu ke“
Jus tiss, J. „Ga lant ne võr gu ta ja“
Rüü tel, H. „Hel ga Rüüt li sal lid“
Laur, R. „Is lan di le“
Hos sei ni, K. „Ja mä ge delt ka jas 
vas tu“
Rot ko, J. „Julm on me ri, Ju ma la 
supp“
Prii linn, K. „Ka mee leon mees“
Mo ran, C. „Kui das ol la nai ne“
Tre main, R. „Kul la läi ge“
Clay, C. „Ku nin gas, kei ser, 
tsaar: kolm ku ning lik ku nõ bu, kes 
vii sid maail ma sõt ta“
Ter vo, J. „Lay la“
Ca me ron, J. „Loo vu se teel“

Põld roos, E. „Mees nar ri müt si-
ga“
Le pik, J. „Mik ro kos mos“
Ya no, M. „Mi nu To kyo“
Se pa, T. „Mis täht sust sel on“
Aku nin, B. „Must linn“
Cla re, C. „Sur mav ar se nal“
Win ters, R. „Tae va ne kin gi tus“
Gil bert, V. „Tu le vi ku mo dal lee ri-
mi ne“
Kosc hor rek, G. K. „Ve ri pu na ne 
lu mi: Sak sa sõ du ri mä les tu si ida-
rin delt 1942-1945“
Hein zel mann, R. „Vil ja puu de 
lõi ka mi se A ja B“
Dil lon, L. „Õn ne li ku lõ pu sa la-
dus“
Day, S. „Üh te seo tud“
Do nald son, J. „Grüh vel“
Sits, E.H. „Mu tio nu Ma ti“
lmond, D. „Poiss, kes ujus pi raa-
ja de ga“
Lindg ren, A. „Väi ke Emil“
Lindg ren, A. „Väi ke Pi pi“
Il li pe-Soon tak, H. „Väi ke jo pe“

Viien dal ok toob ril va he tus Pär nu maa raa ma tu ko gu des laen-
tusp rog ramm uue ma ja pa re ma vas tu. 

And me baa si üle tõst mi se ga võib üle mi ne ku le eel ne va tel ja 
järg ne va tel päe va del lu ge ja por taal Ur ram (www.lu ge ja.ee) ol la 
aju ti selt kät te saa ma tu, sa mu ti võib prog ram mi töös esi ne da tõr-
keid. Va ban da me või ma li ke eba mu ga vus te pä rast! 

Ok toob ri lõ pu ni saab raa ma tuid ta gas ta da vii vi se va balt.
Marge Päästel

TÕSTAMAA RAAMATUKOGU 
avatud: T - R kell 10 – 18 ja L kell 10 - 15 

POOTSI RAAMATUKOGU 
avatud: K ja R kell 11 – 18 

TÕHELA RAAMATUKOGU 
avatud: T jaN kell 11 – 18 ja L kell 10 – 15

Lau päe val, 19. ok toob ril kell 21 
Tõs ta maa rah va ma jas 

TANT SUÕH TU 
koos La vas saa re Rah va ma ja 

Ki tar ris ti de An samb li ga
Kes köö dis ko muu si kat va lib DJ Gertk lan

Pää se 3 eur, soo dus pää se ka he le 5 eu rot, 
Tõs ta maa jook sust osa võt ja te le sis se pääs prii!
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S
ü gi se saa bu mi ne täi dab 
hool sa te pe re nais te sal-
ved-keld rid hoi dis te ja 

su ve päi ke se käes val mi nud 
aed- ja köö gi vil ja de ga. Las-
teaia lap sed ki on pal ju kas va-
nud, tar kust juur de ko gu nud 
ning kül lap ki be le sid su ve puh-
ku selt ta ga si las teae da. 

Sep temb ri al gu ses käi si me 
kü las Pääs tea me ti Tõs ta maa 
ko man dos. Onud Har li ja Tar-
mo näi ta sid las te le ma ja ja 
ma si naid, rää ki sid pääst ja te 
iga päe va tööst, lu ba sid au tos-
se ro ni da, tut vus ta sid eri ne-
vaid töös va ja lik ke ma si naid 
ning õpe ta sid nip pe, kui das 
on või ma lik vä ga kii res ti rii des-
se pan na.

Sü gi se saa bu mi ne lõ pe tas 
päe va pealt su vi se soo ju se 
ning meie väl ja sõi tu Er mis tu 
puh ke kül la kip pu sid vih ma-
hood se ga ma. See tõt tu ei saa-
nud te ha las te le ka jär vel väi-
kest paa di ret ke. Aga öel dak-
se – mis hul lus ti, see uues ti! 
Tä na me Me ri kest, et ta lu bas 
oma val dus te le pil ku heit ma 
tul la.

Käe so le val aas tal jät kub 
meie koos töö Mat sa lu loo dus-
kes ku se ga ja ju ba toi mus ki esi-
me ne koh tu mi ne Tiiu ja Vir ge-
ga ta su ta prog ram mis „Puud 
olid, puud olid hel lad vel led”. 
Rää ki si me, mi da saab eri ne va-
te puu de pui dust val mis ta da, 
meis ter da si me tam me tõ ru-
dest loo mi ning täit si me töö-
leh ti. Ühes koos kor ja si me tam-
me tõ ru sid ning käi si me met-
sas puid kal lis ta mas. Nä gi me 
kraa vi ää res kob ras te te ge vu-
se jäl gi, uu ri si me, mis on kuu-
se vaik, võrd le si me puu tü ve-
de jä me dust ning sai me tea da 
veel pal ju muud ki ka su lik ku. 
Lõ puks jõud si me las te en di 
poolt ehi ta tud on ni juur de. 
Kor ja tud tam me tõ ru de ga on 
meil aga oma plaan – sü gi sel 
mul da, ke va del pot ti des se ja 
5 aas ta pä rast ehk lei dub Tõs-

ta maal gi üks maa tükk, ku hu 
ra jaks Ees ti 100-ndaks sün ni-
päe vaks 100 tam me par gi. 

Sel õp peaas tal on ees oo ta-
mas kind las ti pal ju hu vi ta vat. 
Ta ha me kor ral da da ühe tal gu-
päe va, kus va ne mad ai tak sid 
re mon ti da män gu ma ja, män-
gu va hen deid vär vi da ja hoo-
vilt leh ti rii su da. Las teae da 
on oo da ta head vee ko gu de- ja 
ka la de tund jat Jü ri Ten so nit. 
Tõe näo li selt saa vad kõik lau lu-
lap sed lau lu võist lu sel osa le da 
ning loo da me, et jät kub meie 
al ga ta tud lä hiümb rus kon na 
las teae du hõl mav teat ri päev 
„Teat ri pi sik”. Ka mõl gub mõ te-
tes End la teat ris las tee ten du-
se vaa ta mi ne ja Pär nu uue loo-
dus- ja teh ni ka ma ja kü las ta mi-
ne. 

Seo ses va li mis te ga on oma 
oo tu sed meil gi. Lap sed on 
meie pen sio ni sam bad, nii et 
tu le va ne vo li ko gu võiks sel le-
ga ar ves ta da. Me unis ta me, et 
ko gu ma ja saaks re mon di tud 
ja õuea la ümb rit seks kor ra-
lik piir deaed. Lap se va ne mad 
on kü si nud, kas ku na gi võiks 
kesk mi se rüh ma uues ti ava da. 
Sa mu ti ta haks vä ga abis ta da 
eri va ja dus te ga lap si ja või mal-
da da nei le paar kor da nä da las 
lo go pee di. Kõ ne ra vi ga tu leb 

alus ta da või ma li kult va ra, siis 
oleks ka koo lis õpi tu le mu sed 
pal ju pa re mad. Ma jan dus li-
kult vä hem kind lus ta tud pe re-
de le peaks või mal da ma las-
te va ne ma te ta su maks mi sel 
toe tust. Ja kui meie õpe ta ja te 
töö ta su on enam-vä hem Ees ti 
kesk mi ne, siis õpe ta ja abi de ja 
köö gi per so na li pal gad on ik ka 
vä ga väi ke sed.

Koo li lap sed on pä rast las-
teaia män gu väl ja ku tel il ma 
täis kas va nu jä re le val ve ta vii bi-
mi se kee lus ta mist pi sut ta ga-
si tõm ma nud, kuid siis ki on 
mär ga tud pä ris suu ri te ge la-
si ved ru kii ke de ga jõu du kat-
su mas. Kul la noo ru kid, need 

va hen did on pai gu ta tud siia sil-
mas pi da des las teaiaea li si lap-
si. Teie ehk leia te te ge vust pal-
lip lat sil ja jõu saa lis. Aga koos 
va ne ma te ga või vad siin män gi-
mas käia nii las teaia lap sed kui 
ka noo rem koo lias te.

Lõ pe tu seks ta hak si me tä na-
da tä di Ai mat, kes lu bas mei-
le täies ti ta su ta tal veõu nu, 
Leo Mart so nit, Tan ja Mat ve-
je vat ja Ai no Ran da, kel lelt sai-
me ko he seks tar vi ta mi seks 
su veõu nu, Hel gi Si re lit to ma-
ti te eest ja pal ju sid kõr vit sa-
too jaid-pak ku jaid. Lap sed on 
tä nu li kud!

Ai ta Lind,
las teaia di rek tor

Laste elu on sügiseselt kirju
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Noor te kes ku ses se 
saa bus moe kas 
teh ni ka

 ANK pro jek ti ees mär giks 
on ai da ta noor te kes kus tel 
pa re mi ni te gut se da. Toe tu se 
eral da mi seks kor ral da ti maa-
kond lik pro jek ti kon kurss. 

Meie val la Ava tud Noor te-
kes kus esi tas pro jek ti taot lu-
se „Tõs ta maa Noor te kes ku se 
noor te va baa ja veet mi se või-
ma lus te pa ren da mi ne“, mis 
oli edu kas ja mil le el lu vii mi-
seks sõl mi ti Ees ti Noor soo-
töö Kes ku se ja Pär nu Maa va-
lit su se va hel koos töö le ping. 
Le pin gu on kin ni ta nud Pär nu 
maa va nem And res Met so ja 
ja Tõs ta maa val la va nem Too-
mas Rõ hu noor te kes ku se esin-
da ja na. 

Han ki si me noor te kes ku ses-
se mik ro lai neah ju, elekt ri ki tar-
ri, ki tar ri või men di, plas ma -
te le ri, plays ta tion 3, kolm 
plays ta tio ni män gu, kaks 
lauaar vu tit, sü lear vu ti, vi deo-
p ro jek to ri, ek raa ni, 4 ar vu ti-
too li. As jad jõud sid meie ni 
sep temb ri lõ pul ning need 
osu tu sid vä ga heaks tõm be te-
gu riks val la noor te le. 

Eri ti rõõm sad ol di ki tar ri-
k raa mi üle. Se ni ole me ka su-
ta nud ju rah va ma ja teh ni kat. 
Kui va rem oli noor tel või ma-
lik vaid dvd-fi l me vaa da ta, siis 
tä nu uue le võim sa ma le te le ri-
le on ka le vi hea ja või mal dab 
jäl gi da Ees ti te le ka na leid. 

Head või ma lu sed on män-
gu de män gi mi seks, ar vu ti te 
ka su ta mi seks ja vi deo fi l mi de 
vaa ta mi seks suu re malt ek raa-
nilt kas noor te kes ku ses või 
va ja du sel suu re mas rah va ma-
ja saa lis. 

Tä nu pro jek ti toe tu se le on 
noor te kes kus muu tu nud kaa-
saeg se maks, kü las tu sarv kor-
di suu re ne nud ning õhk kond 
veel gi rõõm sa maks muu tu-
nud.

Ly-And ra Pär nas te,
noor te juht

T
õs ta maa mõis osa leb 
ala tes möö du nud aas-
tast rah vus va he li ses 

täis kas va nuõp pe prog ram-
mis „Eve ry bo dy Can Do It!“, 
kus part ne rid töö ta vad soo li-
se võr dõi gus lik ku se ga seo tud 
tee ma de kal lal.

Pro jek ti part ne rid Soo mest, 
Tür gist, Ing lis maalt ja His paa-
niast saa bu sid Ees tis se 30. sep-
temb ril ning ma ju tu sid koh-
tu mi se ajal Ma ria ta lus. Järg-
ne vad kolm päe va, mis olid 
pü hen da tud pro jek ti tööks, 
möö du sid vä ga kii relt ja mee-
leo lu kalt, sest li saks töö koo-
so le ku te le kuu lus prog ram-
mi ka mit te for maal sem kul-
tuu riõ pe.

Grunt vi gi koh tu mi se esi me-
sel amet li kul töö päe val te gid 
rõõm sa ja ilu sa kont ser di mõi-
sa koo li õpi la sed, kes näi ta sid 
mi da os ka sid: laul sid, tant si-
sid, män gi sid pil li. Tä na me 
kõik, kes las te ju hen da mi se-
ga te ge le nud on – Kaa ri nit, 
Ivit, Ka ro lii net! 

Eda si vii si me oma kü la li-
sed aga Tõs ta maa kä si töö kes-
ku ses se, kus nii me hed kui 
nai sed Anu Rand maa ju hen-
da mi sel va se li si te gid. Töö tu-
ba oli nii põ nev ja haa rav, et 
ka he tun ni ne õpe kes tis kok-
ku pea kolm tun di ja kü la lis-
te mul jed väl jen du sid nen de 
sä ra va tes nä gu des ja uh ke-
tes töö des, mis võrd selt häs-
ti tu lid väl ja nii mees tel kui 
nais tel.

Päev jät kus val la kes ku se 
pea mis te vaa ta mis väär sus-
te ga tut vu des, lõu na söö gi ga 
Cot zes ning val la aren dus nõu-
ni ku Alo Tom so ni et te kan-
net kuu la tes. Li saks sel le le, 
et kü la li sed uut in fot meie val-
la koh ta am mu ta sid, sain ka 
mi na tea da, et noor te mees te 
osa kaal siin kan dis on soo tuks 
suu rem kui nais te osa kaal!

Päe va tei se poo le veet si me 
aga töö ta des pro jek ti eri ne va-
te üle san ne te ga ning päe va 

lõ pe ta si me õh tu söö gi ga mõi-
sa keld ris – kum mi tus te ja 
küün la val gu se ga.

Koh tu mi se teist päe va alus-
ta si me Ma ni jal. Kar ge hom mi-
ku tõt tu võt si me Ma ri Lü his-
te ga kumb ki ko dust ko ti täie 
kin daid-sal le kaa sa, mis meie 
soo je ma test rii ki dest kül la tul-
nu te le ko he mar jaks ära ku lu-
sid. His paa nias ja Tür gis oli 
ok toob ri ni ju soo ja ol nud sta-
biil selt +24 ku ni +29 kraa di. 

Ma ni ja kü la kes ku ses se jõu-
des tut vus tas Svea mei le na tu-
ke saart ja sel le eluo lu ning 
eda si te gi me taas kord in ten-
siiv selt tööd. Ja ga si me üle san-
deid, kont rol li si me se ni teh-
tut ja män gi si me kul tuu ri-
 tut vus tus män gu. Lõu naks oli-
me näl ja sed na gu hun did ja 
see tõt tu läks vä ga kii relt ka 
ja lu tus käik Rii da tal lu, kus 
pe re nai ne Ül le mei le suu re-
pä ra se ko ha li kust too rai nest 
val mis ta tud lõu na söö gi pak-
kus. Ei nes ta mi se jä rel suun-
du si me ta ga si sa da mas se, 
kus paat meid ju ba oo tas, et 
kii relt mand ri le sõi ta. Mas-
sa ka te kii re maks sa da mas se  
saa mi seks kor jas Ül le sõ ber 
Pel le kõik möö da kü la laia-
lio le vad võõ ra maala sed au to 
kä rus se ja sõi du tas me re äär-
de. Sel li ne liht ne trans por di-
viis oli üllatuslik kõi gi le ning 
üheks meel de jää va maks ela-
mu seks Tõs ta maa val las. 

Tõs ta maa le jõu des te gi me 
pro jek ti rah va ga tii ru ka met-
sa ja rap pa, sest kus sa neid 
ik ka mu ja le kau nist sü gi sest 
loo dust vaa ta ma viid – eri ti 
kui on ole mas suu re pä ra ne 
ter vi se ra da, kus värs kelt ka 
põ der ja lu ta mas käi nud. Päe-
va lõ pe ta si me taas kord pro-
jek ti tööd te hes ja Oja kol ke ha-
kin ni tust võt tes.

Amet li ku koh tu mi se vii ma-
sel päe val te gi me kü la lis te-
ga tööd Ma ria ta lus, mil le le 
järg ne valt sõit si me Pär nus se. 
Ho tel li sis se sead mi se jä rel tut-
vus ta sin nei le Pär nu va na lin-
na seal se te pea mis te vaa ta mis-
väär sus te ga ning see jä rel oli 
igaü hel ka na tu ke va ba ae ga, 
et ise seis valt meie su ve pea lin-
na ga si na sõp rust te ha. Ko gu 
koh tu mi se vii ma seks ühi seks 
üri tu seks oli õh tu söök Grand 
Ca fes, mis jä rel ju ba üks tei se-
le head ae ga öel di. Need, kes 
hü vas ti jät ta ei taht nud, suun-
du sid Co co Lo co ka rao ke baa-
ri, kus mee leo lu kat ole mist 
ja gus veel pi kalt-pi kalt.

Kok ku võt teks ku ju nes 
Grunt vi gi koh tu mi ne Tõs ta-
maal äär mi selt si su kaks, kus 
teh ti pal ju tööd ja õpi ti kor ra-
li kult tund ma ka ko ha lik ku 
kul tuu ri. Järg mi ne koh tu mi-
ne oo tab ees märt sis ning siis 
ju ba Prant sus maal.

Ke na sü gist soo vi des,
Lii na Käär

GRUNT VI GI part ne rid koh tu sid Tõs ta maal
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 Tõs ta maa Noor te kes kus 
tu li koos koo li ga va hea jalt 
ta ga si. Põ hi mõt ted, ruu mid ja 
va baa ja te ge vu sed on ena mas-
ti en di sed, kuid te gev töö ta ja 
on uus – Ly-And ra Pär nas te.

Noo ri on pal ju ning te ge-
vust jät kub kõi gi le. ANK pro-
jek ti raa mes soe tati pal ju uu si 
ja põ ne vaid män ge ning tar vi-
kuid, mis on mõ ju ta nud po si-
tiiv selt nii kü las tu sar vu kui ka 
mee leo lu.

Ju ba on toi mu nud hulk 
üri tu si. Lo go nä da lal sai oma 
mõ te te jär gi te ha Tõs ta maa 
Noor te kes ku se le lo go. Pil jar-
di tur nii ril osa les 10 noort. 
Kõi ge tub li maks osu tus Karl 
Kal da. Meis ter da mis päe val 
val mis ta ti tuu le lo he. Toi mu-
sid ka len nu kat se tu sed. Kü las-
ta ti pääs tea me tit. Nel ja võist-
kon na ga orien tee ru ti võis tu 

ale vi kus. Ko kan du sõh tul vaa-
da ti ka te maa ti list fi l mi. Ea ka-
te päe vaks val mis ta ti de ko rat-
sioo ne. Spor di-lus ti-päe val, 
ka su ta ti nii aru kat pead kui 
ka kii reid jal gu
TU LE VAD SÜND MU SED:

 18. ok toob ril kell 16 sü gis-
va hea ja saa bu mi se tä his ta mi-
ne.

 26. ok toob ril kell 12–14 
pro jek ti „24 tun di Ees ti maa 
rah va ma jas“ raa mes noor te-
kes ku se erip rog ramm.

 31. ok toob ril kell 15 Hal-
lo wee ni toad ning õh tu ne 
pi du.

Kõi ki de eel ne va te- ja tu le-
va te sünd mus te koh ta saa te 
täp se malt lu ge da fa ce boo kist 
või Tõs ta maa Noor te kes ku-
se oma blo gist http://tnoor te-
kes kus.blogs pot.com/.

Ly-And ra Pär nas te, noor te juht

K
ül lap nii mõ ni gi val lae-
la nik pa ni tä he le, et 
sep temb ri lõ pus lii kus 

Tõs ta maa ale vi kus ta va li sest 
enam väl ja maa la si.

Ni melt alus tas ki Tõs ta maa 
kool uut kaks aas tat kest vat 
Eu roo pa koo li de Co me niu se 
pro jek ti „Ter ves ke has ter ve 
vaim“. Pro jek tis osa leb kok ku 
ka hek sa eri rii ki ühek sa eri ne-
va koo li ga ehk koo lid siis Ees-
tist, Bul gaa riast, Sak sa maalt 
(kaks koo li), Ing lis maalt, Tür-
gist, Un ga rist ja Ru mee niast.

Uut pro jek ti pe rioo di alus-
ta si me, na gu eel pool ju ba öel-
dud, koh tu mi se ga Tõs ta maa 
mõi sa koo lis ning sep temb ri 
lõ pus toi mu nud koo so le ku tel 
pa ni me gi pai ka järg ne vad pro-
jek ti koh tu mi sed ja olu li se mad 
te ge vu sed. Pro jek ti ees mär-
giks on ter vi se käi tu mi se ja toi-
tu mis har ju mus te uu ri mi ne eri-
ne va tes maa des ning konk reet-
se te meet me te väl ja töö ta mi ne 
ja ra ken da mi ne, et pa ran da da 
õpi las te ja ka õpe ta ja te vaim-
set ning füü si list vor mi. Ku na 
tä na päe va noo red on seo tud 
liialt pal ju ar vu ti te ja nu ti sead-
me ga ning füü si li ne ter vis kan-
na tab vä he se lii ku vu se all, siis 
an tud pro jek ti käi gus püüa me-
gi tõs ta nii noor te tead lik kust 
kui ka ak tiiv sust oma ter vi se 
eest hoo lit se mi sel.

Koh tu mi sel suu na ti pea tä-
he le pa nu ter vi se kas va tu se le 
koo li de õp pe ka va des, se da 
siis füü si lis te ak tiiv su se osa-
kaa lu suu ren da mi seks õpi las-
te päe va ka vas ning ter vis li ku 
toi tu mi se õpe tu seks ai neõ pe-
tu ses. Li saks on ka vas koo li de 
me nüü sid võr rel da ja po pu la-
ri see ri da ter vis lik ke koos ti sai-
neid me nüü de koos ta mi sel 
ning rah vus toi tu de val mis ta-
mist ja söö mist. 

Sel leks, et koh tu mi ne Tõs ta-
maa koo lis liialt teo ree ti li seks 
ja tar gu ta vaks ei ku ju neks, osa-

le sid kok ku tul nud 14 õpe ta jat 
ka ise ak tiiv se tes te ge vus tes: 
ühi selt teh ti hom mi ku võim-
le mist koo li staa dio nil, lä bi ti 
Tõs ta maa ter vi se ra da, kus käi-
di lä bi kõik et te jää vad at rakt-
sioo nid, käi di räät sa mat kal 
Ku re soo ra bas, ka nuu ta ti Soo-
ma jõ ge del, tut vu ti Ma ni ja saa-
re ga ning su gu gi mit te vä hem 
olu li ne pol nud ka ees ti rah va-
tant su de õp pi mi ne. Pol ka tem-
po oli kõi gi le pa ras väl ja kut se.

Järg mi ne pro jek ti koh tu mi-
ne leiab aset no vemb ri kuus 
Bul gaa rias, kus toi mub ter vis li-
ku toi tu mi se pla ka ti te näi tus, 
va li tak se õpi las töö de seast pro-
jek ti le lo go ning toi mub osa le-
va te koo li de õpi las te ter vist ja 
toi tu mist kä sit le ta va te näi den-
di te fes ti val. Tõs ta maa koo list 
on pro jek ti koh tu mi se le mi ne-
mas kolm õpi last ja kaks õpe ta-
jat. Kes, see sel gub üs na pea.

16. ok toob ril toi mub Tõs ta-
maa koo lis (na gu ka part ner-
koo li des) aga üle maailm se toi-
du päe va tä his ta mi ne ning sel 
päe val val mis ta vad õpi la sed 
ter vis li ku le toi tu mi se le pü hen-
da tud pla ka teid, viiak se lä bi 
küp se tis te ja sa la ti te võist lus 
ning õpe ta ja te üle san deks on 
tut vus ta da ter vis lik ku kiir toi-
tu. 

Kok ku võt teks Tõs ta maal 
toi mu nud Co me niu se pro jek-
ti koh tu mi se le võib öel da, et 
meie vä lis part ne ri te le aval da-
sid mul jet vä ga pal jud as jad 
alus ta des sau nast ja meie mõi-
sast ku ni ra ba mat ka ja las te 
suu re pä ras te et teas te te ni väl-
ja. On uh ke tun ne, sest esi me-
ne koh tu mi ne läks häs ti ning 
se da tä nu meie las te ja õpe ta ja-
te pin gu tus te le! Ai täh tei le!

Kel hu vi pro jek ti koh ta in fot 
saa da roh kem vi suaal selt, siis 
Co me niu se pil did asu vad sel-
li sel aad res sil: http://pil did.tos-
ta maa.ee/2013/co mest/

Lii na Käär, pro jek ti juht

Noor te kes kus alus tas uue hoo ga Kool alus tas uue 
Co me niu se pro jek ti ga
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Kohtume Tõstamaa Rahvamajas!
25. 10. kl 20 – 26. 10. kl 20

kell 20.00 
Ko möö dia teat ri eten dus
“Ka la nel ja le“
ka hes vaa tu ses
Au to rid: Wolf gang Kohl haa se 
ja Ri ta Zim mer. 
La vas ta ja End rik Ker ge. 
Osa des: Hel gi Sal lo, Hel le Kull,
 End rik Ker ge, An ne Pa lu ver 
või Dia na Klas.

Pi le tid eel müü gis Tõs ta maa raa ma tu ko gus 8 eu rot, sa mal õh tul 10 eu rot

kell 22.00 – 02.00 
TEE ME ISE PEO 
väik ses saa lis ja koh vi kus!
Lau la me, män gi me pil li, tant si me selts kon na tant se koos
ise te ge vus las te ga

kell 00.00 
süü ta me pi du li kult kul tuu ri lõk ke rah va ma ja ees

kell 2.00 - 20.00 
lah tis te us te päev
ko gu öö ja päe va jook sul on loo dud või ma lu sed:
* spor ti mi seks - võrk pall, sulg pall, korv pall, ko roo na, 

jõu saal jt.
* fi l mi de vaa ta mi seks val las toi mu nud 

kul tuu ri sünd mus test
* nä ha väl ja pa ne kut „Tõs ta maa rah va ma ja lä bi ae ga de“
* män gu de män gi mi seks noor te kes ku ses
* kul tuu ri tee ma lis teks mõt te tal gu teks koh vi lauas
* mu sit see ri mi seks bän di ruu mis

kell 9.00 
spor di saa li ko ris ta mi ne – oo da tud abi käed!

kell 12.00 
noor te kes ku ses erip rog ramm

kell 12.00 
kul tuu ri ko mis jo ni ava lik koo so lek

kell14.00 
ko ha li ke noor te bän di de ava lik proov

kell 16.00 
fo to jaht „Tun ne Tõs ta maad“ - kor ral dab Klu bi Sõp rus

Ku hu eda si?
kell 20.00 

rah va ma ja koh vi kus se
kell 21.00 

Tõ he la rah va maj ja 
LÕI KUS PEO LE „Ees ti Va ba riik 95“

In fot saab kü si da tel. 5236350 (Õn ne la Lees)

OLED OO DA TUD!

26. oktoobril kell 16.00 
FO TO JAHT „Tun ne Tõs ta maad“ 

Tõs ta maa rah va ma jas
Fo to jaht on vah va se gu orien tee ru mi sest ja mees kon na tööst. 

Män gus ku lub mar jaks ära loo min gu li sus, jul gus ning 
os kus te ha vil ja kat koos tööd. 

Te ge mist on võist kond li ku män gu ga, kus igal gru pil tu leb 
eri ne va tes koh ta des pil dis ta da va ja lik ke fo to sid. 

Es malt tu leb pil di jär gi ale vi kus orien tee ru da ning 
lei da üles va ja lik koht. Nen des koh ta des tu leb et te näh tud 

tee ma jär gi võt ta kõi ki dest või osa dest tii mi kaas las test fo to. 
Reeg leid sel gi ta me täp se malt ko ha peal!

Kui kõi ki des punk ti des on fo tod teh tud, vaa da tak se neid 
ühes koos ning sel gi ta tak se väl ja pa ri mad. 

Kõi ge roh kem loo min gu li si fo to sid tei nud võist kond 
saab AU HIN NA! 

Võist kon da kuu lub 4 lii get. Pa lu me igal võist kon nal 
kaa sa võt ta üks di gi fo toa pa raat ja ju he. 

Kõi gil hu vi lis tel pa lu me re gist ree ri da hil je malt 
21. ok toob ril e-mai li aad res si le
 ka ro lii ne.kask@gmail.com. 

Re gist ree ri mi sel mär ki da võist kon na ni mi ja liik med.

TU LE JAH TI MA!
Teid oo tab klu bi Sõp rus
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MA RE PER VUŠ KI NA 
20.02.1950-04.10.2013

LEI DA GRAHV 89LEI DA GRAHV 89
AR NOLD NURM 87AR NOLD NURM 87

ZO JA VE REŠT ŠA GI NA 87ZO JA VE REŠT ŠA GI NA 87
HEL JU SIIN NE 82HEL JU SIIN NE 82
LEI DA MET SA 82LEI DA MET SA 82
LAI NE LAAN 81LAI NE LAAN 81

HEL GA RAND MAA 80HEL GA RAND MAA 80
SAL ME NIIT VÄ HI 80SAL ME NIIT VÄ HI 80

ERI KA-ELE NE AN SU 80ERI KA-ELE NE AN SU 80
HIL LAR-KONS TAN TIN PIR SI 80HIL LAR-KONS TAN TIN PIR SI 80

EL GA RAND 79EL GA RAND 79
EVI LAA NE METS 78EVI LAA NE METS 78
LAI NE PA LU SA LU 77LAI NE PA LU SA LU 77

MEE LI SUTT 76MEE LI SUTT 76
AR VO LAN KUS 75AR VO LAN KUS 75

EL JU SIIN NE 73EL JU SIIN NE 73
VAL VE RAND MÄE 72VAL VE RAND MÄE 72

REIN KÜTT 72REIN KÜTT 72
HEL ME VAI NU LA 72HEL ME VAI NU LA 72

ÕIE KLAATS 72ÕIE KLAATS 72
SIL VI TOM SON 71SIL VI TOM SON 71

MA RE TETS MANN 70MA RE TETS MANN 70
JAAN PALL 65JAAN PALL 65

JÜ RI REIN SON 65JÜ RI REIN SON 65

juu bi la ridSep temb ri kuu
Sep temb ri kuu juu bi la ridOktoob ri kuu

Oktoob ri kuu
NII NA AL LI KAS 88NII NA AL LI KAS 88
AND REI KA SE 88AND REI KA SE 88

LIN DA MÄN NA MÄE 84LIN DA MÄN NA MÄE 84
ÜLO-HIL LAR MAI 77ÜLO-HIL LAR MAI 77

EN DEL VAI NA MÄE 76EN DEL VAI NA MÄE 76
SIL VI RAND 75SIL VI RAND 75
PAUL LEAS 75PAUL LEAS 75

JAA NUS HIND REKS 75JAA NUS HIND REKS 75
LEI DA LE PA 74LEI DA LE PA 74

MIH KEL LAUR 74MIH KEL LAUR 74
ÜLO TÕNTS 74ÜLO TÕNTS 74

MAI MO GUUT MANN 72MAI MO GUUT MANN 72
EVALD JÕ GI SU 72EVALD JÕ GI SU 72

REIN RAND 71REIN RAND 71
NI GOL ALAS 70NI GOL ALAS 70

Eri ka Sah tel sün di nud 04.09.2013
Mir tel Pih le Piir me sün di nud 22.09.2013

Õnnitleme uusi vallakodanikke ja nende vanemaid!

14.-16. ok toob ril kell 12 – 20 Tõs ta maa rah va ma jas 
ko ha li ku oma va lit su se vo li ko gu va li mi se eel hää le ta mi ne
16. ok toob ril kell 15.30 Tõs ta maa Noor te kes ku ses 
MAAIL MA TOI DU PÄEV koos Ja ne ly Kuusk ler Ad le ri ga
18. ok toob ril kell 20 Cot ze Ma jas 
sel le sü gi se kuu mim TANT SU PI DU vii kin gi te le 
19. ok toob ril XXX TÕS TA MAA JOOKS (start kl. 14.30 mõi sa juu rest)

19. ok toob ril kell 21 Tõs ta maa rah va ma jas TANT SUÕH TU 
20. ok toob ril kell 9 – 20 Tõs ta maa rah va ma jas 
ko ha li ku oma va lit su se vo li ko gu va li mi se päev
26. ok toob ril kell 12 Cot ze Majas 
EA KA TE KLU BI kut sub kõi ki hu vi li si koh tu mi se le. 
Laua kat mi se kom beid tut vus tab Ka rin Vää na
26. ok toob ril kell 11 – 15 Tõs ta maa Kä si töö kes ku ses
„Kä si töö ko jad üle maa“ raa mes KÕRK JA TÖÖ ÕPI TU BA 
– kor vi pu nu mi ne
16. no vemb ril kell 21 Tõs ta maa rah va ma jas 
KAR NE VA LI PI DU. Õh tu juht ja DJ Ur mas Lass.

KUHU MINNA

AIA KAU PA DE KAUP LUS
 lä heb ala tes 4. no vemb rist 

tal ve puh ku se le. 
Va ja du sel tel li mu sed te le fo nil 501 7067 Jo han nes


