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 Veel vei di ja kee ra me gi 
uue aas ta numb ri et te. 

Pris ked pun gad ja ram mus 
mu ru ei te ki ta just ülea ru 
pü ha lik ku noo ti, aga kui das 
sa üt led õues õl mit se va te le 
lõ vi lõu ga de le, et ai tab. 

Ilm sel gelt võib met sas lon-
ki ja veel kor ra li ku see ne saa gi 
ko ju vin na ta. Pe sa kond lag le-
sid ei plaa ni gi aiast lah ku da 
na gu teaks, et soe jääb pi ke-
malt. Ker ge ja ime li ne sü gis-
talv. 

Ei jää need pü had ki ole ma-
ta. Ju ba ajab sea koot poe le til 
sül diä re vu se pea le, aga kõr-
vus ku mi se vad ju ba pas tee di 
mik ser da mi se ja ko du saia sõt-
ku mi se he lid. Igal aas tal ai na 
sa ma lu gu, sa ma ela vus, meel-
div ko hu se tun ne ja rõõm. 

Ko ju, ko ju, ko ju ja tu ba on 
kor ra ga lap si ning koe ri täis. 
Kas sid ve ni ta vad en nast ah ju 
ot sast al la, sest pai te gi ja te 
ar mee on mit me kor dis tu nud. 
Küün lad soo jen da vad hin ge 
ja sau nas krat si tak se ma ha 
va na-aas ta taa ka.

Rut tu keld ris se. Üles saab 
vin na tud kor vi de vii si pur ki 
ja pu de lis se pas si ta tud kraa-
mi. See kõik on lin nast tu li ja-
le maius. 

Ko du pü had need just on gi, 
pi me dast tu li ja le soe ja val-
gust täis pai ga ke. Suur õnn 
on ol la ko dus, tul la ko ju, 
oo da ta ko ju. Pü ha deks ko ju, 
see kõ lab na gu va ba ne mi ne 
muu il ma mu re dest. 

Ta haks soo vi da kõi gi le 
nei le, kes läi nud pi sa rais 
ko duõest, ter vist ja mee le ra-
hu. Ko dus oo da tak se teid pi ki-
sil mi. 

Kau nist pü ha deae ga!
Ül le Tamm,

toimetaja

JUHTKIRI

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

A
as ta numb ri ga 2013 
on lä bi saa mas. Käes 
on ad vent, mis on ka 

oo tus te aeg ja eks me kõik 
oo ta mi da gi head, ilu sat ja 
veel gi pa re mat. Ko ha ti tun-
dub, et ta ha me se da pa re mat 
nii vä ga, et ei mär ka tun da 
rõõ mu kor da mi ne ku test ja 
ole ma so le vast. Tä na se Tõs ta-
maa val la elus on pal ju se da, 
mil le üle võib rõõ mus ta da, 
na gu on se da gi, mis võiks ol la 
pa re mi ni.

Iga piir kon na jaoks on olu li-
sim, et seal ela va tel ini mes tel 
oleks ärae la mist või mal da vad 
sis se tu le kud. See pä rast vää ri-
vad tun nus tust kõik val la et te-
võt jad, kes on suut nud luua 
töö ko ha en da le ja pa ku vad 
tööd teis te le. 

Tä na te gut seb val las 28 
toot mis ta lu, 13 tu ris miet te-
võt jat ja 30 akt sia selt si-osa-
ü hin gut, re gist ree ri tud on 
127 füü si li sest isi kust et te võt-
jat. See näi tab et te võt lik kust 
ja sel le näi ta ja ga ole me val da-
de hul gas pä ris kõr gel ko hal. 

Ise kü si mus on, kas need 
et te võt mi sed pa ku vad ra hul-
da vat ärae la mis või ma lust, 
kuid ar ves ta da tu leb, et meie 
et te võt ted on võr rel des are-
ne nud rii ki de ga te gut se nud 
suh te li selt lü hi kest ae ga kuid 
sta tis ti ka and me tel suu re neb 
meie et te võ te te tu le mus lik-
kus aas ta-aas talt.

Möö du va aas ta suu re maid 
in ves tee rin guid val da oli 
Saar te Lii ni de poolt teos ta-
tud Mu na laiu sa da ma kai de 
uuen dus ja sü ven dus tööd. 
Maa kond li ku et te võt lu s-
au hin na päl vis Ma ria ta lu, 
kus ra ja ti rat sa ma neez, jõu lu-

va na ta lu ja kor ral da ti Ok too-
ber vest. Uue ne sid Er mis tu 
ja Tõ he la puh ke kü lad, 
Sil la met sa ta lu ehi tas 
kas vu hoo ned ja os tis 
uue trak to ri, Soo sel ja 
ma si na park täie nes 
kaa saeg se kom bai ni-
ga jne. Need on vaid 
mõ ned näi ted ja ilm-
selt oli igal et te võt jal 
põh just mil le gi üle 
rõõ mu tun da.

Et et te võt lik ke ini-
me si ko ha peal roh kem 
oleks, vaa ta me loo tus rik-
kalt meie koo li ja sel le et te-
võt lu sõp pe poo le, kus muu-
de tar kus te õpe ta mi se kõr val 
on vä ga olu li ne õpe ta da ka 
ko ha li kest väär tus test lu gu 
pi da ma ja os ku si ene se teos-
tu seks ko ha peal. Pa rim in ves-
tee ring eluks on ha ri dus, sest 
ka meie val las on ühelt poolt 
töö puu dus ja tei selt poolt 
os kus te ga töö jõu ja et te võt ja-
te puu dus.

Oma va li tu se te ge mis tes oli 
olu li seks sünd mu seks va li mi-
sed. Oli, ke da va li da ja pea 
pool vo li ko gu koos sei su uue-
nes. Taas va li mi ne oli se nis te 
liik me te te ge vu se le tun nus tu-
seks ja uu te le tu li ja te le avan-
siks. Va li tuks osu tu sid küll 
va li mis liit Tõs ta maa ja Kes k-
e ra kond kuid Tõs ta maal on 
siia ni vä hem po lii ti kat ae tud 
ja roh kem püü tud ühi selt 
val lae lu eden da da. Nii jäl gi-
me hu vi ja toe tu se ga, kui das 
Kes ke ra kond la seb käi ma 
lu ba tud li ha kom bi naa di ja 
vil la ves ki ning pai gal dab pan-
gaau to maa di.

Val la poolt pa ku ta va test 
tee nus test on meil iga le 

lap se le las teaia koht, kes val-
mis ka ise pin gu ta ma, saab 
Tõs ta maa koo list hea ha ri du-
se, te gut se vad noor te kes kus 
ja hu vi rin gid. 

Üle mit me aas ta suut si me 
li saks hool dus töö de le ve da-
da val la tee de kõi ge keh ve ma-
tes se koh tad ses se ka kruu-
sa. Maan teea met as fal tee ris 
Vä ra ti tee. Ole mas on va ja-
li kud sot siaal hoo le kan de ja 
kom mu naal ma jan dus li kud 
tee nu sed. Õpi las ko du ja hool-
de ko du tee nust pa ku tak se ka 
teis te le oma va lit sus te le. Val la 
ja ma ja pi da mis te ühis töö na 
on üha pa re maks muu tu nud 
hea kord, mi da mär gi vad tih ti 
ära meie kü la li sed. 

Ehk ta sub mõ ni kord võr-
rel da ka oma va lit su se poolt 
pa ku ta va te tee nus te hin da-
sid, na gu las teaia ko ha maks 
ja toi du päev, kom mu naal tee-
nus te-tsent raal küt te hin nad 
jne ja mõ tisk le da, kas elu 
mu jal on ik ka pa rem.

Jõu lu mõ tisk lus 2013
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Kul tuu ri val las toi mi vad mit-
med suu rü ri tu sed, na gu val la-
päe vad, Räi me West, Ok too-
ber vest ja Poot si laat. Te gut-
seb ki no muu seum, Su ve tea ter 
on too nud kol mel su vel Tõs ta-
maa le 13000 kü las ta jat ja maa-
kon na kul tuu ri vald kon na ül la-
ta ja üheks no mi nen diks osu-
tus rah va ma ja stiil ne teat ri koh-
vik. 

Spor die lus toi mus ju ba 30. 
kor da Tõs ta maa jooks ja Lii na 
Laas ma, ke da või me jät ku valt 
na tu ke ka tõs ta maa la seks pi da-
da, püs ti tas uue Ees ti re kor di 
nais te oda vis kes. 

Tõs ta maa ter vi se kes kus ja 
pe rearst on ilm selt kau ge mal 
kuul sa mad ki kui ko ha peal, 
esial gu ühel päe val nä da las 
taa sa lus tas te ge vu se ap teek. 
Tõs ta maa pääs te ko man do tu li 
Pär nu maa kut se meis ter lik ku-
se võist lus te võit jaks.

Ole me har ju nud, et meie 
kü lae lu il mes ta vad oma te ge-
mis te ga Tõ he la, Kast na, Se lis-
te, Ka va ru ja Ma ni ja kü la selt sid 
ja veel paar küm mend mit te-
 tu lun du sü hin gut.

Kõik need te ge vu sed on vii-
nud Tõs ta maa ka van da ta va 
hal dus re for mi tõm be kes kus-
te ni me kir ja. Kas sin na ka pü si-
ma jää me, sõl tub kõi gi meie 
te ge mis test ja taht mi sest ning 
see mää rab olu li selt Tõs ta maa 
tu le vi ku. 

Eel pool loet le tud ja veel pal-
ju de loet le ma ta jää nud kor da-
mi ne ku te ta ga on ini me sed, 
kes on sel leks tööd tei nud ja 
pin gu ta nud. Tund kem siis 
roh kem rõõ mu nii en da kui 
kaa si ni mes te kor da mi ne ku-
test ja jõu du-jak su sel leks, mis 
po le tä na nii na gu ta hak si me. 
Usun, et Tõs ta maa le ta sub tul-
la ja siin ta sub ol la.

Ilu sat jõu luae ga ja head uut 
aas tat!

Too mas Rõ hu,
val la va nem

Val la vo li ko gu 29. no vemb ril toi mu nud 
is tun gil osa le sid kõik 9 vo li ko gu lii get.

 Ot sus ta ti kin ni ta da vo li ko gu ala tis te ko mis-
jo ni de koos sei sud:

Ee lar ve – ja ma jan dus ko mis jon: esi mees 
Eduard Vilb re, asee si mees Ma dis Mart son ja 
liik med Ja nek Jaan soo, Mai do Ka ja ja Ja nek 
Tuul mees.

Ha ri dus ko mis jon: esi mees Ur mas Rein-
feldt, asee si mees Anu Rand maa ja ko mis jo-
ni liik med Too mas Mitt, Ai ta Lind ja Ja nek 
Tuul mees.

Kul tuu ri ko mis jon: esi mees on Anu Rand-
maa, asee si mees Tõ nu Sa lu ja liik med Ran do 
Rand, Ka ro lii ne Kask, Lii na Käär, Ka rin Mii-
du, Kül li Jan son, Efe li ne Liiv, Ül le Tamm, Bir-
git Pe re ja Anu Pe ter son.

Sot siaal ko mis jon: esi mees on Ma dis Mart-
son, asee si mees Eve Käär ja ko mis jo ni liik-
med Ee ri ka Heind la, Bir git Pe re, Sül vi Kal ju-
rand ja Lii na King sep.

Pla nee rin gu ko mis jon: esi mees on Ja nek 
Jaan soo, asee si mees Ma dis Mart son ja ko mis-
jo ni liik med Ain Birk, Hel le Va he mäe ja 
Ma rek Lind.

Re vis jo ni ko mis jo ni koos seis kin ni ta ti eel mi-
sel is tun gil.

Vo li ko gu ala ti ne ko mis jon sel gi tab väl ja 
ko ha li ku oma va lit su se poolt la hen da mist va ja-
vad val lae lu prob lee mid ja teeb et te pa ne kuid 
nen de la hen da mi seks. Töö tab väl ja te ge vus ka-
vad; al ga tab vo li ko gu ot sus te ja mää rus te eel-
nõu sid; an nab ar va mu si tal le lä bi vaa ta mi seks 
saa de tud õi gu sak ti de eel nõu de koh ta. Kont-
rol lib vo li ko gu mää rus te ja ot sus te täit mist. 
Võib esi ta da et te pa ne kuid val laee lar ve koos ta-
mi se ja ee lar ve pro jek ti koh ta. Teeb et te pa ne-
kuid vo li ko gu is tun gi päe va kor ra ja vo li ko gu 
õi gu sak ti de eel nõu de koh ta.

Vo li ko gu ko mis jo ni töö vorm on koo so lek, 
mis toi mub vä he malt üks kord kvar ta lis, kui 
ko mis jo ni põ hi mää ru ses ei ole sä tes ta tud tei-
si ti. Ala ti se ko mis jo ni era kor ra li se koo so le ku 
kut sub kok ku ko mis jo ni esi mees või te ma 
ärao le kul ko mis jo ni asee si mees omal al ga tu-
sel või ko mis jo ni liik me te või va lit su se kir ja li-
kul nõu del.Vo li ko gu ko mis jon on ot sus tus või-
me li ne, kui koo so le kust võ tab osa vä he malt 
pool vo li ko gu ko mis jo ni koos sei sust, seal hul-
gas ko mis jo ni esi mees või asee si mees. Vo li ko-
gu ko mis jon võ tab ot su seid vas tu poolt hääl te 
ena mu se ga. Ko mis jon kuu lab va ja du sel ära 
va lit su se vas ta va ala amet ni ku sei su ko ha aru-
ta ta va kü si mu se koh ta.

 Esi me sel lu ge mi sel oli val la 2014. aas ta 
ee lar ve. Üle vaa te ee lar ve ku ju ne mi sest an dis 
val la va nem Too mas Rõ hu. 

 Re serv fond 3000 € suu na ti sot siaa li ga seo-
tud te ge vus te kat mi seks.

 Al ga ta ti Kast na kü las asu va Vaht ra kin nis-
tu de tailp la nee ring. Pla nee rin gu ees mär giks 
on hoo nes tu sa la ja ehi tu sõi gu se mää ra mi ne.

 Keh tes ta ti Tõs ta maa val las Män ni kus te 
kü las asu va Män ni põl lu kin nis tu de tailp la-
nee ring.

 De tailp la nee rin gu ga ka van da ti Män ni põl-
lu ka tast riük su sest ka he ka tast riük su se moo-
dus ta mi ne. Moo dus ta ta va te ka tast riük sus te 
sih tots tar ve on äri maa ja maa tu lun dus maa. 
Äri maa sih tots tar be ga ka tast riük su se le mää-
ra tak se ehi tu sõi gus mo biil si de mas ti ja sead-
me kon tei ne ri ra ja mi seks. Pla nee rin gu ga on 
ka van da tud ra ja da ka mo biil si de mas ti tee nin-
da mi seks va ja lik juur de pää su tee.

Eve Sah tel,
val la sek re tär

VAL LA VO LI KO GU TEA TED

 Män ni põl lu de tailp la nee-
rin gu keh tes ta mi ne

Tõs ta maa Val la vo li ko gu 
29.11.2013 ot su se ga nr 15 
keh tes tas Män ni kus te kü las 
asu va Män ni põl lu maaük su-
se de tailp la nee rin gu. 

De tailp la nee rin gu ga on 
ka van da tud Män ni põl lu kin-
nis tu le mo biil si de mas ti ra ja-
mi ne. 

Ka van da tud te ge vus on 

Tõs ta maa val la üldp la nee rin-
gu ko ha ne ja ai tab pa ran da-
da piir kon na mo biil si de le vi.

 Vaht ra de tailp la nee rin gu 
keh tes ta mi ne

Tõs ta maa Val la vo li ko-
gu 29.11.2013 ot su se ga nr 
14 al ga tas Tõs ta maa val las 
Kast na kü las asu va Vaht ra 
maaük su se de tailp la nee rin-
gu. De tailp la nee rin gu ees-

märk on hoo nes tu sa la ja ehi-
tu sõi gu se mää ra mi ne. Pla-
nee rin gua lal on keh tiv Ant-
su ja Vaht ra de tailp la nee ring 
(keh tes ta tud 29.08.2008. aas-
ta ot su se ga nr 187). Uue pla-
nee rin gu ga on ka van da tud 
muu ta keh ti vas de tailp la nee-
rin gus too dud Vaht ra maaük-
su se hoo nes tu sa la suu rust ja 
asu koh ta vas ta valt ole ma so-
le va le hoo nes tu se le.

DETAILPLANEERINGUD
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Aas ta kel la rõõ mu hääl 
on lõp pend,
viim seid tun de hak kab
löö ma ta.

Aas ta lõ pu lä he ne des on saa-
nud kom beks üle vaa da ta möö-
du va aas ta täht sa mad sünd-
mu sed. Tõs ta maa mat ka ra ja 
üheks vaa ta mis väär su seks on 
ku ju ne nud pais järv koos lau lu-
la va ja jaa ni tu le plat si ga. 

Pais järv ra ja ti 1972. aas ta 
maa pa ran dus töö de käi gus. 
Ko he sai sel lest pai gast ko ha li-
ku le rah va le mõ nus su ve pi du-
de kor ral da mi se koht.

Kah juks kim bu tas jär ve 
pi dev kin ni kas va mi se oht. Põh-
ju seks on ol nud ka he pool selt 

(jõ gi ja ka nal) voo lav ve si, mis 
pa neb set ted ma ha just jär ve. 

Möö du nud sa jan dil on jär-
ve paar kor da pu has ta tud, aga 
vii mas tel aas ta tel eut ro fee rus 
järv nii tu ge valt, et va ba vett 
pol nud ki enam nä ha.

Rõõ mus tav sünd mus saa bus 
peat selt lah ku va aas ta ühel 
no vemb ri kuu päe val. Jär ve kal-
dal hak kas toi me ta ma või mas 
ma sin suu re ko pa ga. Ko pa juht 
Jaak Jür gen si juh ti mi sel tõs te ti 
so di kal da le. Sü gis päi ke se kah-
va tu tes kiir tes hak kas pu has 
jär ve pind hõ be da selt he len da-
ma. To re vaa te pilt!

Loo de ta vas ti saa vad ka kal-
dad mu da ku hi la test va baks ja 
siis sä rab järv taas oma ku na gi-

ses ilus. 
Tu le va sed peo li sed, lä he-

dalt ja kau gelt, saa vad jät ku-

valt imet le da üh te loo dus kau-
ni mat pai ka Tõs ta maal. 

Efe li ne

Rah va ma jas toi mus 15. 
det semb ril jär je kord ne 
jõu lu laat. 

See kord sed kor ral da jad olid 
Tõs ta maa kesk koo li 12. klas si 
õpi la sed Cai sy Sutt, Kris tii na 
Kul ler kupp, Krist jan Kul ler-
kupp, Aa ro Vi de vik, Ing mar 
Juu rik, Get lin Ma ru se, Dai sy 
Tamb re ja Ma ret Pa lu sa lu. Üri-
tu se edu ka le lä bi vii mi se le ai ta-
sid kaa sa tub lid lau lu- ja pil li-
lap sed, õpe ta ja Ivi Kask, he li-
teh nik Ur mas Rein feldt, rah-
va ma ja ju ha ta ja Õn ne la Lees 
ning rah va ma ja pe re nai ne 
Ka rin Mii du. 

Sel aas tal oli laa dal müü mas 
üle ka he küm ne kaup le ja ning 
müü giks pa ku ti eh teid, kä si-
tööd, ko duõ lut ja –vei ni, pi par-
koo ke ja pal ju muud. 

Äri te gid peaae gu kõik - 
mõ ni roh kem, mõ ni vä hem 
na gu laa dal ik ka. Ini me si oli 
pal ju ning laa da me lu le ai tas 
kaa sa jõu lu mee leo lu muu si-
ka. 

Jõu lu laa dal toi mus ka laa da-
nal ja kon kurss, ku hu lae kus 
üle ka he küm ne nal ja. Kon kur-
si või tis Ka ro lii ne Kask. Tä na-
me kõi ki, kes osa le sid. 

Koh tu mi se ni järg mi sel jõu lu-
laa dal! Se niks soo vib 12. klass 
tei le ilu sat jõu luae ga.

Kor ral da ja te ni mel 
Ma ret Pa lu sa lu

Toi mus mee leo lu kas 
jõu lu laat

Pais jär vel pa re mad päe vad
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Tõstamaa
rahvamaja juures
kell 9.00–10.30 
Varbla
kaupluse juures
kell 11.30–12.30

I kvartalis 2014
16. ja 30. jaanuaril

Bussist saate nõu pangateenuste 
kohta, tellida ja kätte pangakaardi, 
makseautomaadist oma kontole sularaha 
kanda ja välja võtta, teha arvuti abil makseid, 
avada hoiuseid ja sõlmida muid lepinguid.

Tutvuge Pangabussi sõiduplaani ning 
finantsteenuste tingimustega aadressil 
www.swedbank.ee. Lisainfot Pangabussi 
teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta 
saate 24h telefonilt 6 310 310.

Pangabussi peatused:

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!

Tõs ta maa jõu lu laa dalt 
ei puu du nud klu bi 
„Sõp rus“ oma tra dit-
sioo ni li se hea te ge vus-
li ku män gu ga, mi da 
ta va li selt võib ko ha ta 
Tõs ta maa val la päe va-
del. 

Saa dud ra ha eest os ta me 
Tõs ta maa noor te kes ku se le 
va ja mi ne vaid ese meid.

Sõp ra de klu bi „Sõp rus“ jät-
kas oma tra dit sioo ni list hea-
te ge vust ka jõu lu laa dal, kus 
õhu pal li de lõh ku mi se ase mel 
või pal li de sih ti mi sel to rus se. 
See kord la si me nöö rist tõm-
ma ta ehk mak sad 1 eu ro, 
tõm bad nöö rist ja au hind 
on gi käes. Mit te kee gi ei lah-
ku nud tüh ja de kä te ga.

Tõs ta maa val la päe va de 
laa da hom mi kust jäi au hin-
du üle ning mõt le si me, et 
proo viks siis Tõs ta maa jõu lu-
laa dal mi da gi põ ne vat te ha. 
Mäng ise oli vä ga liht ne - 
ees märk oli va li da nöör, mil-

lest tõm ma ta ja au hind on gi 
käes. Iga nöö ri ot sas oli spon-
so ri te käest saa dud ese. Sel-
li ne lõ bus te ge vus mak sis 
ai nult 1 eu ro.

Soo vi me veel kord 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 46 eu rot. 
Võr rel des eel mi se aas ta jõu lu-
laa da ga, siis mei le tun dus, et 
see aas ta oli laa dal osa le jaid 
roh kem. 

Kind las ti jät ka me oma te ge-
vust, see ga koh tu me Tõs ta-
maa val la päe va de laa da hom-
mi kul!

Klu bi „Sõp rus“

 Tõs ta maa val la pa ri mad 
so lis tid võt sid osa Pär nu lin na 
ja maa kon na so lis ti de kon kur-
sist Sü gi sulg 2013. Häid laul-
jaid oli kok ku 187.

Meie val last osa les Ma ria-Lii-
sa Lem ber, Kei ly Kaal (ju hen-
das Ivi Kask), An na-Shar lot-
te Hallg rims son, Ave-Ing rid 
Ves ki mä gi, Ker tu Lil le, Kad-
ri Ka se, Os kar Tamm, Ma ria 
Too do, Liis beth Sikk (ju hen-
das Õn ne la Lees) ja He le vi Jur-
jev, kes ju hen das end ise.

Ena mik ke laul jaid saa tis 
meie noor te bänd koos sei-
sus Hei ko Piir me ki tar ril, Rai-
mond Pal berg bass ki tar ril, 
He le vi Jur jev klahv pil lil ja And-
rus Kiis ler trum mi del. 

Eel voo rud toi mu sid Pär nu 
Ühis güm naa siu mis, kus sai me 

hul ga li selt esi ne mis- ja laul mis-
ko ge must juur de ning nä gi me 
vä ga kõr ge ta se me lis te so lis ti-
de esi ne mi si.

Suur rõõm, et fi  naal kont ser-
di le, mis toi mus Pär nu Kont ser-
di ma ja suu rel la val, va li ti teis te 
maa kon na pa ri ma te so lis ti de 
hul ka Ma ria-Lii sa Lem ber ja 
He le vi Jur jev. Ma ria-Lii sa laul-
mist saa tis pro fes sio naal se test 
muu si ku test koos nev bänd, 
He le vi võt tis aga suu re le la va-
le meie bän di poi sid. 

See kont sert oli vä ga põ nev 
ja suu re joo ne li ne, kus kuu la-
jaid ter ve saa li täis. 

Tuult tii ba des se tei le, tub lid 
ja jul ged noo red!

Osa li ne Õn ne la 

Laa dal tõm ma ti nöö rist

Meie so lis tid laul sid suu rel kon kur sil

Cot ze an nab tea da, 

et on su le tud 

24 - 26 detsember. 

Häid jõu lu pü hi 

kõi gi le!
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N
oor te kes ku se elu on 
kul ge nud üs na gi hu vi-
ta valt. Te ge vus tes 

on ol nud nii meis ter da mi si, 
ki noõh tuid, kok ka mis päe vi 
kui ka uu te seik lus män gu de ga 
tut vu mist. 

Vii ma sel ajal ole me pal ju 
vae va näi nud jõu lu tee ma lis te 
de ko rat sioo ni de ga, mil le ga ole-
me kau nis ta nud ter ve noor te-
kes ku se. Hõng ja mee leo lu on 
meil mõ nus, sel les väl jen dub 
ka suur ta he klas si del klas siõh-
tut just meie juu res pi da da.

Eel mi sel nä da lal sai Tõs ta-
maa noor te kes kus ju ba kol me 
aas ta seks. Na gu ik ka kor ral da-
si me väik se ja mõ nu sa sün ni-
päe va peo, kus sai nii ük sin da, 
kui sõp ra de ga koos meel de jää-
va pil di te ha. Sa mu ti oli eel mi-
se aas ta tä his ta mis test ka väi-
ke näi tus üle val. 

Sel aas tal te gi me noor te ga 
peoks va ja li kud söö gid ise – 
kar tu li sa lat ja ti ra mi su kook, 
mi da on liht ne koos val mis ta-
da ning mait seb sa mu ti kõi gi-
le. 

11. det semb ril, mil meie 
noor te kes kus jäl le gi va ne-
maks sai, oli või ma lus kuu la-
ta ka ko ha li ke bän di de esi tu-
si ning haa ra ta ka ise mik ker, 
ni melt oli meil ko ha peal või-

ma lus laul da ka rao ket. Õh tust 
dis kot juh tis Dj Gertk lan, kes 
on vaik selt ju ba Tõs ta maa kan-
dis pä ris tun tud muu si ka kee-
ru ta ja. 

Ko gu sün ni päe va väl tel oli 
sei nal ka suur sün ni päe va-
kaart, mis oo tas kõi ki de õn nit-
lu si ja meel de jää vaid mä les tu-
si noor te kes ku se elust.

Jäl gi ge meie te ge vu si ka Tõs-
ta maa noor te kes ku se blo gis: 
http://tnoor te kes kus.blogs-
pot.com/ 

Ly-And ra Pär nas te,
noor te kes ku se juht

J
õu lud on to re aeg ja iga-
üks leiab neist en da jaoks 
kind las ti rõõ mu ja ra hu l-

o lu. Ini me sed tee vad või os ta-
vad oma lä he das te le kin gi tu-
si, an ne ta vad ra ha hea te ge vu-
seks, koo vad pal ju lap se lis te-
le pe re de le ja sõ dur pois te le 
tal veks soo je kin daid, sok ke, 
sal le. 

Ka las teaed sai tä na vu 
en ne jõu le rõõ mus ta da nii 
Ma dis Mart so ni eest ve da mi-
sel os te tud män guas ja de kui 
ka esi me sel ad ven dil rah va-
ma jas toi mu nud las tee ten du-
se ja kir bu tu ru tu lu näol. 

Oma abi on män guas ja de 
soe ta mi sel pak ku nud va rem 
ka hel kor ral val la päe va del üri-
tu si kor ral da nud Tõs ta maa 
noo red, kuid ko ha li ke fi r ma-
de poolt oli sel li ne samm 
es ma kord ne. Suur tä nu OÜ 
Soo sel ja le, Ai rek Kol ju le ja 
Aa sa ta lu le kom bai ni de, trak-
to ri te, laua män gu de ja kai su-
loo ma de eest! 

Igal sü gi sel käi vad las teaias 
kü las ka kons taab lid ning tu le-
ta vad meel de, et il ma hel ku ri-
ta ei to hi pi me dal ajal tä na val 
lii ku da. Vaa ta si me tas ku lam-
bi ga, kui das hä ma ras ruu mis 
hel kur val gust pee gel dab. 

To re on tõ de da, et pal jud 
va ne mad on oma las te le 

mu ret se nud hel kur ves tid ja 
lap sed kan na vad neid las teae-
da tul les ning ko ju min nes. 
Kui ja lu ta si me An ni ja Sig ne-
ga lä hiümb ru ses, tund sid lap-
sed pä ris häs ti liik lus mär ke. 
Aga kas kõi gil lap se va ne ma-
tel ik ka on hel kur?

Ad ven diaeg al gas mei le 
te gu salt. Va ne ma rüh ma lap-
sed esi ta sid rah va ma jas õpe-
ta ja Ene la vas ta tud näi den di 
„Tuu le pea ja kuld sar ve de ga 
hirv”. Pea te ge la si, Kuld sar ve-
de ga hir ve ja Tuu le pead män-

Kol mas sün ni päev 
pee tud

Rõõm said jõu le!
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gi sid Mart ha-Ma ria Pääs tel ja 
Keit lyn Kaal. Tub li ja särt sa kas 
Keit lyn suu tis li saks oma rol li-
le ka teis te le meel de tu le ta da, 
mi da öel da või te ha tu leb. 

Eten du se lõ pus ei taht nud 
ap laus vai bu da. Usun, et osa le-
jad ise olid sa mu ti rõõm sad, et 
kõik õn nes tus. Pealt vaa ta jaid 
oli pal ju, ai täh tei le kõi gi le! 

Koos töös va ne ma te ga sai 
kor ral da tud ka mi ni-kir bu-
turg, kus süm bool se hin na ga 
võis en da le soe ta da las te rii-
deid, ja la nõu sid, män guas ju ja 
muud kri bu-kra bu. Koh vi kus 
aga pa ku ti koh vi kõr va le va ne-
ma te val mis ta tud maits vaid 
koo ke ja pi ru kaid. 

Tä na me Mo ni kat, kes abis-
tas müü mi sel ja kõi ki lap se va-
ne maid, eri ti suur tä nu kuu-
lub Me ri ke se le, Kers ti le, Ele-
ni le, Me ri ti le, Ja ne ly le, En nu-
le. Tu lu ko gu nes 208 eu rot ja 
nüüd võis rühm ju ba ker ge 
sü da me ga sõi ta Ma ria korst na-
tal lu koh tu ma jõu lu va na ga. 

Ma rias se läk sid lap sed 12. 
det semb ril. Rõõ mus ta ti, et ei 
pea lõu na ajal ma ga ma mi ne-
ma. Korst na ta lus käis ki be kii-
re as kel da mi ne, bus si juur de 

tu lid ko he ter vi ta ma pä ka pi-
kud ning il ma tu vah va jõu lu-
va na. 

Poo led lap sed läk sid ho bus-
te juur de, kes sai vank ri sõi du-
le, kes po ni ga rat su ta ma. Tei-
sed lii ku sid ta luõuel koos jõu-
lu va na ga rin gi. 

Lap sed olid ko gu aeg te ge-
vu ses, aeg ku lus rut tu. Oli va ja 
ju trak to rit lü ka ta, pann koo ke 
ja pi par koo ke te ha, meis ter da-
da...

Kõik said jõu lu va nalt sho ko-
laa dist me da li ja kom mi pa ki, 
mil le lu nas ta mi seks tu li sal mi 

lu ge da. Lap sed jäid oma rei si-
ga vä ga ra hu le! 

Mi nu esialg ne ar va mus 
ko gu üri tu se kal li du se koh-
ta lü ka ti üm ber – asi ole vat 
ol nud hin da väärt! Ja bus si sõi-
du eest tä na me Tõs ta maa val la-
va lit sust ning bus si juht An dot 
mõist va suh tu mi se eest.

Ilm selt on möö du jad mär ga-
nud, et las teaia õuel, lii va kas ti 
juu res ei ole enam kah te suurt 
var ju pak ku vat ka se puud. 
Ku na sel sü gi sel on tor mi tuu-
led pä ris kur jad ol nud ja koo-
li söök la juh tum eru tas hil ju ti 

meid kõi ki, siis tei se puu tü ves 
pe sit se va mä da ni ku tõt tu tu li 
et te vaa tu se mõt tes ma ha saa-
gi da mõ le mad. „Kas ka döö-
rid” olid Tai vo Tamb re ja Enn 
Mart son Su fest! Ai täh tei le! 
Ka Ago Ad le ri le üt le me tä nu-
sõ nad nu ku teat ri sir mi val mis-
ta mi se eest, kül lap edas pi di 
näe te mõnd las te poolt esi ta-
tud nu ku la vas tust! Soo vi me 
kõi gi le las te le, lap se va ne ma te-
le, koos töö part ne ri te le rõõm-
said jõu lu pü hi ja to re dat aas ta-
va he tust!

Ai ta Lind, las teaia di rek tor
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T
ä na vu ne ea ka te jõu lu pi du oli taas kau ni pär li kee uus 
lü li. Kui An do ko gu val la pealt peo le taht jad kok ku oli 
nop pi nud, pääs tis ka päi ke en nast pil ve van gist väl ja 

ning si ru tas kii red rah va ma ja saa li.
Val las on li gi 350 ea kat, aga pi dus se oli en nast sät ti nud 80. 

Õi ges ti mär kis üks va nap roua, et voo diää rel jõuab veel küll is tu-
da ja ku ni kut su tak se tu leb min na. Õi gu poo lest oli gi ke na ole-
mi ne. Lauad rik ka li kult kae tud, an sam bel ja mui du gi oma val la 
rah va tant si jad, kes lah kelt rah vast tant su ta sid. Prouad olid kõik 
ke nas ti sä ti tud – pal ju ilu said ini me si koos.

Ena mas ti mee nu ta ti lõp pe vat aas tat täht sa va nae ma või va na-
va nae ma rol li juur de saa mi se ga. Nii mõ ni gi ku raa si kam tea tas, 
et pa neb liht salt te le ka kin ni, kui jäl le kuu leb pen sio nä ri de vin-
gu mist. Ne mad siin on elu ga iga ta hes ra hul ja pa ne vad ka teis te-
le oma va nus te le sü da me le, et tul ge ko dunt väl ja teis te sek ka ja 
meel lä heb ki rõõm sa maks. TT

Päi ke se li ne ea ka t
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te jõu lu pi du
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Sõi da me tea ter 
Es to nia tal veae da 
kont ser di le

 Kind las ti tea vad pal jud 
mi nu tut ta vad „ve ne maa öö bi-
kuid” abie lu paar Ba bi neid, 
kel le esi ne mi si olen mõ nel kor-
ral ka Tõs ta maal kor ral da nud. 

See kord on kont ser dip laa-
nid vei di suu re mad ja kont-
ser t toimub tea ter Es to nia 
tal veaias. Et tõs ta maa la sed 
saak sid üri tu se le, olen tel li nud 
bus si, mis väl jub Pär nust tea-
ter End la eest ja toob pä rast 
kont ser ti ka ini me sed sa mas-
se pai ka ta ga si. Küll tu leb aga 
ko ha peal kok ku lep pi da ja isik-
li ku trans por di ga Pär nus se ja 
ta ga si sõi ta.

Es to nia tal veaias toi muv 
Nižni Nov go ro di fi l har moo-
nia so lis ti de Ga li na ja Jev ge-
ni Ba bi ni kont sert „Uu saas ta 
ka lei dos koop“ toob kont ser di-
kü las ta ja ni ki re va re per tuaa-
ri, täis eri ne vaid muu si ka li si 
must reid. Kont ser dil va hel-
du vad kau nid ja kor du ma tud 
muu si ka pa lad, tuues en da ga 
ül la tust ja ära tund mis rõõ mu. 
Kild-kil lu haa val ava vad so lis-
tid muu si ka li se ka lei dos koo bi, 
esi ta des po pu laar seid oo pe-
ri lau le, va nu ve ne ro mans se, 
rah va muu si kat, viies kuu la ja 
paar küm mend aas tat ta ga si 
kuul dud ja unus tu se hõl ma 
va ju nud lau lu de juur de. On ju 
muu si ka see, mis ühen dab rah-
vaid ja see pä rast esi ta vad ve ne 
laul jad ka Georg Ot sa kuul-
saks laul dud lau le ning Rai-
mond Valg re loo min gut. Kok-
ku saab põ ne va ja mit me ke si-
se pil di, mis so bib uue aas ta 
al gu se pi du li ku mee le-o lu ga.

Buss väl jub Pär nust tea ter 
End la eest 5. jaa nua ril kell 11. 
00 ja saa bub ta ga si Pär nus se 
18.15. Kont ser di pi le ti hind 
koos bus sit rans por di ga on 
30€. Kont sert koos neb ka hest 
40-mi nu ti li sest osast.

In fo ja re gist ree ri mi ne tel 
5 556 3639 Jaak

Jaak Tom son, kor ral da ja

Tul ge jõu lu va na le 
kül la!

Osa led koos jõu lu va na, mem me de, 
ho bus te ja pä ka pik ku de ga 

jõu luas ke dus tes.
Pe re päe vad toi mu vad 

26., 27., 28. ja 29. det semb ril 
kell 12.00 - 16.00

Jõu lu mem me koh vik ja 
kä si töö müük.
Hind 5 eu rot.

Ve ne keel ne päev toi mub 
3. jaa nu rail kell 12.00 ja 15.00.

Ai nult et te tea ta mi se ga 
tel 444 3412 või e-mail in fo@ma ria.ee

Roh kem in fot 
tel 444 3412 või www.ma ria.ee
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KIRIK
Kris tu se li has se sün di mi se pü ha tee nis tu sed 
Lää ne-Pär nu maa õi geu su ki ri ku tes prees ter 
Aga ton Paal ber gi tee ni mi sel:

24. detsembril 
kell 10.00 Poot si hool de ko dus

kell 12.00 Kast na kü la kes ku ses 

kell 14.00 Tõ he la rah va ma jas

kell 16.00 Se lis te ki ri kus

kell 18.00 Kõ pu ki ri kus

Täp sem in fo tel 5 384 1350 dia kon Aga ton Paal berg

puurkaevude ja 
-aukude 
projekteerimine, 
puurimine ning 
likvideerimine
Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike, 
septikute ja 
süvaveepumpade 
paigaldus

Lisainfo tel 502 1279
www.puurkaevumeistrid.ee

K
äes on det sem ber ehk 
jõu lu kuu. Jõu lud on 
vaik ne aeg, kus on 

ae ga ma ha is tu da ja vaa da ta 
ta ga si möö du nud aas ta le. Jõu-
lud on ka lep pi mi se ja an des ta-
mi se aeg. 

Ka po lit seil on siin ko hal 
mõ ned inim li kud ja prak ti li-
sed nõuan ded, mis ai ta vad 
ehk inim su he te val las.

Po lit sei ni ku na sel le le aas ta le 
ta ga si vaa da tes on sa ge ne nud 
just need juh tu mid, kus meie 
käed jää vad abis ta mi sel n-ö 
lü hi ke seks. 

Ol gu olu kor da deks siis pe re-
si se sed- või naab ri te va he li sed 
suh ted või hoo pis ki kol lee gi de 
va he li sed sa si punt rad. 

Mil lest üld se te kib konfl  ikt? 
Igas suh tes loob ini me ne 

en da le ku ju tel ma tei sest osa-
poo lest. Sel li ne lä he ne mi ne ei 
ole pä ris õi ge. Miks? 

Sest ini me ne, kes elab oma 
ku ju tel mas, ei ole al dis se da 
muut ma ning ku ju tel ma de 
kok ku saa mi sel on konf likt 

möö da pääs ma tu. 
Sel le väl ti mi seks on kõi ge 

liht sam moo dus mit te las ta 
end mõ ju ta da ee lar va mus-
test. 

Tu leb püü da ol la ava tud ja 
mõis tev nii ene se kui ka teis te 
suh tes. Ja nii laa bu vad mõ ned-
ki prob lee mid isee ne sest. 

Siin ko hal mõ ned inim li kud 
nõuan ded, mis või vad ai da ta. 

Prob lee mid võiks pan na 
täht su se jär je kor da. 

Prob lee mid, mi da saab 
la hen da da ka he mi nu ti jook-
sul, tu leb la hen da da ko he ja 
mit te eda si lü ka ta. 

Kee ru li se ma te prob lee mi de 
pu hul tu leks kaa lut le da, kui-
das nen de ga toi mi da. 

Prob lee mid, mil le pea le ham-
mas ei hak ka, tu leks kõr va le 
jät ta. Sel le juu res tu leb ik ka gi 
jää da mõist vaks ja ava tuks. 

Pal ju liht sam on ela da, kui ei 
tor ma ala ti ise maa li ma pa ran-
da ma, jät ta mõ ni asi la hen da-
da nen de le, kes sel leks on el lu 
kut su tud.

Kut sun gi kõi ki üles ene ses 
vei di rin gi vaa ta ma ja leid ma 
ko ha ta, an des ta mi seks. 

Näi ta maks hoo li vust, võ ta 
ühen dust oma lä he das te ga, 
kel le ga po le kaua ae ga su hel-
nud. 

Ül la ta naab rit, kel le ga oled 
aas ta ot sa And re se ja Pea ru 
kom bel vä gi kai gast ve da nud, 
lah ke sõ na või teo ga, mis 

an nab hea pin na se pa re maks 
lä bi saa mi seks. 

Pii sab vä he sest, et su he tes-
se tuua mi da gi po si tiiv set. Siin-
ko hal soo vin kõi gi le ra hu lik ke 
ja lep pi mis roh keid jõu lu pü-
hi ning tu ju kül last aas ta va he-
tust!

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

Võta jõu lua jal ae ga lep pi mi seks!



detsember 2013 - 12 

Kreete Haava 
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24. det semb ril kell 16 JÕU LUÕH TU JU MA LA-
TEE NIS TUS. Esi neb an sam bel Ree de ne rõõm. 
Tee nib õpetaja Tii na Jan no

31. det semb ril kell 14 VA NAAAS TA-ÕH TU 
JU MA LA TEE NIS TUS. Tee nib õpetaja Tii na Jan no

JU MA LA TEE NIS TU SED
TÕS TA MAA MAAR JA KI RI KUS

 

 

 
 

 

 


