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V
o ki ra tas tä his tas 5. ap ril lil oma kol me küm nen dat te ge-
vu saas tat. Ku na gi sest El sa Lõõ ba se poolt al ga ta tud koos-
käi mi sest on saa nud pikk tee, kus on kõn di nud pal jud 

ärk sad tõs ta maa la sed. Sün ni päe va pee ti rah va ma jas il ma suu re 
tor di, ees ka va ja kü la lis te ga. Efe li ne Liiv oli pan nud kok ku ka va 
tä nas te liik me te lap se põl ve mee nu tus test. Ka va si dus ja il mes-
tas va nae ma de vil la töö ja mui du gi vo ki rat ta vu rin. Laul di noor-
põl ve lau le, sil mai luks rõõm sad lil le li sed sits põl led. 

Oma väi ke se kõ nes ju tus tas Efe li ne, et Vo ki rat ta nai sed on näi-
nud nel ja rii gi kor da. Kui gi ela ti üle sõ da ja ajad olid ras ked, siis 
olid las tel ik ka omad tööd ja män gud. Lap se põlv oli nais tel ik ka-
gi õn ne lik. Ka need kolm küm mend aas tat on ol nud sa ma arm-
sad ja to re dad,  eri ti need ini me sed kel le ga koos ol dud. Ees ti maa 
on ris ti-põi ki lä bi käi dud ja kü la kos tiks ik ka kaa sa vii dud vah va 
esi ne mis ka va. Ka vad õpe ta sid sel geks ju hen da jad: nõud lik ja 
rõõm sa meel ne Mai mu Juh kam, nõud lik, nae ru si ne ja rõõm sa-
meel ne Vii vi Kar lep. Tõe li se folk loo ri rüh ma vor mis aga Tiia 
Sc här. Usi nalt ot sis ta ko du ko ha lä he dast folk loo ri, val mis ta des 
ala ti tun nid kor ra li kult et te. 

Tä na ju hen dab Vo ki ra tast Õn ne la Lees. Kes tun nis tas, et sees-
mi selt nii ri kas te ini mes te ga on lau sa lust töö ta da. Liiv kii tis ka 
val la va lit sust, kui eri ti va nai ni me se sõb ra lik ku asu tust. Ala ti on 
toe ta tud nii ra ha li selt kui ka trans por di ga. Suu re kii tu se osa li-
seks sai bus si juht Vil lem Jaansoo. Vil le mil oli nais te le ka oma-
pool ne kin gi tus. Ni melt oli ühel rei sil nais tel hä da, et ühed ei 
taht nud pu nast ja tei sed val get vei ni. Nõn daks tõi Vil lem nais-
te le pa ki mil le üks kraan pu nast ja tei ne val get nes tet nõ ris tas. 
Sel le ga päl vis nais te lem mik bus si juht suu re ap lau si ja nae ru pah-
va ku.

Järgneb lk 4

Voki ra tas vee re tas juu be litVoki ra tas vee re tas juu be lit

info telefonil 5 598 6050
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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

 Kevad pü had on uk se ees. 
Kõi ge pi du li ku mad rüüd on 
en da le sel ga saa nud pa jud. 
Hõ be das te mut su kes te ga 
põõ sad too vad hin ge ke va d-
ä re vu se. Üks kau ni maid isen-
deid kas vab Lao tee ää res ja 
püüab pil ku erk sa pu na se koo-
re ga, kuh ja ga kii su sid täis. 

Kau ban dus se si gi ne nud 
kõik su gu ma ter ja li dest ki re-
vad li ba mu nad oo ta vad let-
ti del, aga üks ki ke ha rakk ei 
sun ni mind nen de ka suks 
ot sus ta ma. 

Eht said mu ne toon ju ba 
hulk ae ga oma mu na me helt. 
Võ tan kaa sa pan ge ja 50 või 
100 mu na lä heb kor ra ga kau-
baks. 

On lust küp se ta da kol last, 
pak su ja ko he vat bisk vii ti, 
te ha vaag na te vii si täi de tud 
mu ne ki lu ga ning vit su ta da 
õr na hom mi kust om let ti. 

Pe re pü had on saa bu mas. 
Head pi kad mu na de pü had, 
lap sed saa vad ko he mi tu päe-
va ko dus ol la. Meie väik se 
pisipoja esi me sed pa ju ti bud 
ja esi me ne kir ju mu na koks. 

Esi me ne ke vad tuul ja ka ja-
ka hui ge, kuld tä hed si re li põõ-
sas te all.

Ke vad pü ha del ei mõt le ma 
nen de le õn ne tu te le, kes kus-
kil kau gel en nast ris ti la se vad 
lüüa, voo lab verd ja kan na tus-
te pi sa raid. Kan na ta va Kris tu-
se pilt ja loo du se tär ka mi ne 
tun du vad kui da gi vä ga vas-
tand li kud. 

Ma ei ole ki ri kui ni me ne, 
aga rei si des kau ge mal, pa nen 
ome ti seal ses se ki ri kus se 
küün la. Mõt tes ik ka pe re le 
õn ne, ter vist ja ra hu soo vi des. 

Ül le Tamm,
toimetaja

JUHTKIRI

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

V
a hel tun dub, et me ei 
pöö ra pal ju de le olu lis-
te le as ja de le pii sa valt 

tä he le pa nu. Me võ ta me neid 
just kui ene sest mõis te ta valt. 
Me ei ta ju enam, mis on häs-
ti, mis on hal vas ti, mi da saaks 
pa re mi ni te ha. 

Mul le tun dub, et sa ma lu gu 
on suh tu mi ses meie mõi sas-
se. Jah, me tea me, et meil on 
ilus mõi sa hoo ne, kus te gut-
seb kor ra lik kool, kus kor ral-
da tak se iga su gu seid üri tu si, 
toi me ta tak se tu ris min du se-
ga jne. Kas me te ge li kult aga 
mõis ta me mõi sa te ge lik ku 
si su, sel le väär tust? Või veel 
pa rem kü si mus oleks, kas 
me os ka me iseen nast mõi sa-
ga seos ta da, sel le üle uh kust 
tun da? 

Mee nub üks maa va nem 
Met so ja pee tud kõ ne, kus 
ta lau sus: „Mul le kui väl jast-
poolt ini me se le tun dub, et 
Tõs ta maa mõis on Tõs ta maa 
sü da. See on esi me ne asi, mil-
le ga Tõs ta maa val da ja Tõs ta-
maa ini me si seos ta da. Ko gu 
elu käib na gu sel le üm ber. See 
on teie kõi ge suu rem uh kus. 
Kas see tei le en di le ka nii moo-
di tun dub?“. Jutt ei käi ju isee-
ne sest mit te liht salt hoo nest 
kui sel li sest, vaid kõi gest sel le 
juur de kuu lu vast. 

Eks ühe mõi sa väär tus te 
tun ne ta mi ne ja nen de sõ nas-
ta mi ne on gi te ge li kult kül-
lalt kee ru li ne. Ilm selt tu le vad 
need kõi ge pa re mi ni esi le, kui 
me te ki ta me võrd lus mo men-
di. Mis on teis tel ja kui das 
ne mad oma as ju tee vad? 

Kui se da si mõ tisk le da ja 
pin ge ri du te ki ta ma ha ka ta, 
siis te ge li kult tu leb üs na sel-
gelt väl ja, et Tõs ta maa mõis 

on oma näo li su se tõt tu Ees ti 
mõi sa te seas tõe näo li selt esi-
me se kol me hul gas. See on 
loo mu li kult vaid mi nu jul ge 
väi de ja ega kee gi pä ris ede-
ta be lit tei nud ei ole, kuid see 
po le gi eri ti olu li ne. 

Mis meil siis se da võrd häs-
ti on, et me võiks en nast teis-
test et te poo le upi ta da? 

Neid as ju on te ge li kult 
mi tu. Alus ta me siis sel lest, 
et pal ju des mõi sa tes ei ole 
ma ja le peaae gu üld se min git 
ra ken dust lei tud. Siis on veel 
osad mõi sad, mil les te gut seb 
ai nult kool ja mõ ned, mi da 
ka su ta tak se ai nult tu ris ti de le 
eks po nee ri mi seks. Meil on 
aga kaks ühes. 

Kui koo lia jal toi me tab mõi-

sa ma jas Tõs ta maa Kesk kool, 
siis koo li vä li sel ajal teeb se da 
Sih ta su tus Tõs ta maa Mõis, 
kor ral da des tu ris miü ri tu si, 
pul mi jm. Siin ko hal aga veel 
ei eris tu hun did lam mas test. 
On ka tei si gi mõi said, kus sar-
na selt te gut se tak se. See ga sel-
leks, et mõi sa hoo neid oma va-
hel pa re mi ni võr rel da, tu leb 
võr rel da kõi ki nen des lä bi vii-
da vaid te ge vu si. 

Kri tee riu mi teks võiks ol la 
mõi sa hoo nes pa ku ta vad tee-
nu sed, na gu kool, eks kur sioo-
ni de te ge mi ne, muu seum, 
toit lus tus, ma ju tus, üri tu sed, 
näi tu sed jne. 

Siin ko hal ta hak sid pal jud 
kind las ti ko he mär ki da, et ka  
hoo ne en da sei su kord ja in ter-

Tõs ta maa mõis - liht salt ilus hoo n
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Tõs ta maa Val la vo li ko gu is tun gil 28.03.2014 osa le sid 
kõik vo li ko gu liik med. 

 Val la vo li ko gu loal kuu la ti päe va kor ra vä li selt ära Sih ta su tu-
se Kih nu Kul tuu ri Ins ti tuu di nõu ko gu esi me he Mark Soo saa-
re et te kan ne, seo ses Ma ni ja saa re –ja kü las tus kes ku se juur de 
ra ja ta va muu seu miai da ehi ta mi se ra has ta mi se ga. 

 Val la va nem rää kis in fo mi nu ti tes ko ha li ke oma va lit sus te 
iga-aas ta sest koo li tu sü ri tu sest - Lin na de ja Val da de Päe vad.

Ka hel päe val toi muv mess-kon ve rent sil on olu li ne koht 
oma va lit sus te iga päe vas te pin ge lis te te ge mis te kõr val. 10. juu-
be liü ri tu se raa mes toi mub ar vu kalt se mi na re, tee ma tut vus-
tu si ja mit meid dis kus sioo ne eri ne va tel tee ma del, mil les on 
suu re pä ra ne või ma lus osa le da ja kaa sa mõel da. Kon takt mes-
sil koh tu vad et te võt jad ko ha li ke oma va lit sus te juh ti de, oma-
va lit suss pet sia lis ti de, rii gia su tus te ning teis te ava li ku sek to ri 
amet ni ke ja po lii ti ku te ga. 

Mes sil on sel lel siht rüh mal suu re pä ra ne  või ma lus tut vu da 
too de te ja tee nus te ga, kaar dis ta da üle-ees ti li selt tee nus te kät-
te saa da vust ja kva li tee ti, saa da in fot pers pek tiiv se test suun da-
dest ja või ma lus test. 

Hea näi te na too di esi le et te võt ja te ja val la koos töös ra ja ta-
vat Tõs ta maa õmb lust seh hi.

 Võe ti vas tu val la 2014. aas ta ee lar ve 
1) põ hi te ge vu se tu lud 1 452 475 €
2) põ hi te ge vu se ku lud 1 303 391 €
3) in ves tee ri mis te ge vus 8 445€
4) fi nant see ri mis te ge vus 173 942 €
5) lik viid se te va ra de muu tus 16 012 €.

 Kin ni ta ti uueks ee lar veaas taks vo li ko gu liik me te le hü vi ti-
se, vo li ko gu esi me he le töö ta su, val la va ne ma töö ta su ja amet-
ni ke pal ga mää rad. Mää ru sed on ava li kus ta tud elekt roo ni lies 
Rii gi Tea ta jas.

 Val la sek re tär in for mee ris vo li ko gu uuest ma jan dus li ke 
hu vi de dek la ree ri mi se kor rast, mis hak kas keh ti ma ala nud 
aas ta 1. jaa nua rist. 

Kor rupt sioo ni vas ta se sea du se (KVS) § 13 lg 1 punk tis 2 on 
loet le tud ko ha li ku oma va lit su se hu vi sid dek la ree ri ma ko hus-
ta tud isi kud, kel leks on ko ha li ku oma va lit su se vo li ko gu lii ge 
ja val la va lit su se lii ge. 

2014. aas tal tu leb dek la rat sioon esi ta da hil je malt 31. maiks 
Va ba rii gi Va lit su se mää ru se ga asu ta ta va le elekt roo ni li se le 
hu vi de dek la rat sioo ni de re gist ri le.

Eve Sah tel, val la sek re tär

VAL LA VO LI KO GUe või mi da gi ena mat?

jöör on olu li sed kri tee riu mid. 
Jah, olen nõus, kuid mis see 
ilu ik ka mak sab, kui ma ja sei-
sab tüh ja na. Tõs ta maa mõi sas 
on kõik eel pool ni me ta tud tee-
nu sed ole mas ja se da on roh-
kem kui mõi sa ma ja des ta va pä-
ra selt. Sa mu ti on kõik pa ku ta-
vad tee nu sed prof fes sio naal sel 
ta se mel. 

Mõi sas te gut seb kor ra lik 
muu seum, pa ku tak se mit mes 
kee les eks kur sioo ne, toi mu-
vad mit med oma näo li sed üri-
tu sed ja näi tu sed jne. Ma da la-
malt ehk kesk pä ra seks võib 
hin na ta vaid toit lus tu se ja 
ma ju tu se poolt. 

Boo nu seks pee tak se, kui 
mõi sal on veel min gi oma nišš, 
mil le ga ta teis test eris tub. 

Tõs ta maa mõi sal on neid ise-
gi roh kem: üks oleks näi teks 
su ve tea ter, tei seks on meil 
veel ka mõi sa mäng. Kus juu res 
to re on tõ de da, et meie mõi-
sap roua del ja -här ra del ei ole 
ideed veel su gu gi ot sa saa nud 

ja sel li seid ni ši too teid võib veel 
juur de gi oo da ta. 

Tõs ta maa mõi sas toi mus hil-
ju ti mõi sa te aren da mi se koo-
li tus, kus oli esin da tud mi tu 
eri ne vat Ees ti mõi sa. Meie 
ma jas rin gi lii ku des olid koo-
li tu selt osa võt ja te sil mad suu-
red. „Küll teil on ik ka häs ti“. 
Need ini me sed said en da mõi-
sa aren da mi seks siit ilm selt nii 
mõ ne gi hea idee. 

Ku na jutt läks vä ga koo li vä-
lis te väär tus te pea le, siis ta han 
kind las ti too ni ta da, kui olu li-
ne on koo li ole ma so lu Tõs ta-
maa mõi sas. Sel li ses kesk kon-
nas õp pi nud õpi la sed on väär-
tus omaet te.

Osa kem hin na ta kõi ke, mis 
meil on häs ti ja tund ke sel-
le üle uh kust! Ja loo mu li kult 
är gem unus ta gem ka neid ini-
me si, tä nu kel le le as jad just nii-
moo di toi mi vad.

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

Püha päe val, 20. ap ril lil kell 14 
   ÜLES TÕUS MIS PÜ HA 

         JU MA LA TEE NIS TUS 
Tõs ta maa Maar ja ki ri kus. 

Pea le ju ma la tee nis tust koh vi laud.
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algus esilehel

Häl li päe va pu hul ter vi ta ti lau lu ga rüh ma lii-
get Tat ja nat. Juu bi la re oli õn nit le ma tul nud Anu 
Rand maa vo li ko gust. Eri li se tä nu osa li seks sai 
staa zi kaim lii ge Efe li ne. Lya Ve sik Ea ka te klu bist 
tä nas kau ni te lap se põl ve mä les tus te eest. Sa mu ti 
rõ hu tas nai ne, et sel list ka va peak sid nä ge ma ka 
noo red ja lap sed. Kel lel oleks või ma lus võr rel da 
eri ne vaid lap se põl veae gu. Mee nu ta da koos. Hoi-
da se da kõi ke, mis on ol nud ja kan da eda si ik ka 
noo re ma te le põl ve de le 

Veel olid ter vi ta ma tul nud Tar nad Lin dilt, 
se gaan sam bel Rand la ne Varb last, nai san sam bel 
Här ma lõng Paad re maalt, nai san sam bel ja näi te-
ring Tõs ta maalt.

Vo ki rat ta liik med tun nis ta sid, et ühi ne koos käi-
mi ne on and nud hul ga rõõ mu meel te le, pal ju rei-
si mist, folk loo ri tead mi si, kä si töö lus ti, õl gõ la tun-
net, suu re mat sil ma rin gi, põ ne vust, tant su ja lau-
lu rõõ mu ning ar mas tu se ko du val la vas tu, sest Tõs-
ta maast pa re mat koh ta po le gi ole mas. Aga üle kõi-
ge elu rõõ mu! TT
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Tea dao le valt on pi si kud 
ena mas ti eba meel di vad 
te ge la sed, kuid meie las-
teaia lap sed tun ne vad ka 
üh te rõõm sa meel set sel li, 
kes kut sus lä hi piir kon na 
las teae da de lap sed ja 
õpe ta jad see kord kok ku 
Koon ga las teae da. 

Ni melt toi mus seal tei ne 
Ede la-Pär nu maa las teae da de 
teat ri päev „Teat ri pi sik 2014“. 

Ter vi tus sõ nad ko ha le saa-
bu nui le lau sus võõ rus ta va las-
teaia di rek tor Sir je Nõmm ja 
ko he alus ta sid ki Koon ga lap-
sed oma eten du se ga „Jä ne se-
e ma por gan di pi ru kas“. Pi ru-
kat käi sid maits mas met sae la-
ni kud, kes soo vi ta sid sel les se 
mi da gi en da le mee le pä rast 
li sa da. 

Lõ pe las te et te val mis tu sa jal 
te gi me akor dio ni män gu saa-
tel ron gi sõi tu mat ki des tut vu-
mis ring käi gu ma jas. Lõ pe näi-
dend rää kis õpet li ku loo tüd-
ru kust, kes soo vis ema le sün-
ni päe vaks lil li kin ki da, kuid lib-
li kad pa lu sid, et ta nei le ko dud 
al les jä taks. 

Varb la las teaia lap sed esi ta-
sid to re da la vas tu se mui nas ju-
tust „Pil le ke pak sus met sas“. 

Esi ne mi se lõ pe ta si me meie 
„Tuu le pea ja Kuld sar ve de ga 
Hir ve“ pi sut lü hen da tud ver-
sioo ni ga. Kõik eten du sed olid 
vä ga vah vad ja lap sed näit le sid 
häs ti. 

Va heae ga del said nel ja las-
teaia mu di la sed ja õpe ta jad 
oma va hel su hel da ning ring-
män ge män gi da. Lõ puks kos ti-
ta ti meid maits va õu na koo gi, 

kae ra hel be küp sis te, puu vil ja-
de ja mor si ga. 

Osa le nud las teaiad said kin-
gi tu seks vä ga vah va ap li kat-
sioo ni de ga ehi tud ko ti kom mi-
de ga ja tä nu kir ja. 

Järg mi sel aas tal loo da me 
taas kord koh tu da Varb las. 

Eel mi sel aas tal Tõs ta maal 
toi mu nud teat ri päev on aga 
Ma dis Ves ki mäe poolt pai gu-
ta tud Jou Tu be`i.

Teat ri kuul jät ka si me teat ri lai-
nel. Meid kü las tas näi tet rupp 
Sõ na ja Tants. Näi den di au tor 
ja näit le ja Ivar Lett os kas oma 
eten du se ga „Tun ded udus“ nii 
suu red kui väi ke sed ära võ lu-
da ja õpe tas, kui das oma hir-
mu dest ja gu saa da. 

Ka End la teat ris näh tud „Hii-
red pöö nin gul“ meel dis kõi gi-
le. Sõit toi mus tä nu pro jek ti le 
„Ai ta me lap si“ ning bus si eest 
ta sus osa li selt Rah va kul tuu ri 
Kes kus. 

Tä na me teat ri kü las tu se kor-
ral da jat Jaa ni kat!

19. ap ril lil kell 11 oo ta me 

aga lap si koos va ne ma te ga 
koo li juu res asu va le ter vi se ra-
ja le pe re päe va le. 

Koos töös Mü ra ka ru män gu-
rüh ma te gu sa te lap se va ne ma-
te ga pa ku me pe re de le või ma-
lust paar tun di loo du ses lii ku-
da, mõõ du kalt spor ti te ha, lii-
ku mis män ge män gi da. 

Koh vik Cot ze on lu ba nud 
lõu na söö giks val mis ta da aed-
vil ja sup pi ning Ja ne ly ko dus 
küp se ta tud ter vi se lei ba. 

Ku na käe so lev aas ta on lii ku-
mi saas ta ja üri tus toi mub sü da-
me nä da la raa mes, on ko hal 
pe rearst Ma dis Ves ki mä gi. 
Täis kas va nud saa vad mõõ ta 
ve re rõh ku ja pul si sa ge dust. 

Oo ta me ak tiiv set osa le mist!

Pa lu me va ne maid tul la aren-
gu vest lus te le, kuid eel ne valt 
tu leks toi mu mi se aeg õpe ta ja-
te ga kok ku lep pi da. 

Sü gi sel las teaia ko ha soo vi-
jailt oo tan aval du si ke va del, 
sest mui du on ras ke rüh mi 
komp lek tee ri da.

Ai ta Lind,
las teaia di rek tor

Teat ri pi sik ring les Koon gas

3. mail kell 10 toi mub las teaia õuel 
tal gu päev „Tee me ära“

Lap se va ne ma te abi ga ta hak si me 
re mon ti da õuel asu va väi ke se män gu ma ja 

ka tu se ja ma ha võt ta ma ja ta ga 
paik ne vad amor ti see ru nud at rakt sioo nid.  

See tõt tu olek si me eri ti tä nu li kud just 
isa de tu le ku üle. 

Ka ema de le leia me jõu ko hast 
te ge vust – vei di ke vär vi mis töid ja va na de 

au to kum mi de väl ja kae va mist. 

Tal gu päe val osa le mist saab eel ne valt 
re gist ree ri da „Tee me ära 2014“ ko du le hel.
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Tõstamaa
rahvamaja juures
kell 9.00–10.30 
Varbla
kaupluse juures
kell 11.30–12.30

II kvartalis
15. ja 29. mail
12. ja 26. juunil

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!

Uus õm bu set te võ te OÜ Grü ne Teks tiil plaa nib luua Tõstamaale 
15 töö koh ta. Prae gu töö ta tak se aju ti selt las teaia ma jas. Uu si ruu-
me Ehi ta ja te teel al les re mon di tak se. Esial gu te hak se all töö võt tu 
Pär nu eri ne va tes se et te võ te tes se. Fir ma on val mis täit ma ka 
ko ha li ke et te võt ja te soo ve.

4. ap ril lil lu ge sid en di sed 
noor te vo li ko gu liik med 
hää led kok ku ja sel gi ta sid 
väl ja uued liik med, kes 
kuu lu vad Tõs ta maa noor-
te vo li ko gus se. 

Ku na eel mi ne noor te vo li ko-
gu oli te gut se nud ju ba kaks 
aas tat, siis tu li va li da uus koos-
seis, et Tõs ta maa noor te vo li ko-
gu te ge vus jät kuks. 

Tõs ta maa Noor te vo li ko-
gu on val la noor te esin dus ko-
gu, kel le ees mär giks on aru ta-
da val la pä de vus se kuu lu vaid 
noo ri puu du ta vaid kü si mu si 
ning te ha nen de koh ta et te pa-
ne kuid val la vo li ko gu le ja val-
la va lit su se le, läh tu des noor te 
va ja dus test ja hu vi dest.

3. ja 4. ap ril lil oli või ma lus 7-
26 aas tas tel noor tel an da oma 
hääl ühe le noo re le, kes võiks 
kuu lu da Tõs ta maa noor te vo li-

kok ku. 
Va li mis jaos kond asus Tõs ta-

maa rah va ma jas, või ma li kult 
lä he dal noor te kes ku se le. Va li-
mi si viis lä bi nüüd ju ba eel mi-
ne Tõs ta maa noor te vo li ko gu. 

Hää le tu sõi gus oli 331 noo-
rel, aga kah juks hää le ta mas 
käis ai nult 45.

Kan di daa te oli 11 – Han na-
Ma ry Alg peus, He le vi Jur jev, 
Lau ra Jõe, Krist jan Ka se, And-
rus Kiis ler, Ker tu Lil le, Manf-
red Muu ga, Ilo na Niit, Jan no 
Pav lov, Kris tii na Si re li ja Tee-
le Tõ nis son. Nen de seas oli ka 
kolm eel mist lii get – He le vi, 
Lau ra ja Tee le. Noor te vo li kok-
ku va li ti 9 lii get.

Kõi ge roh kem hää li sai Jan-
no Pav lov, eda si oli Lau ra Jõe, 
Tee le Tõ nis son, He le vi Jur jev, 
Kris tii na Si re li, Krist jan Ka se, 
And rus Kiis ler, Ker tu Lil le ja 
Manf red Muu ga. (Sel li ne on gi 

Tõs ta maa noor te vo li ko gu sai uue koos sei su
uue noor te vo li ko gu koos seis.) 

En di sed liik med ja ga sid oma 
ko ge mu si, soo vi tu si ning et te-
pa ne kuid. (mis en dis tel poo le-
li või ai nult mõt tes se jäid.)

10. ap ril lil toi mus ka esi me-
ne uue koos sei su koo so lek, 
kus oma tööü le san ded and sid 
üle eel mi sed liik med. 

Sa la ja sel hää le tu sel va li ti esi-
mees, kel leks sai Lau ra Jõe ja 
asee si mees, Tee le Tõ nis son 
ning ava li kul hää le tu sel pro to-
kol li ja, Kris tii na Si re li. 

En di ne noor te vo li ko gu ei 
kao veel sil ma pii rilt, ku na 2. 
juu nil plaa ni tud tur va päev on 
va ja lõ pu ni viia.

Eks sai pal ju muid ki to re-

daid et te võt mi si teh tud. Üks 
suu ri maid väl ja kut seid oli pro-
jek ti kir ju ta mi ne, mis meil 
õn nes tus ja oli üht la si vä ga 
ka su lik. 

Vä ga ter vi ta tav oli ka lau lu la-
va väl ja ku ko ris tus, kus kor ja si-
me ok si, rii su si me leh ti, pu has-
ta si me ja vär vi si me vä li käim-
lat ning sil la kä si puu le sai uue 
me tall to ru, mis muu tus en di-
se val ge vär vi ase mel ro he li-
seks. See et te võt mi ne oli koos-
töös Tõs ta maa Pääs te ko man-
do ga, mil le liik med ju ba va re-
malt lau lu la va plat si võ sast 
pu has ta sid. 

Pal ju õn ne ja edu uu te le liik-
me te le.

Ka ro lii ne Kask,
Tõs ta maa noor te vo li ko gu 

en di ne esi mees
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Tä na sel päe val po le raa-
ma tu ko gu pel galt mit te 
ai nult raa ma tu te-aja kir jan-
du se lae nu ta mi seks, vaid 
koht, kus saa dak se kok ku, 
ja ga tak se in fot, va he ta tak-
se “kü lauu di seid”, pee tak-
se täht päe vi. 

Igal tei si päe val saa vad Tõ he-
la raa ma tu ko gus kok ku ea kad. 
Ole ne ma ta il mast tul lak se kas 
ke pi kõn di te hes, rat ta ga või 
tu gi kä ru ga. Va ja du sel olen osu-
ta nud trans por di tee nust. 

Kõik me ta ha me tun da end 
igal elue ta pil täis väär tus li ke-
na ja osa saa da ühis kon nas toi-
mu vast. Kuu la ta, pan na kõr va 
ta ha ea ka te poolt rää gi tut, elu-
ko ge tut - see on suu rim pa gas, 
mi da va nem ge ne rat sioon 
saab noor te le eda si en da.

Vas tand li kult tei si päe va le 
tu le vad nel ja päe val rah va maj-
ja-raa ma tu kok ku noo red, 
va nu ses 7. – 12. aas ta sed. 10. 
ap ril lil oli lap si näi teks 17, 
ale vist 4. Nen de jaoks on see 
ma ja na gu noor te kes kus. 

Tal vel oli noor te lem mik te-
ge vu seks saa lis rah vas te pal-

li män gi mi ne, raa ma tu ko gus 
toi mu sid laua män gu la hin-
gud, va ja du sel te gi me ka koo-
li õp pe töid, sest lap sed vä si sid 
ik ka päe va lõ puks pä ris ära. 

Lap sed on ka head lu ge jad, 
ei saa kur ta, liht salt tu leb osa ta 
an da kät te õi ge raa mat, et lu ge-
mis pi sik sis se süs ti da. Pois te 
lem mi kuks osu tus “Ühe äpar-
di päe vik”, mi da het kel on il mu-
nud 5 osa.

Tä he le pa nu ta ei saa jät ta 
Poot si raa ma tu ko gu, mis asub 
Hool de ko du ga sa mas ma jas. 
Ava tud on see ka hel päe val 
nä da las, kol ma päe val ja ree-
del. 

Kol ma päev on ka nn. “kau-
ba päev”. Ko ha lik kü la rah vas 
saab os ta au to pealt ta lu pii ma, 
värs ket sea li ha, vors ti, mu ne. 
Jäl le gi koos käi mi ne, in fo ja ga-
mi ne. Sa mas lae nu ta tak se 
uu si raa ma tuid, va he ta tak se 
väl ja aja kir jan du se ek semp la-
rid. Ka hool de ko du ela ni kud 
on usi nad lu ge jad ja head rist-
sõ na la hen da jad.

Kok ku võt tes ta han tä na da 
kõi ki lu ge jaid, tä nu kel le le päe-
vad raa ma tu ko gus on si su ti he-
dad ja õpet li kud.

Bir git Pe re,
Tõ he la ja Poot si raa ma tu ko gu ja ha ta ja

Vaba mõt te klu bist
 22. mail toi mus meil siin 

Tõs ta maal Va ba Mõt te Klu-
bi üri tus „Vää ri ka elu või-
ma lik ku sest Ees tis.“

Paa ri tun ni se aru te lu 
sis se ja gus tee ma sid se da-
võrd, et pal ju sid neis ei saa-
dud aja nap pu ses lõ pu ni 
arut le da. 

Varb last rah va maj ja tul-
nud ini me sed olid hu vi ta-
tud ka oma val las sar na se 
üri tu se kor ral da mi sest. 
Se da sai ka lu ba tud.

Mart Hel me oma ar va-
mis tes te gi puust ja pu na-
selt sel geks, miks oli va ja lik 
Siim Kal la sel te ge li kult tul-
la Ees tis se ja asu da pea mi-
nist ri ko ha le. 

Var ja tud ees märk oli aga 
seo tud pro jek ti ga Rail-Bal ti-
ca ja asu mi ne sel le pro jek ti 
et teot sa.

Meie aga ei mõt le sel le 
üle, miks mei le sel li ne raud-
tee. Kas sel leks, et näi teks 
küm ne va gu ni lis tes vee re-
mi tes igas va gu nis kaks sa-
da ees ti maa last rei si vad 
mit mel kor ral öö päe vas Tal-
lin nast Rii ga ja eda si Ber lii-
ni ni väl ja, sest va he peal pea-
tu si ei ole. 

Tei seks, kui rei si ja te ve du 
sel li ses ma hus ei toi mu, kas 
siis ha ka tak se kau pu ve da-
ma. Mil li seid kau pu? 

Ees tis ei ole ju toot mist 
sel li ses ma hus, mis õi gus-
taks eks por ti. Ilm selt ha ka-
tak se Tal lin na la hest raud-
ruu na del vett ve da ma?

Ma ti Le ho la

Raa ma tu ko gu-rah va ma ja 
uk sed on ava tud kõi gi le

Soo sel ja ta lu soo vib 
seo ses toot mi se 
laien da mi se ga 

ren ti da 
PÕL LU MAID. 
Võ ta ühen dust 

te le fo nil 
5 615 9234 või 

soo sel ja@gmail.com
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E
s mas päe va hom mik 
oma pat sien di roh ku-
se ga tõm bab pe rearst 

Ma dis Ves ki mä gi nä da la 
hoo ga käi ma. Veel po le tul-
nud aeg, kus dok to rid Põld ja 
Ke vad su ju valt kõi ki hai gu si 
edu kalt ra vi vad. 

Pat sien did is tu vad va gu ralt 
oo te ruu mis ja kee gi suu re malt 
jut tu ei aja. Va he peal no pib 
arst uue abi va ja ja oma ka bi net-
ti ning vä li suks kolk sa tab lah-
ku ja jä rel.

Seits me ne San der, kes ju ba 
kolm aas tat Ma di se ma nu on 
käi nud, pi gis tab sil mad kõ vas-
ti kin ni, en ne pii sa ke se ve re 
and mist. Pat sien te on ka he su-
gu seid, neid kes va ja vad min-
git tõen dit ja tei si, kes on hai-
ged. San der ole vat pa ra ne mi-
se teel. 

Tal linn la ne Toi vo Kast nast 
lu ges Ma di se te ge mis test le hes 
ja ot sus tas ki te ma pat sien diks 
ha ka ta. Ik ka gi me hed oma va-
hel, mui du gi on ta ra hul. 

Jär je kord se abi va ja ja hüü bi-
vus tes ti te ge mi ne võ tab mõ ne 
mi nu ti ja suu rel tu ge val me hel 
on sel gus käes ning ra vip laan 
ole mas, aga hin ges jäl le ker-
gem. Sel le me he mõt ted on 
ju ba hulk ae ga räi me mõr da de 
ma nu. 

Kaks põl vet rau ma ga pat sien-
ti saab ult ra he li ga üle vaa da-
tud. Ühe neist suu nab toh ter 
prot se duu ri de tup pa ja lä he-
neb hai ge le põl ve le kaht la selt 
suu re süst la ga. Kõik toi mub 
ra hu meel selt ja lii ge sest ee mal-
da tak se üle liig ne ve si.

Toh ter Ma dis on vä ga teh ni-
ka lem be li ne mees. Te ma ka bi-
ne tis on ole mas hulk sel li seid 
apa raa te ja sead meid, mis ai ta-
vad kii re mi ni hai ge sei sun dist 
üle vaa det saa da, uu ri da ja ini-
mest ai da ta. Ma di se jaoks on 

see va li ku te kü si mus. 
Piir kon nas, kus on paar 

tu hat pat sien ti ja 50 ki lo meet-
rit lä hi ma haig la ni on see hä da-
va ja lik. Iga su gu trau ma sid juh-
tub nii su vi ta ja te kui ka ko ha-
li ke ela ni ke ga. Ves ki mä gi väi-
dab, et meie rii gis ra has ta tak-
se pe rears te üs na häs ti, eri ne-
vus on ego des. 

Ta teab pe rears ti, kes liht salt 
peab sõit ma 60ne tu han de se 
Vol vo ga, te ma le pii sab kol me-
tu han de sest väi ke sest Jim myst 
küll. Siit need apa raa did tu le-
vad - väik se ma ego ar velt.

“Täh tis on ini mest ai da ta 
ja tei ne kord on mi nu tid olu li-
sed” mõ tisk leb Ma dis uue hap-
ni ku kont sent raa to ri juu res. 
No, eks hap nik ku va ja me tih-
ti pea le mit mes ki mõt tes kõik. 
Ult ra he li ta ei ku ju ta mees 
oma tööd enam et te gi. Pat sien-
di va lu ja aeg on kok ku hoi tud. 
Mi da roh kem saab mees päe-
va jook sul ai da ta, se da ra hu-
li ku malt ta õh tul ui nub. Iga 
päev hea tun ne hin ges. 

Ma si na par gi ga on toht ri här-
ra ra hul, aga nüüd võiks see 
suu rem unis tus ehk siis uued 
ruu mid või ma ja karp teoks 
saa da. Sel li ne koht, kus oleks 
hea li gi pääs ka ra tas too li ga, 
ruu mi par ki mi seks, ei se gaks 
ma jae la nik ke ja mui du gi ava ra-
mad ruu mid. Pa rim paik oleks 
Tõs ta maa jõe kal dal, va na sau-
na ase mel, nii paar sa da ruut-
meet rit. 

Reaal sem on siis ki las teaia 
juur dee hi tus. Hal da mi ne on 
seal kind las ti liht sam. 

Toht rit kur vas tab tead mi ne, 
et kui gi Tõs ta maa on kuu lu ta-
tud nn tõm be kes ku seks siis 
ter vis hoiua met ni ke sei su ko-
hast on siin üm mar gu se nul li-
ga koht. 

Järgneb pöördel

Kõi ge arm sam on ini mes te usal dus, 
mis kut sub igal hom mi kul töö le
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Ik ka peab võit le ma ja ehk 
lä hi val da de ga sel jad ki kok ku 
pa ne ma, et rii gip rog ram mi 
ra ha de ga uut ter vi se kes kust 
ra ja da. 

Ma dis ei ka vat se gi võit lu sest 
loo bu da, kui gi just Pär nus lei-
tak se, et ko gu ra ha tu leks 
seal se pe rears ti kes ku se aren-
du seks an da ja võt ku Ma dis 
en nast koos pat sien ti de ga rit-
ta ning voo ri gu ja sol gu ta gu 
lin na va het

Ma di se mee lest peaks riik 
maa ko has löö ma tu led sä ra-
ma, et ini me sed ta haks tul la 
maa le ela ma. Kah juks kuu leb 
ta kõr ge telt rii gia met ni kelt ris-
ti vas tu pi dist jut tu. Pilt li kult 
öel des oleks just kui pe rearst 
vii ma ne, kes toast lah kub ja 
tu le kus tu tab. 

Sel li ne re gio naal po lii ti ka 
ajab ars ti vä ga kur jaks. See on 
te ma mee lest lau sa ku ri te ge lik 
suh tu mi ne maai ni mes se. 

Me he mee lest ägab meie rii-
gi me dit siin sel le all, et te ge-
mist on häs ti kor ral da tud äri-
ga, mit te mõis tu se print sii pi-
del te gut se va ars tia bi ga. 

Häs ti toi miv pe rearst on 
suur haig la le pin nuks sil mas, 

sest seal ne äri põ hi neb suu res-
ti uu rin gu tel, see ga ei ole pat-
sien te tu le mas. 

“Riik lik me dit siin peaks ole-
ma ik ka gi ee lar ve põ hi ne”, on 
Ves ki mä gi veen du nud.

Ma dis on pä rit ha rit las te 
pe rest, kars kest ja kor ra li kust. 
Ta leiab, et kül lalt ki ran ge kas-
va tus on ai nult ka suks tul nud. 

Ema, kes pa ras ja gu po ja pe-
rel kü las, üt leb, et poi sil oli 
ala ti plaan, ik ka ta te gut ses ja 
no kit ses. 

Üli koo li ajal olid kur su se 
tüd ru kud ema le rää ki nud, et 
Ma dis os kab te ha kõi ke ala tes 
kar tu li pü reest ku ni elekt roo ni-
ka ni. Eri ti uh ked olid Ma di se 
se fii ri koo gid ja ko hu pii ma tas-
kud. 

Ema sõ nul saab Ma dis kõi ki-
de as ja de ga hak ka ma, kui va ja 
õpib. 

Pa ni ma ja le ise kesk küt te 
sis se, sest ei jõud nud töö me-
hi ära oo da ta, pä rast pa ku ti 
to ru fir mas se tööd. Sa ma juh-
tus kee vi tus töö ga, õp pis ära ja 
kee vi tas aia pos tid val mis. Tal 
on hu vi ja viit si mist. 

Ma dis ise peab vä ga olu li-

seks suu na tud hu vi te ge vust. 
Te ma käis eri ne va tes teh ni ka-
rin gi des ja fo to rin gis, mis õpe-
ta sid kes ken du ma ja hi li se mas 
elus jul gust teh ni ka vas tu. 

Ars tin du se hu vi tu li raa ma-
tu test ja ühest pi kast su vi sest 
haig la so le mi sest. See elu seal 
mõ ju tas ki me he saa tust. 

Kui Ma dis noo re ars ti na 
Tõs ta maa le tu li, ei ol nud tal 
min git plaa ni. Hak kas liht salt 
ot sast pea le. Ka bi ne ti loo mi-
ne, ar tik li te kir ju ta mi ne, pe re 
ja lap sed, ma ja ehi ta mi ne, lap-
sed, film ja fo tog raa fia, töö, 
töö, lap sed, ehi ta mi ne, raa ma-
tu te kir ju ta mi ne, töö, lap sed, 
föö di mäng, küp se ta mi ne, lap-
sed, töö....

“Kol man di ku elust peaks 
töö ta ma, kol man di ku ma ga-
ma ja kol man di ku peaks liht-
salt ela ma,” üt leb Ves ki mä gi. 
Ini me se le on an tud aju ka su-
ta mi seks ja kui se da ei ka su ta 
siis aju liht salt sam mal dub. 

Ini me ne muu tub tui maks, 
osa võt ma tuks, kõik on halb, 
va nas ti oli hea, prae gu po le 
mit te mi da gi. Mä lu ja mee leo-
lu häi red. 

Aga, kui iga päev üri ta da 
mi da gi en da jaoks uut avas-
ta da ning üle ta da oma isik lik 
lais kus ja te ha väi ke sam mu ke 
elu teel eda si, et saa da na tu ke-
ne rõõ mu, siis tun ne me iseen-
nast oma kes tas häs ti. Ma dis 
on elu ga üs na ra hul. 

Ves ki mä gi ee lis tab ak tiiv set 
elu, paa did, rat tad, mat ka buss, 
rei si mi ne. Pa ni ma ja le maa küt-
te ja nüüd jääb me hel nii pal ju 
ae ga üle, et liht salt piin lik ja 
ilu said hal ge oli ka kah ju ah ju 
vi sa ta. 

Ro he li ne mõt le mi ne tä hen-
dab pe re le, et vih ma vett ka su-
ta tak se WC po tis, prü gi kom-
pos tee ri tak se. 

Isa võib hel di mu se ni imet le-
da kui das te ma lap sed lau la vad 
ja pil li män gi vad, kül lap tu leb 
ka see aeg, kui lap sed mõis ta-
vad oma va ne ma te suurt rol li 
nen de elus ja aren gus. 

Se ni on Ma dis lep lik ja 
pu hub ka ise kirg lik ke flöö di-
vii se oma toa ke ses. 

Kõi ge arm sam on ini mes te 
usal dus, mis kut sub igal hom-
mi kul töö le.

Ülle Tamm

Iga mee dik on ai ta ja, se da oo tab pat sient mee di kult ja mee dik iseen d
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dalt.

T
õs ta maal te hak se 
ju ba mit meid aas taid 
koos tööd rah vus va he-

li sel ta san dil ning se da mit te 
ai nult üld ha ri du ses, vaid ka 
täis kas va nu ha ri du se vald kon-
nas. 

Sel aas tal on lõp pe mas rah-
vus va he li ne täis kas va nu ha ri-
du se pro jekt „Eve ry bo dy Can 
Do It“, kus Tõs ta maa mõis 
part ne ri na kaa sa tud on. 

Pro jek ti ees mär giks on 
tead vus ta da ko gu kon di soo-
li sest eba võrd su sest ning või-
ma lus test-mee to di test ini me-
si sel le tee ma pea le roh kem 
mõt le ma pan na.

Pro jek ti raa mes on mõi sa 
poolt lä bi vii dud mi tu töö tu-
ba, koos ta tud mit meid üle-
vaa ted olu kor rast Ees tis, lä bi-
vii dud uu ri mus hoia ku te koh-
ta ning val mi nud on ka tee ma-
ko ha ne fil mik lipp. 

Ko gu pro jek ti koh ta käiv 
in fo on üle val ja kät te saa dav 
nii SA Tõs ta maa mõi sa ko du-
le hel http://mois.tos ta maa.
ee kui ka pro jek ti ko du le hel 
http://eve ry bo dy can doit.eu/.

Pro jek ti eel vii ma ne pro jek-
ti koh tu mi ne toi mus Prant sus-
maal Agen’i ni me li ses lin nas 
Tou lou se’i ja Bor deaux lä he-
dal. 

Koh tu mi se ees mär giks oli 
saa da üle vaa de se ni teh tust, 
vaa da ta üle veel te ge mist va ja-
vad üle san ded ning iga part-
ner te gi ka esit lu se soo list eba-
võrd sust puu du ta val tee mal. 

Üheks hu vi ta va maks nen-
dest oli New cast le’i mees-
kon na poolt teh tud üle vaa-
de sel lest kui das pop-ar tis-

ti de lau lud kä sit le vad me hi 
ja nai si. Näi teks on mõ nes 
Ing lis maa üli koo lis kee la tud 
pi du del män gi da Ro bin Thic-
ke’i üli po pu laar set lau lu (ft. 
T.I. Pha rell) „Blur red li nes“, 
sest te ge mist on nai si alan da-
va sõ nu mi ga. Sa mas aga too-
di väl ja Ing lis maa õp pu ri te 
poolt Beyon ce, kel le lau lud 
ja te ge vus ka jas tab nais te ise-
seis vust ja õi gust ol la võrd ne 
mees te ga. 

Meie tut vus ta si me pro jek-
ti part ne ri te le ste reo tüüp seid 
hoia kuid Ees tis ning ka sel le-
ko hast tee ma le he kül ge www.
ste reo tyyp.ee, mis ka jas tab 
vä ga gi sel gelt le vi nud hoia-
kuid ja ar va mu si. 

Vaa da ke ning mee nu ta ge, 
kas ole te mõ nes neist ka jas-
ta tud si tuat sioo ni des ka ise 
ol nud.

Kõ ne al la tu lid ka pal ga-
e ri ne vu sed Eu roo pas. Ees tis 
on pal ga lõ he mees te-nais te 

va hel Eu roo pa suu rim: 30% 
ning kah juks on see fakt, mil-
le üle küll uh kust tun da ei 
saa.

Li saks eel ne va le koh tu si-
me Agen’i noor te ga, kes ko ha-
li kus kut se koo lis eria la oman-
da vad ja seal se part ne ri Mis-
sion Lo ca le all soo li sest eba-
võrd su sest tead mi si saa vad. 

Tut vu si me noor te õpi tin gi-
mus te ga ning ka sel le ga, mil li-
seid tee nu seid nei le pa ku tak-
se ise seis valt pa re mi ni hak ka-
ma saa mi seks.

Pro jek ti vii ma ne koh tu mi-
ne toi mub Ing lis maal New-
cast le’is juu ni al gu ses, kus 
te hak se kok ku võt ted ko gu 
pro jek ti pe rioo dist ning part-
ne ri te oma va he li sest koos-
tööst.

Kau nist ja ste reo tüü pi dest 
va ba ke va det soo vi des,

Lii na Käär

GRUNT VI GI täis kas va nu -
ha ri du se pro jek ti koh tu mi ne 
„Eve ry bo dy Can Do It!“ 
toi mus Prant sus maal
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14. märt sil oli jäl le kõi ki-
del muu si ka sõp ra del to re või-
ma lus kaa sa ela da meie val la 
noor te so lis ti de esi ne mi se le, 
sest tä na vu ne kon kurss toi-
mus ju ba XVIII kor da.

Osa le jad olid pai gu ta tud 
kuu de va nu se ka te goo rias se 
ja kok ku esi nes kon kur sil 43 
so lis ti. Õig last hin da mis tööd 
pa ri ma te laul ja te väl ja sel gi ta-
mi seks oli kut su tud see kord 
te ge ma žürii koos sei sus: lau-
lu sõ ber Eha Ko senk ra nius, 
noor te kes ku se juht Ly-And-
ra Pär nas te ja muu sik Kar lo 
Sa lu. 

Ras keks  üle san deks oli 
igas va nu se ka te goo rias väl ja 
sel gi ta da pa ri mad ja sel le aas-
ta GRAND PRIX võit ja, mis 
liht sa mas se keel de pan du na 
tä hen das kõi ge enam sil ma-
paist nud laul jat.

Na gu ar va ta võis, oli nii 

pal ju de to re da te esi ne ja te 
hul gast neid kõi ge tub li maid 
üs na ras ke väl ja tuua, sest 
igaüks oli ju tul nud kon kur si-
le oma pa ri mat lau luos kust 
näi ta ma. 

See ga võit ja teks osu tu sid 
ju ba kõik need 43 to re dat 
so lis ti, kes mei le muu si kae la-
must pak ku ma tu lid! Aga siis-
ki sel gi tas žürii  väl ja pa ri ma-
test pa ri mad.

Pa ri ma te le jäi päe vast 
mä les tu seks tä nu ki ri ja väi-
ke kin gi tus. To re, et ka kont-
ser di kuu la jad said oma ar va-
must esi ne ja te koh ta aval da-
da! 

Pub li ku lem mi ku teks kuu-
lu ta ti Ris to Rand ja Kei ly 
Kaal.

Suu red tä nu sõ nad  kuu lu-
vad veel nen de le to re da te le 
noor te le, kes ei pida nud pal-
juks so lis ti de esi ne mist oma 
pil li män gu ga il mes ta da! 

„Ar va ära, kui pal ju ma 
sind ar mas tan?“ kü sib 
mul ti fi l mi lõ pus väi ke päh-
kelp ruun jän ku suu relt 
päh kelp ruu nilt jän kult. 
Ala ti püüa vad nad üks teist 
oma ar mas tu se suu ru se ga 
üle ta da. 

Kal lid lap se va ne mad ja va na-
va ne mad, kui pal ju Teie oma 
lap si ja lap se lap si ar mas ta te? 
Ar va ta vas ti vas ta te, et se da 
ar mas tu se ja hoo li mi se suu-
rust ei saa väl jen da da ega mil-
le ga gi mõõ ta. Kind las ti vas ta-
tak se ka, et ma an nak sin oma 
elu ja ter vi se lap se eest. 

Kah juks sea vad aga just lä he-
da sed lap si liik lu ses kõi ge roh-
kem oh tu. Toon mõ ned näi-
ted, mi da olen ise juh tu nud 
nä ge ma või mil lest on mul le 
rää gi tud. 

• Ema sõi du tab last esiist-
me le pai gu ta tud tur va too lis. 
Laps on tur va too lis lah ti selt, 
st ei ole kin ni ta tud tur va va rus-
tu se ga.

• Ema ju hib au tot, va nae ma 
is tub ju hi ta ga lap se laps sü les.

• Va nai sa ju hib au tot, va nae-
ma is tub te ma kõr val lap se-
laps sü les.

• Ema sõi du tab last ATV-ga, 
lap sel puu dub kait se kii ver.

• Pär nus, Ri mi park last sõi-
tis väl ja sõi duau to, mil le ju hi 
sü les is tus väi ke laps.

Kõik me usu me ja loo da me, 
et meie ja meie lä he das te ga ei 
juh tu ku na gi üh te gi liik lu sõn-
ne tust. Kah juks ei ole kee gi 
meist sel le eest kaits tud. 

See tõt tu on olu li ne, et laps 
oleks ala ti au tos kor rekt selt 
kin ni ta tud ea ko ha se tur va-
va rus tu se ga. Ku na lap sed ei 
os ka veel en nast kaits ta oh tu-
de eest, siis on see lap se va ne-
ma üle san ne. Il ma so bi va tur-
va va rus tu se ta on laps au tos 
täies ti kait se tu. 

Vi gas ta da saa mi ne on või-

ma lik ju ba vä ga väi kes te kii rus-
te juu res. Ot se kok ku põr kes kii-
ru sel 50 km/h len dab laps vas-
tu sel ja tu ge või esik laa si sa ma-
su gu se jõu ga, na gu viien dalt 
kor ru selt pea ees vas tu maad 
kuk ku des.

Kui sõi du ta da last sü les, ei 
ole te ma oht vi ga saa da su gu-
gi väik sem. Tur va vöö või vas ta-
va tur va va rus tu se abil kin ni ta-
ma ta laps võib vi ga saa da ju ba 
jär su pöör de või äkk pi dur du-
se kor ral.

• Kui laps is tub tur va vöö ga 
kin ni ta ma ta täis kas va nu sü les, 
mul ju tak se ta kok ku põr ke kor-
ral täis kas va nu ja au to si sus tu-
se va he le.

• Kui laps ja täis kas va nu on 
kin ni ta tud sa ma tur va vöö ga, 
siis su ru tak se laps kok ku põr-
ke ajal täis kas va nu ja tur va vöö 
va he le. 

• Kui laps is tub tur va vöö ga 
kin ni ta tud täis kas va nu sü les, 
siis kok ku põr ke kor ral ei jõua 
vii ma ne te da ena mas ti kin ni 
hoi da. Kat se te põh jal on sel gu-
nud, et täis kas va nud ini me ne 
ei jõua kin ni hoi da 8 kg kaa lu-
vat last ju ba kii ru sel 24 km/h 
toi mu nud kok ku põr ke kor ral.

Laps peab ole ma kin ni ta-
tud tur va va rus tu se abil üks-
kõik mil li ses au tos, üks kõik 
kui pik ka või lü hi kest va he-
maad lä bi des, ole ne ma ta sel-
lest kui ko ge nud au to juht on 
roo lis. Ala ti peab ole ma nii pal-
ju ae ga, et pai gu ta da au tos se 
lap se tur va va rus tus (tur va häll, 
tur va tool). 

Tead vus ta en da le, et las te 
tur va va rus tu se ka su ta mi se 
nõue ei ole mõel dud „elu ras-
ke maks te ge mi seks“, sea du-
se täit mi seks ja ra hat rah vist 
pää se mi seks, vaid Si nu (vä ga 
ar mas ta tud) lap se elu pääst mi-
seks. 

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

„Ar va ära, kui pal ju 
ma sind ar mas tan?“

Muu si ka meid kõ
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Pa ri ma test pa ri mad
EEL KOO LIEA LI SED:

5. a. An na Shar lot te Hallg rims son lau lu ga „Le pat rii-
nud“, ju hen da ja Tiiu Raa vik
6. a. Erik Kop pel lau lu ga „Kokk on täh tis mees“, ju hen da-
ja Tiiu Raa vik
6. a. An na Ga ra ni na lau lu ga „Jaa ni mar di kas“, ju hen da ja 
Je le na De ri zeml ja

7.-8. AAS TA SED

8. a. He ven li Kaš kin lau lu ga „Pi pi laul“, ju hen da ja Ivi 
Kask 
8. a. Jaan Lu ha maa lau lu ga „Jän ku de sau na laul“, ju hen-
da ja Ivi Kask 
8. a. Eve ri ta Ima na lau lu ga „Forst kom et lass med lis-
ser“ (nor ra kee les), ju hen da ja Õn ne la Lees 

9.-10. AAS TA SED

10. a. Ris to Rand lau lu ga „Põr ni kas Volks wa gen“, ju hen-
da ja Ivi Kask
10. a. Kei ly Kaal lau lu ga „Ke vad rõõm“, ju hen da ja Ivi 

Kask
10. a. Ma ria-Lii sa Lem ber lau lu ga „Pi sut si nu sar-

na ne“, ju hen da ja Ivi Kask 
10. a. Kat re-Ma ris Ves ki mä gi lau lu ga. 

„Edel weiss“, ju hen da ja Õn ne la Lees

11.-12. AAS TA SED

11. a. Bir git Blum feldt  lau lu ga „Kim-
bu ke ke va det“, ju hen da ja Ivi Kask
12. a. Ave-Ing rid Ves ki mä gi laulu-
ga. „Ole ma tu laul“, ju hen da ja Õn ne-
la Lees

13.-14. AAS TA SED

14. a. Ma ria Too do lau lu ga „Ra hu“, 
ju hend ja Õn ne la Lees

13. a. Kad ri Ka se lau lu ga „Suu da öel da 
ei“, ju hen da ja Õn ne la Lees                                    

                                       
14. a. Os kar Tamm lau lu ga „Kuul su se ahe lad“, 

ju hen da ja Õn ne la Lees
14 a. Ilo na Niit lau lu ga „Väi ke Ees ti maa“, ju hen da ja 
Õn ne la Lees
14. a. Rai mond Pal berg lau lu ga „Män gi kord veel“

15.-17. AAS TA SED

16. a. Ag nes Jan son lau lu ga „Your Song”

GRAND PRIX vää ri li seks tun nis tas žürii Ave-Ing rid 
Ves ki mä gi esi ne mi se. 

Pub li ku lem mi ku teks kuu lu ta ti Ris to Rand ja Kei ly 
Kaal.

Ai täh tei le: Hei ko Piir me, 
Rai mond Pal berg, And rus 
Kiis ler, Ag nes Jan son, Ma ria 
Too do ja Kul dar Juu rik.

Põ ne vust pak kus ka he 
Pär nu so lis ti osa le mi ne meie 
kon kur sil, ke da ju hen das Je le-
na De ri zeml ja. Kõi gi le teis te le 
õpet said lau lud sel geks Tiiu 
Raa vik, Ivi Kask ja Õn ne la 
Lees. 

Tä nu sõ nad an de ka te le 
ju hen da ja te le, vah va te le tea-
dus ta ja te le, he li teh ni ku te le 
ja kõi gi le abis ta ja te le teh tud 
suu re töö eest! Tä nud toh ter 
Ma dis Ves ki mäe le, kes ko gu 
kont ser di sal ves tas, et kõi ki-
de le osa le ja te le jääks kau nis 
mä les tus DVD-l vaa ta mi seks-
kuu la mi seks! 

Ka tä na vu ne kon kurss sai 
teoks tä nu Tõs ta maa rah va ma-
ja pool se kor ral du se ning val-
la va lit su se ja Kul tuur ka pi ta li 

maa kond li ku 
eks pertg ru pi pool se le toe-
tu se le.

Ja nii jääb ki lõ pe tu seks soo-
vi da, et see to re tra dit sioon 
meie val las jät kuks ning ik ka 
lei duks lau lu hu vi li si, kes üks-
tei selt kor da aas tas mõõ tu võt-
ta jul ge vad ning sel le ga meie-
ni kau ni muu si kae la mu se too-
vad!

Edu ja teo ta het kõi gi le!
žürii ni mel 

Eha Ko senk ra nius 

õi ki seob...
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O
le me ka jas ta nud Tõs-
ta maa Kesk koo li 
osa le mist rah vus va-

he li ses Co me niu se pro jek tis 
„Healt hy bo dy healt hy mind“ 
va ra se malt ki ning jät kan se da 
sel les le he numb ris taas. Ik ka 
ees mär gi ga hoi da üld sust kur-
sis sel le ga, mil le ga koo li rah vas 
te ge leb. See kord ne pro jek ti-
koh tu mi ne toi mus Ing lis maal 
Manc hes te ris, kus võõ rus ta-
jaks oli Wel lac re Tech no lo gy 
Aca de my. 

Pro jek ti üheks ees mär giks 
on ter vis li ku toi tu mi se ja 
ak tiiv se lii ku mi se po pu la ri see-
ri mi ne noor te hul gas, kuid ka 
part ner rii ki de kul tuu ri, elu-
o lu, ha ri dus süs tee mi ja koo li-
de ga tut vu mi ne. 

Nii oli gi kõi ki del kok ku tul-
nud part ne ri tel, Tõs ta maa koo-
list di rek tor Too mas Mi til ja 
pro jek ti ju hil Lii na Kää ril, või-
ma lus ko ha li ke õpi las te ja õpe-
ta ja te ju hen da mi sel saa da põh-
ja lik üle vaa de võõ rus ta ja koo li-
kor ral du sest ja seal pa ku ta va-
test õpi tin gi mus test.

Vä ga sü ga va mul je jät tis 
mei le koo liaed, kus asus aia-
ma ja, mil le sees uh kem la bo-
ra too rium kui on meie en di 
reaal- ja loo du sai ne te klass. 
Koo liaias oli veel kolm kas vu-
hoo net, mil le des kas va ta ti eri-
ne va te klii ma vööt me te tai mi 
ning kus lap sed saa vad tai mi 
tund ma õp pi da neid vaa da tes 
ja kat su des, mit te vaid raa ma-
tu leh ti pöö ra tes. Li saks eel ne-
va le pee tak se aias ka me si la si 
ning te gut seb me sin dus ring. 
Sa mas mu ne vad-kaa gu ta vad 
ka nad, ka lad uju vad aga aias 
ole vas kraa vis. 

Oma öko nurk oli aia nur gas 
ka ole mas - sin na tuuak se kok-
ku kõik va na plast, plekk, rii-
ded ja klaas, mi da taas ka su ta-
tak se ja uue le elu le ära ta tak se. 
Ühe sõ na ga öel des - mul je ta val-
dav koo liaed oli!

Wel lac re Teh no loo gia Aka-
dee mia on kõi gest kolm aas tat 
va na ja vä ga põ nev kool. 

Te ge mist on ai nult pois te 
aka dee mia ga, kus õpib vaid 
850 noor meest va nu ses 11-
16. Kõik poi sid õpi vad li saks 
ül dai ne te le ka jalg pal lit ree ne ri-
teks või õi ge mi ni lä bi vad tree-
ne ri kut se I ast me, mis lu bab 
neil hil jem väik se maid lap si 
õpe ta da. 

Ko gu koo lis püü tak se jäl-
gi da dist sip lii ni ja aren da da 
noor te hu vi sid vä ga eri ne va tes 
vald kon da des: pea le spor di ka 
muu si kas, di sai nis, aian du ses 
ja pal jus muus ki. 

Iga päev on noor mees tel aga 
ko hus tus lik raa ma tu lu ge mi-
se aeg, kus 20 mi nu ti jook sul 
püü tak se har ju ta da funkt sio-
naal set lu ge mist. Iga raa ma tu 
jä rel tu leb vas ta ta kü si mus te le 
ning kui vas ta mi ne on edu kalt 
teh tud pää seb nö järg mi se le 

ta se me le ja ras ke ma te raa ma-
tu te juur de. Loo mu li kult po le 
kõik noo red lu ge mi sest hu vi-
ta tud ja lu ge mis mi nu ti te jook-
sul vah tis nii mõ ni gi rüb lik 
roh kem ak nast väl ja, len da vat 
sa ti kat või mi da iga nes muud 
kui raa ma tu le he kül gi.

Eel ne vast kir jel du sest jäi 
kind las ti mul je, et neil on seal 
kõik pa rem kui Tõs ta maa koo-
lis. Pä ris nii see siis ki po le, 
sest näi teks meie toit lus tus on 
pa rem ja klas si ruu mid ki on 
sar na selt mu ga vad. 

Pro jek ti koh tu mi se jook sul 
ei te ge le tud siis ki ai nult sel le-
ga, et tut vu ti koo li ga, vaid töö-
ta ti ka pro jek ti tu le mi te kal lal 
ja pan di täp se malt pai ka järg-
mi ne koh tu mi ne Sak sa maal 
Hil des hei mis. 

Sak sa maa le sõi dab juu nis 
Tõs ta maalt ne li õpi last ning 
di rek tor Too mas. Seal on plaa-
nis te ha pal ju spor ti, ter vis lik-

ku toi tu val mis ta da ning pal ju 
muud ki põ ne vat.

Manc hes te ris toi mu nud 
õpe ta ja te koh tu mi ne ei möö-
du nud sa mu ti il ma sport li ku 
te ge vu se ta. Käi di si se tin gi mus-
tes suu sa ta mas ning Manc hes-
te rist väl jas ka ra tas te ga sõit-
mas. 

Rat ta sõit juh tus mui du gi sel-
le le ain sa le päe va le, mil sa das 
ti he dat vih ma ning pu hus 
tu gev tuul. Vap rad õpe ta jad 
end sel lest suurt häi ri da ei lask-
nud ja kõik rüh ki sid met sa tee-
del pla nee ri tud rin gi lõ pu ni. 

Ja lõpp oli vaa ta mist väärt 
– rõõm sast rah vus va he li sest 
jalg rat tu ri te gru pist oli saa nud 
veel rõõm sam rah vus va he li ne 
po ri kol li de salk, kel vaid õpe ta-
ja pilk sil mis.

Ter vis lik ku ja ak tiiv set ke va-
det soo vi des,

Lii na Käär

Rah vus va he li ne Co me niu se pro jekt „Healt hy bo dy – 
healt hy mind“ viis see kord Ing lis maa le
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Iga en dast lu gu pi dav jalg-
rat ta sõ ber on alus ta nud 
või ko he alus ta mas jalg rat-
ta hooae ga. 

Siin ko hal on pas lik meel de 
tu le ta da, et ei to hi oma ra tast 
jät ta jä re le val ve ta, sest sa ma-
moo di ak ti vi see ru vad ka rat ta-
var gad. 

Po lit sei le pais tab eri ti sil ma 
see, et pal jud ar va vad, et tõs-
tes rat ta tä na valt su le tud tre-
pi kot ta või ko ri do ri, on rat ta 
tur va li sus ta ga tud. Nii see aga 
kah juks ei ole. 

Po lit sei le teh tud aval dus test 
on nä ha, et kõi ge roh kem rat-
ta var gu si pan nak se toi me just 
tre pi ko da dest ja ko ri do ri dest. 
Sel le le järg neb tä na va le, park-
las se või lah ti ses se hoo vi jäe-
tud rat tad, vii ma se na on loe-
te lus kel der, kõr val hoo ned ja 
ga raažid. 

Väik se ma tes koh ta des na gu 
se da on meie piir kond do mi-
nee ri vad rat ta var gu sed, mis 
on toi me pan dud ma ja või 
kaup lu se eest või siis kõr val-
hoo ne test.

See ga ta sub mee les pi da da 
reeg lit, et kur ja te gi ja pa neb 
teo toi me ik ka siis, kui tal sel-
leks hõl bus või ma lus on. 

Ga raažist või keld rist rat ta 
var gu seks peab roh kem vae-
va nä ge ma ja see eel dab ka 
mõ nin gast eel tööd: ko gu tak se 
in fot, va ja lik on tõk ke ee mal da-
mi ne, tei si sõ nu sis se murd mi-
ne. 

Sa ge li va ras ta tak se siis ju ba 
ka muud va ra, näi teks töö riis-
tu või muud mi da kät te saab 
ning mi da hil jem liht ne n-ö 
jä rel tu rul rea li see ri da. 

Sa mas suur tes ela mu tes on 
li gi pääs tre pi ko da des se suh te-
li selt liht ne, ano nüüm sus suur 
ning tre pi ko ja sei nad var ja vad 
ka seal toi mu vat te gut se mist 
pii sa valt. Tre pi ko da dest var-
gus te pu hul pais tab siis ki sil-
ma, et sa ge li on ra tas ol nud 
lu kus ta ma ta.

Kal li hin na list ra tast ta sub 
ka kind lus ta da, sest ise gi, kui 
po lit sei rat ta var gu se avas tab, 
ei pruu gi ta ra tast kät te saa da 
– po lit sei te ge leb me net lus-
p rot ses sis eel kõi ge süü tõen da-

mi se ga ning rat ta ta ga si saa mi-
ne võib jää da ta gap laa ni le. 

Kui ol lak se oma rat tast siis-
ki il ma jää dud, ta sub aeg-ajalt 
kont rol li da po lit sei vee bi leh-
te. Po lit sei jaos kon da des on 
mit meid lei tud või kur ja te gi-
ja telt ära võe tud rat taid, mis 
seal ju ba pi ke mat ae ga seis-
nud ning mil le oma nik ku po le 
ol nud või ma lik tu vas ta da. 

Et rat ta oma ni ku tu vas ta mi-
se prot ses si liht sus ta da, soo vi-
ta me oma ra tas mär gis ta da või 
eri tun nus te ga tä his ta da. Rat ta 
täp ne kir jel dus, raa mi num-
ber, eri tun nu sed jä ta meel de 
või veel gi pa rem – jääd vus ta 
need (fo tog ra fee ri). 

Kind las ti tu leb rat ta var gu-

sest ka ko he po lit seid tea vi ta-
da.

Li saks sel le le, et ol la hoo-
li kas oma va ra ga, võik si me 
tä he le pa nu pöö ra ta ka muu de-
le kaht la se le te ge vu se le meie 
üm ber ja sel le le ko he rea gee ri-
da. 

Iga ini me se sek ku mi sest 
on abi tur va li su se ta ga mi sel. 
Sa mu ti võib eel da da, et jalg rat-
ta var gu si ei pan daks nii pal ju 
toi me siis, kui va ras tel po leks 
neid või ma lik hil jem müüa. 
Ehk siis kui ini me sed ei os taks 
kaht la se pä ri to lu ga rat taid, siis 
suu re tõe näo su se ga lan geks 
ka jalg rat ta var gus te hulk, sest 
nen de va ras ta mi sel puu duks 
mõ te. 

Sa mu ti on po lit sei vii mas-
tel aas ta tel roh kem rõh ku 
pan nud va ras ta tud as ja de kok-
kuost ja te ta ba mi se le. Just see-
tõt tu, et lõh ku da ku ri te ge lik ku 
võr gus tik ku ja tur gu. 

Soo vin Tei le kõi gi le meel de-
jää vaid rat tae la mu si ja tur va-
list liik le mist!

Har li Han sen,
piir kon na va nem

Puurkaevude ja maasoojus puuraukude 
projekteerimine, puurimine, 
remont ja likvideerimine.

Vee- ja kanalisatsioonitorustiku 
rajamine,reovee mahutite, 
septikute ning süvaveepumpade 
müük ja paigaldus. 

Tel: 5569 4310 
Taavi Hanson

info@puurvesi.ee
www.puurvesi.ee 

Polit sei soo vi tab: kait se oma jalg ra tast!

Et rat ta oma ni ku 
tu vas ta mi se 
prot ses si liht sus ta da, 
soo vi ta me oma 
ra tas mär gis ta da 
või eri tun nus te ga 
tä his ta da.
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SS
ee de ko ra tiiv ne lind on le-
vi nud Ees tis vä ga laialt mit-
me su gu sel kul tuur maas ti-

kul võ sa dest ja puis nii tu dest ku-
ni ta luõue de, par ki de ja aed lin-
na de ni väl ja. 

Vii mas tel aas ta tel on neid 
ka lin na des se si gi ne nud, 
kuid pak sus met sas 
ja ran ni kua la del 
ha ra ka le ela da 
ei meel di. 

Ha ra ka te 
paa ri su he kes tab ta va li selt ko-
gu elu ning nad on suh te li selt 
paik se elu vii si ga. Ai nult noor-
lin nud hul gu vad tal ve pe rioo dil 
siin-seal rin gi. 

Isas lind on ema sest suu rem 

ja pi ke ma 
sa ba ga. 

 Ha ra kad ehi ta-
vad pe sa ti he das se puu- 

või põõ sa võ ras se 1-10 m kõr-
gu se le maa pin nast. See on suur 
ümar või ovaal ne ehi tis, mis on 
meis ter da tud ok sa raa gu dest, ja 
sel le sis se pää sua va asub kül jel. 
Seest on pe sa mät si tud sa vi ga 
ja voo der da tud sul ge de, samb la 
ning ro hu ga. 

Igal ke va del ehi ta vad ha ra-

kad kas uue pe sa või pa ran da-
vad va na põh ja li kult. 

Pe sa üm ber as kel da vad ha ra-
kad ju ba märt sis, kui gi 5-8 mu-
na mu ne tak se al les mai al gu ses. 
Poe gi haub küll emas lind, aga ka 
isas lind on ala ta sa lä he dal. 

Po jad koo ru vad 17-18 päe va 
pä rast ja süüa too vad nei le mõ-
le mad va ne mad. Ja toi du va lik 

on lap su kes tel üs na lai: ala tes 
taim sest toi dust ja selg roo-

tu test ku ni väi kes te 
selg roog se te loo-
ma de ni väl ja. 

Ha ra kas on 
tun tud ka kui va ras. 

Vae valt ta nüüd ini mes-
telt uu re ja lu si kaid näp-
pab, kuid teis te lin du de 
pe sa dest mu ne ja ise gi 
poe gi võ tab küll. Sa mu-
ti ko du loo ma de toi tu ja 

ini mes te kül va tud seem-
neid. 

Ha ra ka po jad hak ka vad 
len da ma um bes 25 päe va va-

nus te na, kuid õed-ven nad pü si-
vad koos ka pea le pe sast lah ku-
mist. Järg mi sel ke va del asu tak se 
aga ju ba omaet te pe sit se ma.

Ha ra kas po le küll loo dus-
kait se all, kuid ka su lik lind 
on ta sel le poo lest, et hä vi-

tab suu rel hul gal kah jur pu tu-
kaid. 

Ja ilus on ta ka, eri ti kui mus-
tad su led päi ke se käes ro he list 
ja lil lat helk le vad just kui mõ ne 
daa mi õh tuk leit. 

Ning kui sel ja ta gant te ma 
len da mist jäl gi da, te ki vad ke-
nad mus tad ja val ged kaar jad 
vär vi lai gud.

Ha ra kasHa ra kas

Meie tii vu li sed kaas la sed
Kui öel da, et Ees tis elab 328 lii ki lin de, tun dub see al gul us ku ma-

tult pal ju. Lii gid jao tu vad oma kor da selt si des se ja su gu kon da des se 
ning kõi ge ar vu ka malt on meil esin da tud vär vu lis te selts 128 lii gi ga. 
Sin na kuu lu vad nii lõo ke sed, pää su ke sed, ti ha sed, räs tad, vin did, 
le he lin nud kui ka va re sed, ha kid ja ha ra kad. 

Vii ma sest ta haks ki alus ta da, sest on ta ju oma must-val ge su les-
ti ku, pi ka sa ba ja kä dis ta va hää le ga kind las ti igaü he le tun tud. 

Reet Rea

Ö
ö bik on um bes varb-
la se suu ru ne sel jalt tu-
me oliivp ruun ja kõ hu-

poolt pruu ni kas hal li var jun di ga 
lin nu ke. Sa ba on sel gelt roos te-
pu na ne. Emas- ja isas lind on 
ühe su gu sed.

Vas tu pi di selt oma ta ga si hoid-
li ku le vä li mu se le on sel le väi ke-
se lin nu ke se laul aga vä ga kau-
nis, mit me ke si ne ja kõ lav ning 
kos tab sa ge li ki lo meet ri kau gu-
se le. 

Lau lus va hel du vad vi led lak-
su ta mi se ga, val jud too nid ma-
he da te ga ja kur vad rõõm sa te-
ga. Inim kee les ei ole gi või ma-
lik te ma lau lu kir jel da da. Va na-
rah vas kut sus öö bi kut ka lau lu 
ju ma laks ja laul ja te ku nin gaks, 
kes su ve al gul öö sel ja va hel ka 
päe val va het pi da ma ta lau lab. 

Elu vii silt on öö bik aga vä ga 

var ja tud. 
Ta hoi dub 
ti he das se põõ-
sas tik ku maa pin-
na lä he da le, ot si-
des alu mis telt oks-
telt ja leh te delt ning 
ka le he kõ dust pu tu-
kaid, us se, ti gu sid, 
ämb li ke ja si pel gaid. 

Öö bik on sa ge ava maas-
ti ku ga piir ne va tes võ sa des 
ja puu de tuk ka des, kal-
da põõ sas ti kes, met-
sis tu nud ae da des 

ja mu jal, kus lei dub ti he dat var-
ju lit põõ sa rin net. 

Ees tis on öö bik ta va li ne hau-
de lind ning ta on le vi nud veel 
Ida-Eu roo pas ja Aa sia kesk- ja 
lõu na piir kon da des. 

Mei le saa bub öö bik 

mai al gul. 
Ta ehi tab pe sa 
jõ ge de ja jär ve-

de äär se tes se 
põõ sas ti kes se, hõ-

re da ma tes se leht puu-
met sa des se, suur tes se 

par ki des se ja kal mis tu te le. 
Emas lind teeb pe sa kui va nud 

puu leh te dest, kõr test, samb last 
ja tai me juur test ning pei dab sel-
le vä ga osa vas ti maa pin na le põõ-
sa juur te va he le, nii et möö da mi-
ne ja le sil ma ei hak ka, või siis mõ-
ni kord ka põõ sas se. 

Juu ni tei sel poo lel mu neb 
emas lind 4-5 pruu ni kat-

ro he kat mu na, mi da 
mõ le mad va ne-
mad hoo le ga val-

va vad. Emas lind 
hau dub 13-14 päe va. 
Po jad koo ru vad juu li al gul 

ning va ne ma te päe vad möö du-
vad nüüd poe ga de le toi tu et te 
kan des. 11-12 päe va pä rast koo-
ru mist lä he vad po jad pe sast väl-
ja, kuid len na ta nad siis veel ei 
os ka. Au gus ti al gul on see aga 
ju ba sel ge ning kuu aja pä rast 
võe tak se et te reis Ida- või Lõu-
na-Aaf ri kas se.

Öö bik on Ees tis loo dus kait-
se all.

ÖöbikÖöbik
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Pär nu maa võrk pal li MV II lii ga või tis Tõs ta maa
 Ok toob rist ap ril li ni kest nud Pär nu maa mees te võrk pal li 

meist ri võist lus tel osa les esi lii gas 6 ja II lii gas 5 võist kon da. 
Tõs ta maa osa les II lii gas koos Hää de mees te, VK Ter vis II, 

Sin di SK Kal ju ja Sur ju mees kon na ga. Män gi ti 2 rin gi ja Tõs-
ta maa või tis kõik 8 män gu. Ül dar ves tu ses 6.-7. ko ha män gus 
koh tu ti ka hel kor ral Are võist kon na ga ja vas tu tu li võt ta 2 üli-
nap pi 2 : 3 kao tust, viien dad gei mid vas ta valt 16:18 ja 15:17. 
Tõs ta maa võist kon nas män gi sid Ja nek Jaan soo, Ago Ad ler, 
Har li Käärt, Rai ner Sutt, Teet Tets mann, Prii dik Raud ki vi, 
Ur mas En nok ja Ai var Pukk.

Varb la võrk pal li tur niir
 15. märt sil toi mu nud Varb la võrk pal li tur nii ril saa vu tas 

Tõs ta maa nais kond II ko ha. Män gi sid Gree te Ad ler, Kärt Jür-
gens, Rii na Rein son, Lau ra Pär na, Lag le Ad ler, Kät lin Hant-
son ja In ge El vet. 

Tõs ta maa mees kond saa vu tas 6. ko ha koos sei sus Ja nek 
Jaan soo, Taa vi Tõ nis son, Ago Ad ler, Aro Kütt, Kul dar Mii du, 
Ur mas En nok ja Too mas Rõ hu.

Ai vo Sel berg ta li män gu de võit ja
 Pär nu maa 34. Ta li män gu del osa les Tõs ta maa ka vas ol nud 

11 alast nel jal. Meie pa rim oli sang pom mi tõs ta ja Ai vo Sel-
berg, kes tu li ke ha kaa lus -80 kg ta li män gu de võit jaks. 

Mä lu män gus ja ga ti 7.-8. koh ta, Cur lin gus oli Tõs ta maa 
ka he teist küm nes ja Bow lin gus seits me teist küm nes.

TÕS TA MAA SPORT LI KUD SAA VU TU SED

Tõs ta maa võrk pal li tur niir
 Jaa nua rist märt si ni kest nud Tõs ta maa võrk pal li tur nii ril osa-

les 6 se ga võist kon da, pee ti 36 täis pik ka män gu ja osa les 54 võrk-
pal li har ras ta jat. 

Mär ki mis väär ne on, et võrk pal lis on Tõs ta maa ja Varb la ühi-
ne mi ne ju ba aas ta te eest toi mu nud, ühi selt osa le tak se tree nin-
gu tel, kor ral da tak se võist lu si ja osa le tak se maa kon na meist ri-
võist lus tel. 

Fi naal män gu de jä rel reas tu sid võist kon nad:
1. HAR RAS TA JAD  Mo ni ka Ad ler, Kärt Jür gens, Jaa ni ka 

Siig, Har li Käärt, Rai ner Sutt, Teet Tets mann, Prii dik Raud-
ki vi, Kai re Kurg 

2. ALEV  Lau ra Pär na, Ka ro lii ne Kask, Ly-And ra Pär nas te, 
Me rit Ka ja, To mek Jaan soo, Aro Kütt, Ur mas En nok, Too mas 
Rõ hu
3. VÕR GU TA JAD  Kris tii na Le pik, Ive lin Mid ri, Triin Tu gim, 

Hei li Timm, Elo Pulk, Su san na Kuu sik, Joel Pulk, Ago Ad ler, 
Kul dar Mii du, Ja nek Jaan soo, Too mas To rim
4. KAST NA  Ene li Maal, Bir git Era la, Tan ja Bet ker, Sil va Som-

mer, Han nes Maal, Kal vi Som mer, Vei ko Som mer, Vel lo Som-
mer
5. KESK KOOL  Tee le Tõ nis son, Ka ren Ad ler, Ag nes Jan son, 

Sii ri Heind la, Taa vi Tõ nis son, Rain Kal ju rand, Kaa rel Ka se, 
Krist jan Ka se, And rus Kiis ler, tree ner Gen na di En nok
6. TÕ HE LA  Bir git Pe re, Lin da An der son, Ai di Lell saar, Kai sa-

Liis Rii sa lu, Mar ge Ma ru se, Rai do Salk, And res Laur, Vil le Vul-
kan, Ma rek Salk, Ma rek Pääs tel

6 liik me li sed (3N+3M) võist kon nad
Võist kon nal peab ole ma tea te pul ga na ka su ta tav tõr vik 

(vä he malt al gul põ lev)

Re gist ree ri mi ne rah va ma ja ees 20.30, ava mi ne 20.45, 

start kell 21.15

ühe eta pi pik kus ca 400 mee rit, 
va nu seg ru pid võist kon na ko gu va nu se ga ku ni 60 aas tat, 

61-90, 91-180, üle 180

Pa ne kok ku oma kü la, asu tu se, klas si, ta lu 
vms võist kond ja tu le osa le ma !!!! 

Tõs ta maa Spor dik lu bi



aprill 2014 - 18 

Pär nu maa kon na ga 
piir ne va me rea la maa kon-
nap la nee rin gu koos ta-
mi se ees märk on ava li ku 
prot ses si käi gus mää ra ta 
me re ruu mi ka su tus, mis 
ar ves tab ta sa kaa lus ta tult 
me rel esi ne vaid eri ne vaid 
hu vi sid. 

Pla nee ring koos ta tak se 
koos töös Pär nu maa ko ha li ke 
oma va lit sus te, me re ga seo tud 
rii gia me ti te ja kõi ki de merd 
ka su ta va te hu vi rüh ma de esin-
da ja te ga.

Val mi nud on pla nee rin gu 
tei ne es kiis la hen dus. Pla nee-
rin gu ga on mää ra tud vas ta-

valt ka su tus vii si de le kõi gi le 
ka su ta mi seks va ba me rea la 
(val dav osa me rea last), ük si ku-
te le ka su tus vii si de le ee lis ka su-
tu se ga alad. 

Soo vi tus lik ka su tus piir kond 
on mää ra tud jet ti de le, pers pek-
tiiv ne aren gu piir kond tuu li ku-
par ki de le. 

Se le tus kir jas an tak se ala de 
koh ta sel gi tu sed ning hu vi de 
konf lik ti kor ral või ma li kud 
la hen du sed. 

Pla nee rin gus vaa da tak se 
et te ku ni aas ta ni 2030. 

Pla nee rin gu ma ter ja li de ga 
on kõi gil või ma lik tut vu da ala-
tes 15.04.2014 pla nee rin gu por-
taa lis http://par nu me ri.hend-

rik son.ee/. 

Pla nee rin gu la hen dust tut-
vus ta vad ava li kud aru te lud toi-
mu vad 28.04.2014 kell 10.00 
Tah ku ta res (Võis te, Tah ku-
ran na vald), kell 13.00 Pär nu 
maa va lit su se (Aka dee mia tn 
2, Pär nu) 2. kor ru se saa lis 
ning kell 17.00 Varb la rah va-
ma jas (Varb la, Varb la vald). 

29.04.2014 toi mub ava lik 
aru te lu al gu se ga kell 10.00 
Kih nu rah va ma jas. 

Et te pa ne kuid, kü si mu si 
ja vas tu väi teid saab pla nee-
rin gu la hen du se koh ta esi-
ta da kir ja li kult hil je malt 

23.04.2014 Pär nu Maa va-
lit su se le (Aka dee mia tn 2, 
80010, Pär nu, mv@mv.par nu.
ee). 

Et te pa ne kuid saab te ha ka 
eel pool ni me ta tud ava li kel aru-
te lu del. 

Ava li ku väl ja pa ne ku ja aru te-
lu de tu le mu se na täien da tak se 
pla nee rin gu la hen dust, täp sus-
ta tud es kiis la hen dus val mib 
2014. aas ta sü gi seks. 

Täien dav in fo Pär nu Maa va-
lit su sest pla nee rin gu nõu nik 
Rai ne Vii tas, tel 4479762, rai-
ne.vii tas@mv.par nu.ee. 

Rai ne Vii tas,
Pär nu MV pla nee rin gu nõu nik

Pär nu Maa va lit sus tut vus tab Pär nu maa 
me rep la nee rin gu teist es kiis la hen dust
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MERE LAIUS UK SED VAL LA
Ava tud us te päe val, 1. mail oo tab 

Me re laiu puh ke kü la kü la li si 10 – 16. 
Pa ku me ka la sup pi ko ha li kust ka la saa gist, 
koo ki ja koh vi. Pe re nai se oma val mis ta tud 

kalt su vai pa de näi tus-müük.

 
Eesti konservatiivid 
kohtuvad rahvaga 
Tõstamaa rahvamajas 
laupäeval, 10. mail kell 16

„ MEIE EESTI EEST- RAHVUSRIIKIDE 
EUROOPA EEST“

KOHAL ON: majandusteadlane, sisekaitseakadeemia 
õppejõud hr. Paul Tammert, EKRE Järva- ja Viljandimaa 
ringkonna esimees hr. Jaak Madison, Saue linnapea hr. 
Henn Põlluaas, EKRE Pärnumaa ringkonna aseesimees 
hr. Heldur Paulson

Tõs ta maa rah va ma ja 
kut sub sind ko gu pe re ga 

lau lu la va le 
EMA DE PÄE VA 
TÄ HIS TA MA 

pü ha päe val, 11. mail kell 12

(vih ma kor ral rah va maj ja)

Lau päe val, 10. mail kell 14 

EMA DE PÄE VA KONT SERT 
Ma ni ja saa re kes ku ses

Sil la met sa ta lu 
TAI ME DE MÜÜK

ala tes 2. maist igal 
ree del kell 10 Tõs ta maa ale vis ja 
kell 12 Tõ he la rah va ma ja juu res

Ta lus ko ha peal iga päev 
suu res  va li kus su ve lil li amp lis se, 
pot ti, peen ras se. Pal ju eri ne vaid 
amp leid. Pa rim va lik köö gi vil ja- ja 

mait se tai mi.

In fo tel 528 0086
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     Aprillikuu     Aprillikuu 
                  juubilaridjuubilarid

SALME KASELA 87SALME KASELA 87
ENDEL ANDRESE 87ENDEL ANDRESE 87

VELLO LAPP 84VELLO LAPP 84
HEINO MIIDO 83HEINO MIIDO 83

VAIKI KRUUSMA 83VAIKI KRUUSMA 83
EDI TÕNISMAA 82EDI TÕNISMAA 82
HELDI KIIRATS 81HELDI KIIRATS 81
ELMAR KULD 81ELMAR KULD 81
JAAN VIMM 79JAAN VIMM 79

IVA KALBACH 78IVA KALBACH 78
LEMBIT PALUSALU 78LEMBIT PALUSALU 78

EDUARD METSAMÄGI 77EDUARD METSAMÄGI 77
VIRVE-ÕIELA EDVAND 76VIRVE-ÕIELA EDVAND 76

URVE KÄÄR 74URVE KÄÄR 74
LEO MARTSON 73LEO MARTSON 73

MILVI KÄÄR 72MILVI KÄÄR 72
TIIU MERISALU 65TIIU MERISALU 65

ASTA NUUT 65ASTA NUUT 65
MAI KARUS 65MAI KARUS 65

Marcus Rull  – 2.04.2014

Aval da me kaas tun net Lya Ve si ku le 

kal li õe kao tu se pu hul.

Noo ru se 4 ma ja rah vas

Õnnitleme uusi vallakodanikke Õnnitleme uusi vallakodanikke 
ja nende vanemaidja nende vanemaid


