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TÕSTAMAA VAL LA PÄE VAD
8. – 10. au gust 2014

REEDEL, 8. au gus til 
val la päe va de ava mi ne

Õh tu SE LIS TES
“Val la muu seu mid kõ ne le vad” – Se lis te muu seu mi toas 

ava tak se me re tee ma li ne näi tus, mis on val mi nud koos töös 
MTÜ Se lis te Selt si ja Tõs ta maa muu seu mi ga. 

Näi tu sel on väl ja pa nek Tõs ta maa kan di lae va kap te ni test 
ning muust ki, mis me re ga seo tud. 

Et te kan de teeb Ar ne Sa lus te, kes rää gib täp se malt 
Vla di vos tok ki läi nud Ju han Erik so ni dest (sa ma ni me lis test onu 

ja ven na po jast) ning ka kua mi de aja loost.

Õh tu jät kub Se lis te rah va ma jas, kus toi mub 
“VA NA EES TIAEG NE PI DU” koos TP Brass Big bänd’iga. 

On muu si kat ja saab jal ga kee ru ta da, toi mub 
vä gi kai ka ve du Tõs ta maa kü la de va hel ehk sel gi ta me 

väl ja Tõs ta maa val la kõi ge vä ge va ma kü la. 
Siit ka üles kut se – oo ta me igast kü last esin da jaid, 

kes õh tu jook sul oma kü la eest sei sa vad. 
Kü la peo le ko ha selt toi mub lo te rii ja 

pa ku tak se näl jas te le müü giks nii söö ki kui joo ki.

LAUPÄEVAL, 9. au gus til
kell 9 - 13 TU RU HOM MIK KES KA LE VIS

kell 12 Tõs ta maa RAH VA MA JAS Saa re maa 
Rah va teat rilt ko gu pe re eten dus 
“Jä nes Lont kõrv”, 
la vas ta ja Väi no Ui bo

kell 15 Tõs ta maa KI RI KUS kont sert - 
lau lab KOIT TOO ME, 
ki tar ril saa dab JOR MA PUU SAAG

kell 17 Tõs ta maa roo si tud kin dad ja su kad, 
näi tus ning töö tu ba

kell 21 Tõs ta maa LAU LU LA VAL rah va pi du koos 
UKU SU VIS TE ja 
an samb li ga KIH NU POI SID 
Öö muu si ka eest hoo lit seb DJ Mar ti nee ro

PÜHAPÄEVAL 10. au gus til 
Ma ni ja lau lu pi du

Ka va täie neb pi de valt. Jäl gi rek laa mi!
Saa da ka si na oma et te pa ne kud, 

et val la päe va de prog ram mi ri kas ta da!lk 18-19lk 18-19
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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

 Mõne päe va eest sõit sin pea-
lin na, et kuu la ta noor põl ve le-
gen di Tom Jo ne si. Omal ajal 
ei oleks mõt tes se gi tul nud, et 
lau lu meest ise nä ha ja kuu la ta. 
Pi le tid sai mu ret se tud va ra kult.

Esi me se na ot sus tas tuul pea-
ta da praa miü hen du se ning käi-
ku tu li las ta va rup laan mand ri-
le pää se mi seks. Suu rel maan-
teel, nii Ha lin ga kan dis, vi ru tas 
tae va va na sõi du tee ra het ja 
lu me lört si täis. Nõn da pi di ees 
sõi tev au to kõ vas ti vae va nä ge-
ma, et teel pü si da. Ter mo mee-
ter näi tas 2,5 kraa di soo ja. Võis 
öel da küll, et suur su vi on käes.

Kat su mus test hoo li ma ta 
jõud si me ke nas ti ko ha le. Saal 
oli ju ba rah vast tul vil. Hal li päi-
seid me hi ja nai si, kes kan nat-
li kult li gi kaks tun di oo ta sid 
noor põl ve lem mi kut. Mõ ni gi 
oli kaa sa võt nud lap se lap si, aga 
mi nu va nu seid koos ema de ja 
isa de ga võis hul ga li selt ko ha ta. 
Kül lap ui tas staa ri oo da tes ena-
mi ku mõ te noo rus maa del, mil 
kal li ma ga tant su kee ru ta ti just 
Jo ne si lu gu de saa tel. 

Ja siis ta tu li, 74. aas ta ne 
taat, tse re moo nit se ma ta lau lis 
pool teist tun di jut ti na gu noor 
ju mal ja tei se hin ge tõm be ga 
port su li sa lu gu sid. 

Hal li päis tel saa lis sä ra sid sil-
mad, jalg lõi põ ran dal ai na jõu li-
se malt rüt mi. Vii maks, kui kõ la-
ma hak kas “De li lah”, kil ju sid 
ka kõi ge so liid se mad prouad. 
Mi na, var ja tes oma tõe list 
pa let juuk se vär vi ta ha, oh ka sin 
mõ nust ja rõõ mus ta sin, et viit-
si sin oma ke re ko dunt väl ja aja-
da. Tun dub us ku ma tu, et Tom 
oma sil ma ga näh tud, ol gu gi, et 
40 aas tat hil jem. Te ma mui du-
gist on Di lai lat ju ba 50 aas tat 
laul nud ja ai na pa re maks lä heb.

Ül le Tamm, toimetaja

JUHTKIRI

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

Tõs ta maa Val la vo li ko gu 
is tun gil 13.06.2014

 Ot sus ta ti osa le da MTÜ 
Pär nu maa Ühist rans por di-
kes kus asu ta mi sel. Seo ses sel-
le ga kuu la ti Pär nu maa Oma-
va lit sus te Lii du ühist rans por-
di pro jek ti ju hi And rus Kär pu-
ki et te kan net.

Sõit ja te voo gu de piir kond li-
kest iseä ra sus test ning ühis-
t rans por di ots tar be ka ma 
kor ral da mi se va ja du sest tu le-
ne valt või vad oma va lit su sük-
su sed ja riik vo li ta da hal dus-
le pin gu alu sel oma va lit su sük-
sus te ja rii gi asu ta tud äriü hin-
gut või mit te tu lun du sü hin gut 
(piir kond lik ühist rans por di-
kes kus), kus rii gil ja oma va lit-
su sük sus tel on ena mu sot sus-
tu sõi gus, täit ma nei le ühis-
t rans por di sea du se §-de ga 5 
ja 6 pan dud üle san deid ning 
an da kes ku se le nen de üle san-
ne te täit mi seks va ja li ku ra ha 
ja ai ne li si va hen deid. 

Pär nu Maa va lit sus, Pär nu 
linn, Are vald, Aud ru vald, 
Ha lin ga vald, Hää de mees-

te vald, Kih nu vald, Koon ga 
vald, Pai ku se vald, Saar de 
vald, Sau ga vald, Sin di linn, 
Sur ju vald, Tah ku ran na vald, 
Toot si vald, To ri vald, Tõs ta-
maa vald, Varb la vald, Vänd-
ra alev, Vänd ra vald on kok ku 
lep pi mas mit te tu lun du sü hin-
gu Pär nu maa Ühist rans por di-
kes ku se asu ta mi ses. 

Ühin gu ees mär giks on 
ühist rans por di, sh õpi las te 
veo, kor ral da mi ne, ühin gu 
ühi ne ma jan da mi ne ja sel le 
te ge vu sest tu le ne va te ühin gu 
liik me te ühis te hu vi de esin da-
mi ne. Ühin gu te ge vus peab 
ta ga ma asu ta ja te et te näh tud 
te ge vus piir kon nas, sel le ter ri-
too riu mi hal dus jao tu sest sõl-
tu ma ta, sood sa ma ja ma jan-
dus li kult tõ hu sa ma ühist rans-
por di, mil le alu seks on üht ne 
lii ni võrk, koos kõ las ta tud sõi-
dup laa nid ning üht ne pi le ti-
süs teem.

Ühist rans por di kes ku se 
te ge vu se fi nant see ri mi ne 
on ka van da tud all järg ne valt: 
ko ha li kud oma va lit su sed 
ta su vad hal dus ku lu deks 0,4 - 

1 eu rot ela ni ku koh ta aas tas, 
Ees ti Va ba riik 50%. Ühin gu 
hal dus ku lu de liik me mak su-
de ja eel pool ni me ta tud toe-
tu se ga kat ma ta osa ta su tak-
se täien da valt pro port sio naal-
selt ela ni ke ar vu le all järg ne va-
te liik me te poolt:

Pär nu linn, Sin di linn, Pai-
ku se, Sau ga, Aud ru ja Tah ku-
ran na val lad.

 Kuu la ti lii du te gev di rek to-
ri Ott Ka su ri et te kan net Ees-
ti Maao ma va lit sus te Lii du 
(EMOL) te ge vu sest.

Ees ti Maao ma va lit sus te 
Liit on ko ha li ku oma va lit su-
se ük sus te va ba taht lik üle rii-
gi li ne liit, mil le ees märk on 
ühis te ge vu se kau du ko ha li ku 
oma va lit su se ül di se le aren gu-
le kaa saai ta mi ne, oma liik me-
te esin da mi ne ja nen de ühis te 
hu vi de kaits mi ne, sa mu ti liik-
me te koos töö eden da mi ne ja 
liik me te le sea du se ga et te näh-
tud üle san ne te pa re maks täit-
mi seks või ma lus te loo mi ne. 

EMOL esin dab lii tu kuu lu-
vaid ko ha li ku oma va lit su se 

VAL LA VO LI KO GU

Kää ra de tailp la nee rin gu keh tes ta mi ne
 Tõs ta maa Val la vo li ko gu 13.06.2014 ot su-

se ga nr 29 keh tes tas Kää ra kin nis tu de tail-
p la nee rin gu. 

Kää ra kin nis tu asub Se lis te kü las, Aud ru-
Tõs ta maa-Nurm si maan tee ää res. Kin nis tu 
suu rus on 5,6 ha, mil lest põl lu maa on 3,4 
ha ja met sa maa 1,7 ha. Kin nis tu ida kül ge 
möö da look leb lõ he jõ gi Män ni ku oja. 

Kää ra kin nis tu ei asu kait sea lal ega hoiua-
lal. 20. mai 2003. aas ta Pär nu maa va ne ma 
kor ral du se ga nr 80 kin ni ta tud Maa kon na 
tee map la nee rin gu “Asus tust ja maa ka su tust 
suu na vad kesk kon na tin gi mu sed” ko ha selt 

asub Kää ra kin nis tu väär tus li kul Lin di-Tõs-
ta maa tee maas ti kul. Maa kon nap la nee rin gu 
ko ha selt on mo biil si de mas ti de pai gal da mi-
ne väär tus li ku le maas ti ku le lu ba tud üks nes 
de tailp la nee rin gu ga. 

Kää ra de tailp la nee rin gu ga on ka van da-
tud Kää ra kin nis tu le mo biil si de mas ti ja 
sead me te kon tei ne ri pai gal da mi ne. Mo biil-
si de mast on ka van da tud Aud ru-Tõs ta maa-
Nurm si maan tee ser vast ca 100 m kau gu se-
le. Pla nee ri tud ka tast riük su se sih tots tar ve 
on 95% maa tu lun dus maa ja 5% äri maa. 

Pla nee rin gu ga on la hen da tud teh no võr-
ku de ja juur de pää su tee paik ne mi ne.

DETAILPLANEERINGUD
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ük su si kui ter vi kut su he tes rii-
gior ga ni te, teis te isi ku te ja rah-
vus va he lis te or ga ni sat sioo ni-
de ga. Te ge vust ra has ta tak se 
liik me mak su dest.

Pär nu maalt on lii du liik-
med Are, Pai ku se, Sur ju ja 
Tah ku ran na vald.

 Aru ta ti Sih ta su tu se Kih nu 
Kul tuu ri Ins ti tuudi aval dust, 
mil les soo vi tak se seo ses muu-
seu miai da ra ja mi se ga Ma ni-
ja kü la kes ku se kin nis tu le sea-
tud hoo nes tu sõi gu se pi ken da-
mist aas ta ni 2034. 

Vo li ko gu ei pi da nud ots ta r-
be kaks val la kin nis tu le nii 
pi kaa ja li se kit sen du se keh tes-
ta mist.

 Kuu la ti val la va ne ma in fot 
toi mu nud Räi me Wes tist, 
su vis test teat rie ten dus test 
ja teis test plaa nis ole va test 
su veü ri tus test.

 Kin ni ta ti Tõs ta maa val la 
2013. a ma jan du saas ta aruan-
ne.

 Keh tes ta ti Tõs ta maa val las 
Se lis te kü las asu va Kää ra kin-
nis tu  de tailp la nee ring. Pla-
nee rin gu ga on ka van da tud 
Kää ra kin nis tu le mo biil si de-
mas ti ja sead me te kon tei ne-
ri pai gal da mi ne. Mo biil si de-
mast on ka van da tud Aud ru-
Tõs ta maa-Nurm si maan tee 
ser vast ca 100 meet ri kau gu-
se le. Pla nee ri tud ka tast riük su-
se sih tots tar ve on 95% maa tu-
lun dus maa ja 5% äri maa. Pla-
nee rin gu ga on la hen da tud 
teh no võr ku de ja juur de pää-
su tee paik ne mi ne.

 An ti nõu so lek K.A.T. 
FARM OÜ-le Poot si kü las 
asu va Aa sa ka tast riük su se 
üld pin da la ga 15,48 ha ost mi-
seks. 

 Ja hi sea du se § 3 lõi ke 2 
punkt 1 alu sel, mil le ko ha selt 
ja hi maa hul ka ei kuu lu puh-
ke- ja vir ges tu sa lad, kus ohu-
tu ja hi pi da mi ne ei ole või ma-
lik, ot sus tas val la vo li ko gu mit-
te sõl mi da Tõs ta maa val la le 
kuu lu va te le ka tast riük sus te le 
Jär ve nõl va, Le pa, La ti ka, Saa-
re met sa, Er mis tu õu naaed, 
Su pel rand ja Er mis tu jär veäär 
ja hin dus te ge vu se kor ral da mi-
se le pet.

Eel pool ni me ta tud Tõs ta-
maa val la oman dis ole vad 
ka tast riük su sed on ka su tu ses 
puh kea la de na, ka tast riük sus-
te le on pai gal da tud las te  män-
gu väl jak, ra ja tud vaa te torn, 
ran na võrk pal li plats, ole mas 
on tel ki mis ko had ja lõk kep-
lats. Su pel ran na maaük su sel 
paik neb ko ha li ke seas po pu-
laar ne uju mis koht. 

Eve Sah tel, 
val la sek re tär

TÕS TA MAA LAS TEAED
pa kub tööd

LAS TEAIAÕ PE TA JA LE
tööü le san deks õp pe-kas va tus töö 

eel koo liea lis te las te ga

NÕU DED KAN DI DAA DI LE:

eria la ne kes ke ri- või kõrg ha ri dus;
soov töö ta da las te ga
loo vus ja al ga tus või me
mees kon na töö os kus.

PA KU ME:

hu vi ta vat ja va hel dus ri kast tööd
aren gu või ma lu si
puh kus su ve pe rioo dil 42 ka lend ri päe va

Aval dus koos CV ja ha ri dust tõen da va te 
do ku men ti de koo pia te ga esi ta da 15. juu liks 2014 

e-pos ti teel las teaed@tos ta maa.ee 

Täien dav in fo 506 1930 

TÕS TA MAA VAL LA VA LIT SUS
võ tab töö le

TÕS TA MAA LAS TEAIA DI REK TO RI
kel le üle san deks on las teaia õp pe- ja kas va tus -

te ge vu se juh ti mi ne ning iga päe va töö kor ral da mi ne 

EDU KAL KAN DI DAA DIL ON:

täi de tud las tea su tu se di rek to ri 
kva li fi  kat sioo ni nõu ded;
hea suht le mi sos kus 
al ga tus-, ot sus tus- ja vas tu tus või me;
hu vi Tõs ta maa val la hea käe käi gu vas tu.

KON KUR SIL OSA LE MI SEKS ESI TA DA: 
aval dus, mis si sal dab kir jel dust 
mo ti vat sioo ni koh ta ame ti ko ha le 
asu mi seks;
elu loo kir jel dus;
kva li fi  kat sioo ni nõue te täit mist tõen da va te 
do ku men ti de koo piad.

Do ku men did esi ta da 15. juu liks 2014 
e-pos ti teel too mas@tos ta maa.ee. 

Täien dav in fo 506 1930

 Saa des in nus tust ak tiiv sest 
kü la ühi sü ri tu sest sü da me-
nä da lal, kus lii ku si me koos 
oma sü da me heaks, ei ol nud 
ül la tav ka kü la rah va roh ke osa-
võtt kü la kes ku se ko ris tus tal-
gu test. Rõõm sa meel se te na ja 
käe pä ras te töö riis ta de ga saa-
bus rah vas kü lap lat si le kok ku 
ühek sast ta lust. Ku na ee so le-
va tes te ge mis tes oli va ja ka pal-
ju füü si list jõu du ja trak to ri te 
kõr va le ka in se ne ri mõt le mist, 
siis eri list hea meelt te gi ta lu pe-
re mees te ja pe re poe ga de roh-
ke osa võtt. Pe re nai sed ei unus-
ta nud ka tal gu te teist olu list 
osa ja nii sai kü la ma jas kae tud 
ko su tav söö gi laud, kus kü la-
va nem ko ha peal pann koo ke 
küp se tas ja mett pea le mää ris. 

Mis koos teh tud, see koos 
hoi tud. Nüüd on ilus oo da ta 
kü la jaa ni tu le süü ta mist 22. 
juu nil kell 21.00.

Sül vi Kal ju rand,
Nur me ta lu pe re nai ne

Kevad Ka va ru kü las
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T
õs ta maa Kesk koo lis 
võib lu ge da 2013/2014 
õp peaas ta edu kaks. 

Meie koo li vä ga tub li de õpi-
las te arv on võr rel des eel mi se 
aas ta ga jäl le gi kas va nud. Sel 
õp peaas tal lõ pe tab güm naa-
siu mi üks õpi la ne kuld me da-
li ga.

Järg ne valt ni me ki ri hea de ja 
vä ga hea de tu le mus te ga lõ pe-
ta ja test:

II klass: Jaa na Klaas („5“), 
Eve ri ta Ima na („5“), Lau ri 
Tuh ka nen („5“), Brian Blum-
feldt, Eli se Lem ber, Ri ta Nii ne, 
Mai rold Nuut, Mai-Ann Ots-
mann, Sa muel Pel to kan gas, 
Mar kus Press, Jens Siig, Jaan 
Lu ha maa.

III klass: Kat re Sutt („5“), 
Kad ri Vul kan („5“), Gret tel 
Soo ni soo („5“), An ni Ke rem, 
Re gi na Koi du, Re bec ca Pulk, 
Ke vin Pääs tel, Mar leen Sah tel, 
Rei li Sild, Elii se Timm.

IV klass: Kei ly Kaal („5“), Ris-
to Rand („5“), Kaie riin Bart, 
Kärt Elis mäe, Rai ner Juu rik, 
Mar kus Lo gi nov, Mark San-
der Salk, Bir gith Si ni me ri, Ste-
ver Vah kel, Kat re-Ma ris Ves ki-
mä gi.

V klass: Ave-Triin Gur ja-
nov („5“), Ma ri-Jaa na Siin ne 
(„4,9“).

VI klass: He lii ne Gur ja nov 
(„5“), Mat hil da-Ma ria Tork 
(4,8“), Ave-Ing rid Ves ki mä gi 
(„4,8“), Kei ly Ke rem, An ni ka 
Paal berg.

VII klass: Ker tu Lil le („4,9“), 
Ne le-Liis Runt hal („4,8“), 
Ma ria Too do („4,8“), Kad ri 
Ka se, Kei di Niit, Ken der Sutt.

VIII klass: He le vi Jur jev 
(„5“), Ott Odes („4,9“), Os kar 
Tamm („4,9“), Vik to ria Kul ler-
kupp, Sil va Ma ru se, An ne-
Mai Raa vik, Liis beth Sikk, Ras-
mus-Oli ver Ves ki mä gi.

IX klass: Tee le Tõ nis son 
(„5“), And rus Kiis ler („4,8“), 
Ta nel Tuul mees („4,8), Ka ren 
Ad ler, Elii na Lil le mets, Al bert 
Lu me ra, Mar ge Ma ru se, Kris-

tii na Si re li.
X klass: Lo ret Mii du („4,8), 

Hei ko Piir me („4,8), Ag nes Jan-
son, Lau ra Jõe.

XII klass: Ma ret Pa lu sa lu 
(„5“- kuld me dal).

Tõs ta maa Kesk koo li õpi la-
sed on vä ga tub lilt esin da nud 
koo li maa kon nas ja va ba rii gis.

Gret tel Soo ni soo - III koht 
Pär nu maa Va ria vik to rii nil 
(algk las sid).

Kad ri Vul kan - III koht Pär-
nu maa Va ria vik to rii nil (algk-
las sid).

Mar leen Sah tel - III koht Pär-
nu maa Va ria vik to rii nil (algk-
las sid).

Kei ly Kaal - II koht võist lu-
selt „Pär nu maa kau nim met sa-
laul 2014“.

Ris to Rand - I koht kau gus-
hüp pes Ka ru-Ka ti ja Ka ru –
Ma ti sport män gu delt (maa-
kon na meis ter).

Ma ri-Jaa na Siin ne - II koht  
ma te maa ti kao lüm piaa di piir-
kon na voo rus, II koht Nu pu-
ta peas tar vu ta mi ses piir kon-
na voo rus, II koht kä si töö kon-
kur sil „Kuns ti teo se in terp re-
tat sioon“ töö ga „ Hee gel da tud 
Cam pel li su pi purk“.

Ave-Triin Gur ja nov - III 
koht ma te maa ti kao lüm piaa-
di piir kon na voo rus, II koht 
Nu pu ta peas tar vu ta mi se piir-
kon na voo rus, I koht ema kee-
leo lüm piaa di piir kon na voo-
rus, I koht kuns ti kon kur sil 
„Kuns ti teo se in terp re tat sioon“ 
teo se ga „Mo na Li sa“.

He le vi Jur jev - III koht va ba-
riik li kul 6.-9. klas si de võrk pal-
li võist lus tel se ga võist kon nas, 
ak tiiv ne noor koo lie lus.

Liis beth Sikk - III koht va ba-
riik li kul 6.-9. klas si de võrk pal li-
võist lus tel se ga võist kon nas.

Mar ge Ma rus - I koht oda-
vis kes TA va nu sek las sis (maa-
kon na meis ter), II koht ling vis-
ti kao lüm piaa di piir kon na voo-
rus, III koht va ba riik li kul 6.-
9.kl võrk pal li võist lus tel se ga-
võist kon nas, va ba riik li kul oma-
loo min gu kon kur sil „Mil leks 
on va ja pe re kon da?“ Sot siaal-
mi nis tee riu mi erip ree mia.

Ta nel Tuul mees - III koht 
va ba riik li kul 6.-9. klas si de 
võrk pal li võist lus tel se ga võist-
kon nas, III koht ling vis ti ka-
o lüm piaa di piir kon na voo rus.

Ka ren Ad ler - III koht va ba-
riik li kul 6.-9. klas si de võrk pal li-
võist lus tel se ga võist kon nas

Tee le Tõ nis son - III koht 
va ba riik li kul 6.-9. klas si de 
võrk pal li võist lus tel se ga võist-
kon nas

Sil va-Ast rid Som mer - III 
koht va ba riik li kul 6.-9. klas si-
de võrk pal li võist lus tel se ga-
võist kon nas

And rus Kiis ler - III koht 
va ba riik li kul 6.-9. klas si de 
võrk pal li võist lus tel se ga võist-
kon nas.

Lau ra Jõe - II koht ema kee-
leo lüm piaa di pii kon na voo rus, 
II koht Pär nu maa Va ria vik to-
rii nilt (güm naa sium-sü gis), 
I koht Pär nu maa Va ria vik to-
rii nilt (güm naa sium-ke vad), 
ak tiiv ne noor koo lie lus.

Lo ret Mii du - I koht ling vis-
ti kao lüm piaa di piir kon na voo-
rus, II koht bio loo giao lüm piaa-
di piir kon na voo rus.

Hei ko Piir me - III koht ing li-
se kee le olüm piaa dilt piir kon-
na voo rus.

Kris to fer Juss - II koht Pär-
nu maa Va ria vik to rii nilt (güm-
naa sium-sü gis), I koht Pär nu-
maa Va ria vik to rii nilt (güm-
naa sium-ke vad).

Aa ro Vi de vik - I koht bio loo-
giao lüm piaa di piir kon na voo-
rus.

Kris tii na Kul ler kupp - Taas-

ka su tu se erip ree mia kuns ti-
kon kur sil „Kuns ti teo se in terp-
re tat sioon“ teo se ga „Tun tud 
kunst ni ku tund ma tu maal“.

Ma ret Pa lu sa lu - I koht Pär-
nu maa luu le võist lu sel „Koi-
du lau li ku val gel“, I koht ling-
vis ti kao lüm piaa di piir kon na-
voo rus, I koht ema kee leo lüm-
piaa di piir kon na voo rus, I koht 
kuns tiõ pe tu se olüm piaa di piir-
kon na voo rus, II koht Pär nu-
maa Va ria vik to rii nilt (güm-
naa sium-sü gis), I koht Pär nu-
maa Va ria vik to rii nilt (güm-
naa sium-ke vad).

Meie koo lis on vä ga tub lid 
ju hen da jad/õpe ta jad: Ma ri 
Lü his te, Jaa ni ka Soo saar, Hei li 
Timm, Kaa rin Rein son, Ka rin 
Mitt, In ger Va hu vee, Ivi Kask, 
Hil ja Mänd la, Ka ro lii ne Kask, 
Ene Leht sa lu, Gen na di En nok. 
Ei saa ära unus ta da tei si õpe ta-
jaid, kel le toe tu sel on õpi la sed 
nii kau ge le jõud nud. Kõik on 
and nud oma moo di pa nu se 
töös se.

Mul on vä ga hea meel, et 
meie koo lis õpi vad ja töö ta-
vad nii head õpi la sed ja pe da-
goo gid, kel le koos töös on sün-
di nud tä na sed saa vu tu sed. 
Usun, et see an nab in nus tust 
ka kõi ki de le teis te le, kes sel 
õp peaas tal ni me ta ma ta jäid.

Õpe ta ja oma töö ga,
kõn di ma peab nöö ri möö da,
Sir ge selg, so liid ne tu ri,
ta ei to hi ol la ku ri.
Ega ülea ru hea,
sest et mi ne lap si tea.

Ta peab muud kui õpe ta ma,
pa han du sed lõ pe ta ma.
Se ga du sed jut ti sead ma,
ab so luut selt kõi ke tead ma.
Ei ta to hi pra ga da,
ega tun nis ma ga da.

Lee lo Tun gal  („Õpe ta ja une nä gu“)

Soo vin kõi gi le ilu sat su ve-
puh kust ning jõu va ru de ko gu-
mist uueks õp peaas taks!

Ma ris Ad ler, õp pea la ju ha ta ja

Hur raa-hur raa, meil õpi vad tub lid õpi la sed

TÕSTAMAA KOOL
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Tõs ta maal on taas tu le mas
ak tiiv ne kul tuu ri su vi
N

eed, kes on har ju nud 
Tõs ta maa le teat ris se 
tu le ma, on oo da tud 

ka sel su vel eten dus te le. Tä na-
vu jät ka tak se Tõs ta maa rah va-
ma jas möö du nud su vel esi-
e ten du nud Ger da Kor de met-
sa näi te män gu ga „Va na mees te-
su vi“, mis viib vaa ta jad ta ga si 
1969. aas tas se ning üh te väi ke-
ses se ale vik ku, na gu Tõs ta maa 
just on gi.

„Va na mees te su vi” rää gib 
rah va poolt ju mal da tud mee le-
la hu ta ja te ras kest ar gi päe vast. 
Kur ba dest klou ni dest, kes pea-
vad la val sä ra ma, kuid on te ge-
li kult õn ne tud ja pet tu nud. Ja 
oma va hel tü lis. Osa des: And-
rus Vaa rik, Lai ne Mä gi, Ind rek 
Oja ri, Liis Laig na, Kers ti Tom-
bak ja Pee ter Ja ko bi. Eten du se 
kes tus koos va hea ja ga 3 tun di. 

Eten dus te män gu ka va on sel-
li ne: 9. juu li kell 19.00, 10. juu li 
kell 19.00, 11. juu li kell 19.00, 
12. juu li kell 16.00 ja 19.00, 13. 
juu li kell 16.00 ja 19.00, 16. 
juu li kell 19.00, 17. juu li kell 
19.00, 18. juu li kell 19.00, 19. 
juu li kell 16.00 ja 19.00, 20. juu-
li kell 16.00 ja 19.00. 

Pi le ti hind on 14 eu rot ning 
neid on või ma lik eel müü gist 
os ta nii Pi le ti le vist kui Tõs ta-
maa mõi sast. Täp sem in fo lii-
na@tos ta maa.ee.

Kes li saks eten dus te le ka toi-
du kul tuu ri nau ti da soo vi vad, 
siis nen de jaoks on ava tud üli-
po pu laar seks osu tu nud EI NE-
LAUD ja koh vik KA SE KE. 

Teat ri su vi jät kub au gus tis 
aga ju ba Tõs ta maa mõi sas, 
kus la vas tub Ger da Kor de met-
sa uhiuus eten dus „Tse pe liin“, 
mil le te ge vus harg neb ühes 
Lii vi maa kol ka mõi sas I Maail-
ma sõ ja al gus päe vil au gus tis 
1914. Kri mi naal se üle se hi tu se-
ga ro man ti li ses loos koh tu vad 
ja põr ku vad eri ne vad il ma vaa-
ted - suh tu mi sed sõt ta, ar mas-

tus se, mam mo nas se, elus se ja 
sur ma. Ent lõpp kok ku võt tes 
ole me me kõik ai nult ini me-
sed: ka pead pöö ri ta va te aja loo-
sünd mus te kee ri ses, suu relt 
unis ta des ja maail ma muut-
vaid te gu sid te hes jää me ik ka 
ai nult ini mes teks. Ini mes teks, 
kes ta ha vad el lu jää da ja ela da. 
Kes sea vad kõi gest et te poo le 
lä he das te ini mes te õn ne.

Osa des: Jör gen Liik või Mar-
kus Ro bam, Kers ti Tom bak, 
Do ris Tis lar, Jaan Rek kor, And-
rus Vaa rik ja Mar kus Luik. 
La vas ta ja on Ger da Kor de-
mets ning kunst nik Krist jan 
Suits.

Eten du sed toi mu vad Tõs-
ta maa mõi sa saa lis: esie ten-
dus 3. au gus til kell 20.00, 6. 
au gus til kell 20.00, 8. au gus-
til kell 20.00, 10. au gus til kell 
16.00 ja 20.00, 13. au gus til kell 
20.00, 14. au gus til kell 20.00, 
15. au gus til kell 16.00 ja 20.00, 
16. au gus til kell 16.00 ja 20.00, 
17. au gus til kell 16.00 ja 20.00 
ning 23. au gus til kell 16.00 ja 
20.00. 

Pi le tid on müü gis Pi le ti le-
vis ja Tõs ta maa mõi sas. Pi le ti 
hind on 15 eu rot.

Kul tuu ri hu vi lis te le on aga 

pak ku da muud ki. 25. juu lil kell 
20 toi mub mõi sa saa lis Hed vig 
Han so ni kont sert „Puu du tus“. 
Pi le ti te hin nad on 11-13 eu rot 
ning neid on või ma lik os ta 
ai nult Pi le ti le vist.

Su vis test näi tus test on taas-
kord ava tud väl ja pa nek „Ki no 
aja lu gu ese me tes“ mõi sa keld-
ri kor ru sel. Kol man da hooa ja 
ava mi ne toi mub mõi sas 30. 
juu nil kell 19.00. Siis ava tak se 
mõi sa I kor ru sel Kal ju Suu-
re mä les tus näi tus ning II kor-
ru sel näi tus “Ees ti joo nis film 
40”.

Juu li kuust ala tes on mõi sa 
korst na saa lis ava tud aga muu-
seu mi näi tus „As ja de evo lut-
sioon“, kus väl ja pa nek ese me-
te aren gust lä bi aja loo.

Tõs ta maa val la kul tuu ri su-
vi on ti he ja üri tu si pal ju ehk 
kõi ki toi mu vaid üri tu si po le 
sel les ar tik lis väl ja too dud ki. 
Sel leks, et kõi ge ga ik ka kur sis 
ol la, siis jäl gi kind las ti nii val la 
ko du leh te www.tos ta maa.ee 
kui ka mõi sa ko du leh te mois.
tos ta maa.ee. 

Kau nist su ve soo vi des,
Lii na Käär

Suveüritused Tõstamaal
 Etendus "Va na mees te su vi“ rahvamajas: 9. juu li kell 19.00, 10. juu-

li kell 19.00, 11. juu li kell 19.00, 12. juu li kell 16.00 ja 19.00, 13. juu li 
kell 16.00 ja 19.00, 16. juu li kell 19.00, 17. juu li kell 19.00, 18. juu li 
kell 19.00, 19. juu li kell 16.00 ja 19.00, 20. juu li kell 16.00 ja 19.00 

 25. juu lil kell 20 mõisas Hed vig Han so ni kont sert „Puu du tus“. 

 30. juu nil kell 19.00 ava tak se mõisa I kor ru sel Kal ju Suure mä les-
tus näi tus, II kor ru sel näi tus “Ees ti joo nis fi lm 40” ja mõi sa keld ri kor-
ru sel „Ki no aja lu gu ese me tes“. Korst na saa lis on ava tud muu seu mi-
näi tus „As ja de evo lut sioon“.

 Uus suvelavastus „Tse pe liin“ mõisas: esie ten dus 3. au gus til kell 
20.00, 6. au gus til kell 20.00, 8. au gus til kell 20.00, 10. au gus til kell 
16.00 ja 20.00, 13. au gus til kell 20.00, 14. au gus til kell 20.00, 15. 
au gus til kell 16.00 ja 20.00, 16. au gus til kell 16.00 ja 20.00, 17. au gus-
til kell 16.00 ja 20.00 ning 23. au gus til kell 16.00 ja 20.00. 
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V
arb la mõi sa rah va 
su gu selt sist pä rit Kaa-
rin Rein son nä gi il ma-

val gust ko ha li kus haig las oma 
va ne ma te esi me se lap se na. Et 
ema Tiia töö tas tol ajal Varb la 
koo lis, tu li väi ke sel tüd ru kul 
koo li tee va ra kult et te võt ta, 
sest ema liht salt võt tis ta töö-
le kaa sa. Nõn daks on Kaa ri-
ni elu sün nist saa ti kee rel nud 
koo li üm ber. Ega ole gi mi da-
gi imes ta da, et te mast sai koo-
liõ pe ta ja.

Väi ke Kaa rin ko lis koos 
va ne ma te ga Lõu ka kül la ja 
esi me sed paar aas tat tu li vant-
si da ja la üs na pikk tee koo li. 
Eda si läks ju ba lõ bu sa malt, 
sest pe re asus ela ma ale vi 
esi mes se kõrg hoo nes se. Sõp-
rus kon da kuu lu sid Ma rel le, 
Tii na, Kat rin, Ur mas-Ee ro 
ja mui du gi ka ports tit te sid, 
ke da kä ru ta ti. Ümb rus kon-
na kar ja maa tük ki del olid las-
te män gup lat sid, met sa tu-
kas on nid ja ko gu su vi ne elu 
käis seal. Tal vi ti möl la ti tii gil 
ja ale vi mä ge des. Tu le tõr je lii-
va kas ti ot sas, is tu ti ja kõl gu-
ta ti jal gu, hil jem käi di ku ra-
mee ri mas, aga kõi ge täht sam 
oli see, et ko gu elu toi mus 
õues. Kaa rin mee nu tab, et 
ühe Os ka ri ni me li se kü la me-
he aias olid eri ti maits vad pir-
nid, loo mu li kult käis rak su-
ta mi ne pul bit se va noo ru se 
as jaa ja mis te hul ka. Jää ra täht-
ku jus sün di nu na tun nis tab 
nai ne, et eks ta oli ik ka jon-
na kas ka ning nõu dis tih ti lu-
gu oma taht mist. Va hel üt leb 
ja al les siis mõt leb, mis tõt tu 
mõ ni kord näp pe saht li va he-
le pis te tak se. Nen de kamp oli 
iga ta hes hu vi tav ja te ge vu ses 
ol di ko gu aeg.

Tõs ta maa koo lis oli Kaa rin 
hea õpi la ne ja tal le gi meel dis 
õpe ta ja te ees ku jul kant sel-
da da noo re maid lap si. Tüd-

ru ku esi me seks klas si ju ha ta-
jaks sai Lii vi Tõ nis son. Ala tes 
viien dast klas sist hak kas klas-
si juh ti ma värs kelt üli koo list 
tul nud Jü ri Loss. Noor mees 
tõi koo li värs ke tuu le pu han-
gu, oma ja gu ise päi sust ning 
an dis ees ti keelt vä ga häs ti. 
Õpe ta ja Vel les te näi teks ei 
lask nud ku na gi vii li da, aga 
koo lis port oli ka kõ val jär jel. 
Hea sõ na ga mee nu tab Rein-
son Õie Jaan sood, kes oli vä ga 
ran ge ja nõud lik, aga soe, äge 
ja to hu tult inim lik õpe ta ja. 
Sis seas tu mi sek sa mi tel ta sus 
ve ne kee le õp pi mi ne en nast 
ära. Õpe ta ja Efe li ne ai tab Kaa-
ri nit bio loo gia ga tä ni ni vä ga 
en tu siast li kult. Koo list res si 
nai ne iga ta hes ei mä le ta. 

Pea le põ hi koo li lõp pu asus 
Kaa rin õp pi ma Tar tu Pe da-
goo gi lis se Koo li. Sealt sai kõi-
ge va ja li ku mad tar ku sed õpe-
ta jaks ole mi se kuns tis. Ko gu-

tud sai pii sa valt elu ko ge mu-
si, koo li õhk kond oli vä ga 
aka dee mi li ne. Aga koo li lõp-
pe des oli ko dui gat sus suur. 
Ühek sa teist küm ne selt oli 
tü tar laps Tõs ta maal ta ga si ja 
alus tas tööd algk las si de õpe-
ta ja na. Esi mes te õpi las te hul-
gas olid To mek, Val dis, In ger 
ja loo mu li kult pal ju tei si tub-
li sid lap si. Hil jem lõ pe tas nai-
ne kau gõp pes Tal lin na Pe da-
goo gi li se Ins ti tuu di.

Kaa rin tun nis tab, et lap-
sed on na gu lap sed ik ka, aga 
va ne mad on tä na päe val teist-
su gu sed. Noort õpe ta jat usal-
da sid tol la sed lap se va ne mad 
pal ju enam kui tä na sed, prae-
gust ko ge nud õpe ta jat. Nüüd-
sel ajal käi vad va ne mad pal ju 
roh kem õi gust nõud mas, nad 
on veen du nud, et nen de lap si 
kiu sa tak se ja hin na tak se va les-
ti. Va nas ti jõu dis laps tööõ pe-
tu ses pad ja ära tik ki da, prae-

Sün nist saa ti koo li ga paa rNoor te kes kus 
teeb su ve ks 
puhkepausi

 Noor te kes kus te te ge mis-
te juu res on hea meel tõ de-
da, et noo red on ha ka nud ise 
te ge vus te soo ve aval da ma 
ning neid lä bi vii ma. Ko ha lik 
noor Ste ver Vah kel kor ral das 
vii ma ti ühe to re da maas ti ku-
män gu, kus kõik soo vi jad said 
lä bi Tõs ta maa ale vi la hen da-
da kü si mu si. Kes oli kõi ge 
kii rem, see või tis. Ste ver mai-
nis ise, et tal le vä ga meel dis 
sel li ne ko ge mus ning ta teeks 
se da 100 kor da veel. Ta soo vi-
tab ka teis tel ol la ak tiiv sem ja 
kor ral da da ise eri ne vaid te ge-
vu si noor te kes ku ses.

Ema de päe vaks val mis ta ti 
juuk sek lamb reid, mi da kau-
nis ta sid ki re vad lil led ning 
po si tiiv set ta ga si si det tu li nii 
mõ nelt ki õn ne li kult emalt. 

Sa mu ti käis noor te kes kus 
õp pe päe val Räi me Wes t, kus 
kor ral da si me las te nur ga. Tüd-
ru kud maa li sid osa valt eri ne-
vaid näo maa lin guid. Õn ge-
ga sai püü da ma gu said ka lu 
ning oma täp sust aren da da 
rõn ga vis ke män gu lä bi. Pal ju 
hu vi pak kus ka sa vist ka la de 
vär vi mi ne, sest tu le mu se sai 
iga laps ise väl ja mõel da ning 
en da le ko ju viia.

En ne su ve va hea ja le mi ne-
mist te gi me en di le veel ühe 
to re da päe va. Nau ti si me en da 
teh tud söö ke, män gi si me selts-
kon na män ge ning proo vi si-
me osa vust slack li nel.

Nüüd, kus noor te kes kus on 
taas su ve va hea jal, jääb üle kõi-
gi le soo vi da kau nist su ve ning 
koh tu me taas sep temb ris.

Ly-And ra Pär nas te, noor te juht
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gu on ju ba suur õnn ja rõõm, 
kui laps nii di nõe la ta ha saab. 

Tä na päe va sed lap se va ne-
mad sa mas tu vad lap se ga ja 
ela vad koos lap se ga meie vor-
mis. Meie lu ge si me, meie vaa-
ta si me fil mi, meie kii ku si me.... 
Lap se isik kaob ku hu gi ära. 
Ära kaob lap se ga rää ki mi ne ja 
aru ta mi ne ning kah juks tu leb 
sel le ase me le as ja de ga kom-
pen see ri mi ne. 

Üli hea va riant on see, kui 
õpe ta ja saab koos las te ja va ne-
ma te ga iga su gu as ju te ha. 
Kõik al gab ik ka gi ko dust ja kui 
on toe ta vad va ne mad siis on 
liht salt su per, lä he vad õpe ta ja 
Rein so ni sil mad sä ra ma. Ko du 
kee ra mi ne koo li us ku on suur 
kat su mus, aga kui see õn nes-
tub on sel lest lap se le to pelt 
ka su. Kui voo li mis ma ter jal on 
hea, ei jä ta Kaa rin se da ka su-
ta ma ta ja an nab omalt poolt 
kõ vas ti vin ti. Nii mõ ni gi laps 
on olüm piaa dil en da le ni me 
tei nud, siin ta tun de ei loe. 

Rein so ni taht mist möö da ta 
algk las si des hin deid ei pa neks 
ja edas pi di hin daks lap si 10ne 
pal li süs tee mis. Va ne mad ki pu-
vad hin deid liialt täht sus ta ma, 
algk las si des ei peaks last nii 
vä ga hin da mi se ga sur ves ta ma 
ja lah ter da ma. Koo li la seks ta 
poi sid 8 aas ta selt ja tüd ru kud 
su ti ke va rem. Poi sid või vad 
veel ko dus ko su da küll, ar vab 
Rein son.

Kaa rin Rein son teab kind-
lalt, et lap se ees ku juks ole me 
me kõik. Õpe ta ja – oma vä li-
mu se ja kor rekt su se ga, käi tu-
mi se ga koo lis ja ava li kel üri tus-
tel. Isad, va nai sad, onud – vii-
sa kus reeg li te, töö ko hus tus te 
täit mi sel. Emad ja va nae mad 
hoo li vu se ga. 

Iga laps tu leb koo li oma 
ko du sel ja ko ti ga. Sel les võib 
ol la nii häid kui hal bu ko ge mu-
si, õn ne tu si ja rõõ me, mõ tisk-

leb Kaa rin. Kui lap sel on tõ si-
ne mu re, ta hab laps lä he dust 
ja rää ki da, siis õpe ta ja Rein son 
võ tab lap se sül le, lo hu tab ja kal-
lis tab. Ol gu gi, et se da ei pee ta 
tä na päe val heaks ta vaks. 

Võibol la just õpe ta ja on gi 
see üks ja ai nus, kel lelt laps hel-
lust saab. Te ma prae gu sed õpi-
la sed tu le vad ja kal lis ta vad iga 
koo lipäe va lõ pul, jä ta vad hea 
sõ na ga hü vas ti, et hom mi kul 
taas rõõm sal mee lel koh tu da. 
Nel jan da klas si lõ pus on nii las-
tel kui ka õpe ta jal sil mad vees, 
sest nii kah ju on neid ära an da. 
Viien das käiak se oma en dist 
õp si veel vaa ta mas. Kuuen-
das klas sis möl la vad hor moo-
nid, siis min nak se õpe ta jast 
te re ta ma ta selg ees möö da ja 
kui lõ puks paa ri aas ta pä rast 
kõik pai ka saab, tul lak se jäl le 
laia nae ra tu se ga rõõm salt ter-
vi ta des. Sel li ne on koo lie lu 
- es mas päe vast ree de ni ku ri 
nõid ja õpe ta ja, lii gi tab nõud-
lik ja konk reet ne pe da goog 
Rein son en nast.

Kes lo hu tab õpe ta jat, kui 
tal on ras ke ja emot sioo nid 
kas va vad lak ke. Kaa rin üt leb, 
et te ma ko du on te ma ta ga la. 
Mõis tev ja hoo liv pe re toe tab 
ala ti. Abi kaa sa Raul ja lap sed 
on Kaa ri ni kõi ge suu re mad 
sõb rad. Tü tar Rii na õpib ham-
ba teh ni kuks ja poeg Rain au to-
teh ni kuks, mõ le mad lõ pe ta-
vad koo lid järg mi sel aas tal. Tei-
seks sam baks on loo mu li kult 
ema. Kol man daks sam baks 
head sõb rad koo list ja Tõ he-
last.

Pääst jaks koo li kel laks on 
aga su vi. Kaa ri ni jaoks tä hen-
dab see Mat si ran da - merd, 
päi kest, päi kest ja veel kord 
päi kest. Kus kilt vee pii rilt, 
kõrk ja tu ti ta gant, võib te da lei-
da veel au gus tis, kas pleie ri ga 
klas si ka list muu si kat või lai ne 
lok su mist kuu la mas. 

Ül le Tamm

ris

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

II ja III kvartalis
26. juunil
10. ja 24. juulil
7. ja 21. augustil
11. ja 25. septembril

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

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

Pangabussi peatused:

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!

 Noor te kes ku sel on ol nud 
te gu sad ajad. Soo jad il mad 
muu da vad noo ri pal ju ak tiiv-
se maks ning et te võt li ku-
maks. 

Eri ne va te pi se ma te sünd-
mus te kõr val toi mus ap ril-
li kes kel jär je kord ne Pär nu-
maa Noor te kes kus te kok ku-
tu lek. Kui eel mi ne kord käi-
si me Tah ku ran nas, siis see-
kord oli va li tud toi mu mis ko-
haks meie ar mas Tõs ta maa 
Noor te kes kus. Päe va si sus ta-
sid ko ha li kud noo red: He le vi 
Jur jev, Lau ra Jõe, Tee le Tõ nis-
son, And rus Kiis ler, Krist jan 
Ka se, Manf red Muu ga, Triin 
Tu gim, Ker tu Lil le, Kad ri 
Ka se ja Vik to ria Kul ler kupp. 
Kok ku oli tul nud üle Pär nu-
maa seit se noor te kes kust, mil-
lest võt sid osa 42 noort ning 7 

noor soo töö ta jat. 
Päe va ka va oli ta ga si hoid lik, 

kuid haa rav. Tut vus ta ti ko ha-
lik ku noor te kes kust ja rah va-
ma ja, teh ti gru pi töid, vaa da ti 
lä bi män gu Tõs ta maa ale vi 
vaa ta mis väär su si, val mis ta ti 
söö ke, ot si ti uu si sõp ru ning 
lõ pe tu seks said kõik tant su la-
val en da ener giat väl ja ela da. 

Ker tu Lil le, üks kok ku tu le-
ku kor ral da ja test mai nis: ‘’Mul-
le meel dis kok ku tu lek vä ga. 
Kõik as jad ka vas olid la he dad, 
eri ti fo to jaht, sest seal pi di ole-
ma võõ ras te ga ühes võist kon-
nas ning tä nu sel le le sain sõp-
ru juur de. Sõb ra ot si mi ne oli 
ka vä ga la he. Sa mu ti olid kõik 
toi dud su per head, sest need 
olid ise teh tud.’’

Ly-And ra Pär nas te,
noor te juht

Noor te kes kus ed pidasid kok ku tu lekut
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Avas tus retk Kast na pool saa relAvas tus retk Kast na po
Tõs ta maa kool sai uued väi ke kand led

 Möö du nud aas ta no vemb-
ris kor ral da sid Tõs ta maa koo-
li õpi la sed muu si kaõ pe ta ja Ivi 
ning rah va ma ja ju ha ta ja Õn ne-
la käe all hea te ge vus li ku kont-
ser di koo li muu si ka ha ri du se 
eden da mi seks. Kont ser di tu lu 
eest soo vi ti os ta muu si kak las-
si väi ke kan nel. 

Kont sert oli mee leo lu kas 
ning läks vä ga häs ti – ko gu ti 
167,50 eu rot ning ühe väi ke-
kand le ase mel sai sel le ra ha 
eest hoo pis kaks väi ke kan nelt, 
mi da muu si ka hu vi li sed noo-
red nüüd muu si kak las sis õp pi-
da ja män gi da saa vad.

Väi ke kand led val mis tas 
koo li le Pär nu maal elav ja töö-

tav pil li meis ter Hei ni Soo bik.
Tä na me veel kord Tõs ta maa 
koo li an de kaid esi ne jaid, kuu-
la jaid ja an ne ta jaid!

Lii na Käär

Jäl le gi ha ka tak se ti he da-
mi ni käi ma oma su vi la tes 
ja maa ko du des. Va ja dus 
on mu ru niit ja te ja muu 
va ja li ku teh ni ka jär gi, et 
muu ta su ve ko du ümb rust 
ilu sa maks. 

Kõi ge sel le ilu sa juu res on 
ini me sel oma dus en nast unus-
ta da ja tä he le pa nu ta jääb oma 
va ra kait se. 

Siin ko hal ta han kõi gi le meel-
de tu le ta da se da, et va ras ei 
ma ga. Ke va di ne uue aia teh ni-
ka vool su vi la tes se teeb selt si-
me hed var gad ak tiiv seks ja 
uu dis hi mu li keks. 

Et se da kõi ke ära hoi da, soo-
vi tan oma teh ni kat mit te lao ki-
le jät ta. 

Kind las ti tu leks kal lim teh-
ni ka en da ga või ma lu sel kaa sa 
viia või siis usal dus väär se naab-
ri juur de hoiu le an da. 

Kui ei ole või ma lik sel li selt 
toi mi da, siis tu leks teh ni ka 
kor ra li kult võõ ras te sil me 
alt ära pan na. Pal ju on ol nud 
ju hu seid, kui su vi laak nast sis-
se pii lu da on kõik näh ta val ja 
see teeb var ga elu pal ju liht sa-
maks. 

Ol gem siis oma va ra ga 
üm ber käi mi sel hoo li kad ja teh-
kem var ga elu ras ke maks. 

Il ma de soo je ne mi ne kü tab 
soo jaks ka elu ruu mid ja isee ne-
sest mõis te ta valt hoi tak se uk si 
ja ak naid pä ra ni. 

Se ni kaua, kui ise ko dus ol lak-
se, ei ole sel lest mi da gi, aga 
ko dust ära min nes unus ta tak-
se need liht salt lah ti. See te ge-
vus või siis hoo le tus on jäl le gi 
ve si va ras te ves ki le. 

On laialt le vi nud ka ar va-
mus, et kes ik ka tu leb või po le 
ju en ne var gaid käi nud – aga 
ku na gi on ik ka esi me ne kord! 

Tu le tan meel de, et kõik era-
mu tes ja kor ter ma ja de esi mes-
tel kor rus tel elu ne jad, sul ge ge 
ak nad ja lu kus ta ge uk sed, kui 
ko dust lah ku te. 

Kind las ti lu kus ta ge uk sed ja 
ak nad öö seks, sest ju ba on ka 
tä na vu sest aas tast ju hu seid, 
kus ma jast on va ras ta tud eri-
ne vaid ese meid oma ni ku une 
ajal. 

Ilu sat ja tur va list su veoo-
tust!

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

Varas su vel ei ma ga!
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Ea ka te klu bi nel jas te ge vu-
saas ta lõp pes hu vi ta vaid 
ja ül la tu si pak ku va väl ja-
sõi du ga Kast na kan ti.

Esi me seks pea tu seks pa ni 
An do bus si le pi du rid pea le 
Kast na pool saa re ti pus kas va-
va te tam me de juu res, mil lest 
va nim (360 a) ja jä me daim (ü 
6,25 m) on ka Pär nu maa jä me-
daim. Sa mas pak kus hu vi Kast-
nat tut vus tav tea bes tend ja vaa-
te torn.

En di se Kast na mõi sa sü da-
mes on säi li nud veel osa par-
gist, ku hu Omar Vol me ri 
al ga tu sel 1983. aas tal alus ta-
ti ar bo ree tu mi (nn puu koo li) 
ra ja mist. 1996 oli seal kok ku 
kas va mas 142 nii ko du- kui ka 
võõ ra mais te puu de lii ke. 

Rei si selts kon na eri li seks lem-
mi kuks ku ju nes suur hüb riid-
po jeng, mil le pä ri to lu jäi mei le 
tead ma tuks. Aga uh kes õiei lus 
oli ta küll!

Kast na kant uh kus tab oma 
ilu sa me re ran na ja pä rand-
koos lu ses se kuu lu va võim sa 
ka das ti ku ga. 

Just loo dus kau ni le ala le on 
ra ja tud Kast na puh ke kü la, 
kus ju hi na te gut seb en tu siast-
lik Ri ho Vä li. 

Puh ke kü la pak kus igas mõt-
tes ai nult po si tiiv seid emot-
sioo ne - häs ti hool da tud avar 
ümb rus. 

Hoo ne te ehi ta mi sel ja 
re no vee ri mi sel on säi li ta tud 
omaaeg ne ta luar hi tek tuur. 

Koh ti, kus pea pad ja le pan na, 
on 70 rin gis. 

Tu ba de teks tii li- ja mööb li va-
lik on mait se kas ning kõik jal 
pais tab piin lik puh tus ja kord. 

Ri ho te ge leb ho bi kor ras ka 
mui nas lei du de uu ri mi se ga. 
Sel lest tu le ne valt tut vus tas ta 
uh ku se ga oma sa jan di te va nu-
seid eh te lei de, mis kõik olid 
Kast na ümb ru sest.

Sel lel kor ral esi nes mei le 
Kast nas su vi ti puh kav Tal lin-
na 32. Kesk koo li ing li se kee le 
õpe ta ja Heik ki Sil vet. Lek tor 
rää kis põ hi li selt koo li ja noor-
soo p rob lee mi dest. 

Eri ti rõ hu ta ti õpe ta ja ja õpi-
las te va he lis te hoo li va te ja usal-
dus li ke su he te ku jun da mi se 
täht su st, mis on üheks olu li-
se maks edu ka õpe ta mi se pan-
diks.

Lõ pe tu seks kos ti tas puh ke-
kü la lah ke ja nä gus pe re nai ne 
Ka rin Vä li meid maits va lõu na-
söö gi, koh vi ja oma küp se ta tud 
koo gi ga.

Kast na on meie ko du val la 
üks loo dus kau ni maid koh ti, 
kus me ri lok sub õue all ja ka da-
ka puh mad pa ku vad soo vi kor-
ral var ju kuu ma päi ke se eest. 

Kui gi igaüks meist on siin 
kor du valt käi nud, lah ku si me 
see kord ome ti uu te emot sioo-
ni de ga, kus imet lust vää ris siin-
se te ini mes te loo dus hoid lik 
te ge vus ja pal geid pai tav me re-
lõh na li ne tuul. 

Efe li ne

Või ma lus 
õn ne lik ol la 
on me kõi gi 
ühi ne soov

 Te gu des ta ha me pa ri-
mad ol la, elu siis ilus ja 
õn ne toov.

Kõik, mis me ühi selt et te 
võ ta me - see on me õnn ja 
ar mas tus.

Jaa ni päev koos su ve 
al gu se ga lä he neb kii res-
ti. On ala nud puh kus te 
aeg. Ka Tõs ta maa ea ka te 
klu bi ak tiiv ne te ge vus on 
mõ neks ajaks oma te ge vu-
se lõ pe ta nud.

Meie klu bi te ge vu se ees-
märk on ol nud ko ge da ja 
nä ha, saa da in fot te gi ja telt, 
väl ju da het keks oma iga-
päe va sest ru tii nist, su hel da 
(ja suht le mist) omaea lis te-
ga ja eri ne va te väl ja sõi tu-
de ga laien da da oma sil ma-
rin gi. 

Meie ga on koh tu nud pal-
ju hu vi ta vaid ini me si. Tä na-
me: val la va nem Too mas 
Rõ hu, arst Ma dis Ves ki mä-
gi, ap tee ker Kärt Kamb lat, 
Kris ti ja Ka rin Got zest, 
Ka rin ja Ri ho Vä li Kast na 
puh ke kü last. 

Soo jad ja sü da mest tu le-
vad tä nu sõ nad ka Õn ne la le 
ja Ka ri ni le rah va majst üri-
tus te abis ta mi sel ja muu-
si ka li se osa kor ral da mi se 
eest, õpe ta ja te le Ivi le, Kaa-
ri ni le ja In ge ri le imei lu sa 
kont ser di eest nais te päe-
val.

Tä nan ka klu bis osa le-
jaid, kes on ala ti rõõm sa-
meel sed ja ak tiiv sed kaa-
sa löö jad, sest “ak tiiv ne ja 
rõõ mus meel, ta gab edu 
elu teel!”

Ol ge rõõm sad ja ter ved!
Lya Ve sik

Avas tus retk Kast na pool saa relool saa rel
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V
õi lil le kol la ne ja ka se le-
he ro he li ne ke vad on 
las te pe re le hul ga li selt 

te ge vust pak ku nud. 

Kor ral da si me koos „Mü ra-
ka ru de“ män gu rüh ma ga 

sü da me nä da la raa mes Tõs ta-
maa ter vi se ra jal pe re päe va. 
Il ma ga ve das, sest ap ril li kesk-
pai ga koh ta oli su vi selt soe. 
Alus ta si me Ka ro lii ne poolt 
lä bi vii dud vir gu tus võim le mi-
se ga. 

See jä rel rää kis Jaa ni ka, kui-
das jän ku ka ru le pü ha de mu-
ne too ma tu li, kuid kao tas 
osad met sa ära. Grup pi des se 
ja gu ne nud mat ka selts kon nad 
suun du sid mu ne ot si ma. Või-
ma lik, et öö sel te gut se sid ter vi-
se ra jal ka „mus tad jõud“, sest 
osa sid mu ne ei õn nes tu nud ki 
enam lei da. Ra jal tu li täi ta iga-
su gu seid üle san deid: kä bi sid 
vi sa ta, hü pa ta, kü ki ta da, käia 
ta sa kaa lu pin gil. 

Näk si pau sil pa ku ti por gan-
dit, kaa li kat, kap sast ja õu na. 

Kõi ge lõ pus lei ti üles ka ruo ti 
koo bas, ku hu jän ku oli peit-
nud õhu pal lid ja sho ko laa di-
mu nad. Lõu na söö giks pak kus 
Cot ze söö gi ma ja ter vis lik ku 
köö gi vil ja sup pi ning Ja ne ly 
Kuusk ler-Ad leri häs ti maits-
vat ür di või ga ko du lei ba. Lap-
sed said staa dio nil män gi da lii-
ku mi smän ge. 

Ko ha le oli kut su tud ka 
pe rearst Ma dis Ves ki mä gi, kes 
pro pa gee ris ke pi kõn di ja rää-
kis täis kas va nu te ga vä ga olu-
lis tel tee ma del – sü da me- ja 
ve re soon kon na hai gus test ja 
ter vis li kest elu vii si dest. Ai täh 
kõi gi le osa le ja te le, spon so ri-
te le ja „Mü ra ka ru de le“ koos 
va ne ma te ga. 

22. ap ril lil tu li mei le kül-
la me re bio loog Jü ri Ten son. 
Ku na nä da la tee maks oli „Kes 
elab vees?“, so bis ka la de uu ri-
mi ne sel leks suu re pä ra selt. 
Ka lu tun ne vad lap sed ju ba 
pä ris häs ti, aga mil li ne on ka la 
sü da, nee rud või põis ning mis 

on lõ pu sed, sai me tea da, kui 
ka la kõht ja pea kat ki lõi ga ti. 
Suu ren dusk laa si abil võis uu ri-
da eri ne va te ka la de soo must. 
Ku na ka la soo mu se ra ha ko tis 
hoid mi ne pi da vat õn ne too-
ma, ja gas onu Jü ri neid lah kelt 
kõi gi le. 

Kons taab li te Sig ne ja An ni-
ga koos vaa ta si me üle 

las te jalg rat tad ning kiiv rid ja 
rää ki si me su vis test oh tu dest: 
kui das käi tu da, kui oled met sa 

ek si nud või rah va rik kas ko has 
va ne mad kao ta nud. 

3. mail las teaia õues toi mu-
nud tal gu päe va le „Tee me ära“ 
tu lid ap pi lap se va ne mad Ja nek 
Tuul mees, Mar gus Tuul mees, 
Mar gus Si re li, Enn Mart son, 
Mar gus Lo gi nov, Ka ro lii ne 
Kask, Kers ti Kott, Hei li Timm, 
Kris tii na Le pik ja las teaia töö-
ta jad Ai me, Lin da, Ene, Rutt ja 
ko ka tä di Ai me. 

Isad pa ran da sid män gu ma-

Lap sed laien da sid sil ma rin gi



11 - 2014 juuni

ja ka tu se ja ve da sid ära lii va, 
va nad au to kum mid ja oht li-
kud me tal list män gu va hen-
did. Sa mal ajal vär vi sid emad 
ja per so nal ka rus sel li, kaar re-
de leid ning pin ke. 

Las teaia õu ja vär vi ja te juuk-
se tu kad said rõõm salt vär vi ki-
re vaks. 

Lõu na söö giks val mis tas 
ko ka tä di suu re po ti täie maits-
vat sel jan kat ja töö kad tal gu li-
sed sõid kõ hud täis. 

Suur tä nu kõi gi le!

Ema de päe va- ja ke vad peol 
olid lap sed vä ga tub lid, 

laul sid, tant si sid ning lu ge sid 
pal ju luu lu tu si. Ema de le ja 
va nae ma de le kin gi ti arm said 
en da val mis ta tud kin gi tu si. 

Va ne ma rüh ma lap sed käi-
sid kü las me si nik Ai ma 

Nur mel. Val ge te riie te ga tä di 
Ai ma oo tas meid ju ba vä ra val. 
Pä rast üks tei se ga tut vu mist 
ja lu ta si me me si las se. 

Las te le tut vus ta ti me si ni ku 
töö riis tu. Sai me tea da, miks 

tu leb kan da me si las te ga te ge le-
mi sel he le daid rii deid ja võr gu-
ga kü ba rat ning las tel lu ba ti pii-
lu da ka tüh ja na seis vas se ta rus-
se. Koos män gi ti lä bi me si las-
pe re puu ot sast kin ni püüd mi-
se män gu ja tos su ta ti suit su. 

Kõi ge ma gu sam mek ki mi-
seks oo tas kau nilt kae tud 
laual. Mett oli kah te vär vi, 
kol la ne ja pruu ni kas. Eri ne va-
telt õi telt kor ja tud me si mait-
seb ki täies ti eri ne valt. Ole me 
jäl le hul ga tar ge mad ja tea me 
nüüd, kui pal ju kor di peab 
me si la ne kor je le len da ma, 
et saaks ta rus se ühe gram mi 
mett. Tä na me tä di Ai mat lah-
ke vas tu võ tu eest! 

Las te le meel dib vä ga õues 
õp pi da. Ka su ta si me ära ilu-

sad, soo jad il mad ja sõit si me 
bus si ga ka õp pe käi gu le Vä ra-
tis se ning Kast nas se, Jü ri Ten-
so ni su ve maj ja. Vä ra tis näi ta-
si me las te le ilu sas ti kor da teh-
tud paa di sa da mat ja ku na gi-
si ka la kom bi naa di hoo neid. 

Män gi si me poo le li jää nud 

an gaa ris pal li ja onu Vel lo Karl-
son viis lap sed külm hoo nes se - 
ta ga si tal veae ga, kus va lit ses 
-18 kraa di ne pa ka ne. 

Ta ga si teel koh tu si me onu 
Aro ga, sest meil oli kin del 
soov ka te ma lam mas te le lei-
ba an da. Lam bad aga hak ka-
sid hoo pis lap si kart ma ja tei-
ses suu nas lii ku ma. Leib mait-
ses häs ti en da le gi ja ühel kin ni-
püü tud lam bal sööt sid lap sed 
küll kõ hu kor ra li kult täis. 

Jü ri Ten so ni juu res oli vä ga 
hu vi tav. Hun di ri vis möö du-
si me ai dast, kus ela vad nas ti-
kud Proua ja Ron ja ning jõud-
si me tii ki de juur de. Püü nis-
tes se sat tu nud väi kes test ka la-
dest suu re mal osal õn nes tus 
kii res ti tur va lis se vet te ta ga si 
pää se da. Uu dis hi mu lik li nask 
aga oli kui da gi väh ki de püüd-
mi seks mõel dud puu ri pää se-
nud. Ka tal le pol nud saa tus 
karm, sai plärt su ga tii ki ta ga-
si. Tea dus li ke uu rin gu te teos-
ta mi seks läk si me tup pa, kus 
mik ros koo pi de all võis vaa del-
da vees ela vaid pu tu kaid. Kar-
bi kes tes nä gi me eri ne vas suu-
ru ses vä hi lap si, kii li vast seid, 
ve si har ke, kes hin ga vad ke ha 
ta gu mi se poo le ga, pu ru va na-
ke si ja ve siämb lik ku. Kom mi 
sõi me ka va he peal, sest ma gu-
sa söö mi ne er gu tab aju. Pä rast 
te gi me veel ühe tii ru tii ki de 
juur de ja hu vi li sed said ise kah-
va ga kon na kul le seid püü da. 
Pä rast las ti nad loo mu li kult 
vet te ta ga si. Põ nev oli ka liht-
salt ki vi del ro ni da ja üks teist 
ta ga aja da. Pe re mees lu bas 
meil ala ti ta ga si tul la, kui hu vi 
peaks tek ki ma. 

Las teaia lõ pe ta sid sel aas tal 
kuus tub lit tu le vast koo li-

last: Joo sep Lu ha maa, Gert rud 
Mart son, Gre te Vul kan, Ma ris 
Pa ju, Rai nis Si re li ja Mart ha-
Ma ria Pääs tel. Soo vi me tei le 
õn ne lik ku koo liae ga! 

Kõi gi le teis te le las te le aga ilu-
sat su ve ja koh tu mi se ni sü gi-
sel!

Ai ta Lind, las teaia di rek tor
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2. juu nil kor ral das Tõs ta-
maa Noor te vo li ko gu 
tur va li sus päe va, mis 
pais tis sil ma pro fes sio-
naal se et te val mis tu se ja 
lä bi vii mi se poo lest. 

Ees ti suu ri ma tur vaet te võt-
te na on G4Sil au ol la kut su tud 
eri ne va tes koh ta des kor ral da-
ta va te le tur va päe va de le. Pea-
me tao lis tel üri tus tel osa le mist 
en da sot siaal seks vas tu tu seks 
ning üri ta me ala ti ko hal ol la, 
kui see vä he gi või ma lik on.

Tõs ta maa tur va päe val sai 
veel kord kin ni tust, et mit me-
te osa pool te ühi ne pa nus ko gu-
kon na tur va li su se ta ga mi seks 
kan nab vil ja. 

Tur va päe va del on tur va li-
su se loo mi sel kind las ti oma 
en ne tav, koo li tav ja ees ku juks 
olev roll. 

Kui das mui du saa vad noo-
red tea da, miks õi gu poo lest 
on ik ka va ja au tos tur va vöö 
kin ni ta da, kui mit te tur va vöö 
ka su lik kust si mu laa to ril proo-
vi des? Või kui das peaks noor-
tel meel de jää ma, kui das lah ti-
se lee gi ga põ le vat eset kus tu ta-
da, kui se da mit te reaal selt lä bi 
proo vi des? 

Po lit seil, tur va fir mal ja Kait-
se lii dul on olu li ne roll ühis kon-
na tur va li su ses kan da ja tead-
mi ne, mi da ühis kon na ga ja ga-
da. Tur va päev on hea koht, 
kus se da te ha.

Ku na meie mees kond on 
osa le nud pal ju del sa ma ees-
mär ki kand va tel üri tus tel, 
os ka si me mär ga ta ka neid tah-
ke, mis Tõs ta maa tur va li sus-
päe va teis test sa ma ees mär ki 
kand va test üri tus test eris tas 
ning mi da pal ju de le ees ku juks 
tuua võiks. 

Suu rim eri ne vus seis nes ilm-
selt sel les, et kui ena mas ti kor-

ral dab tao li se üri tu se kas oma-
va li tu se se noor soo töö eest 
vas tu tav amet nik või siis jõust-
ruk tuu ri des en ne tus tööd koor-
di nee riv spet sia list, siis Tõs ta-
maal haa ra sid init sia tii vi noo-
red ise. Eri ne vus ei seis ne aga 
mit te ai nult kor ral da ja te va nu-
ses, vaid hoo pis sel les, mil li se 
ki re ga noo red en da ja teis te 
noor te jaoks üri tust kor ral da-
sid. 

Ko gu pla nee ri mi se prot sess 
oli lä bi vii dud aeg sas ti ning sel-
le tu le mu seks oli roh kear vu li-
ne osa võtt nii eks po nen ti de 
kui ka osa le va te noor te poolt. 
Kõi ge kroo niks oli os kus li kult 
üles ehi ta tud tur va päe va prog-
ramm. Iga poo le tun ni jä rel toi-
mu nud põ ne vad te ge vu sed 
kaa sa sid noo ri mak si maal selt 
kõi ki des se te ge vus tes se, mi da 
üld ju hul po le gi nii liht ne kor-
ral da da.

Tä nu Tõs ta maa noor te le 
sai ka meie jaoks vei di sel ge-

maks, mi da võiks tao li sel üri-
tu sel tei si ti te ha, et kü la lis tel ja 
ka iseen dal hu vi ta vam oleks. 
Sel leks on gi noor te kaa sa mi ne 
üri tu se kor ral da mis se. G4Si 
ees mär giks sel lis tel ohu tus päe-
va del on eel kõi ge pöö ra ta tä he-
le pa nu sot siaal se le vas tu tus-
tund lik ku se le, hoo li vu se le ja 
mär ka mi se le. Me ja ga me nõu 
ja ju hi me tä he le pa nu olu lis te-
le tee ma de le, hu vi kor ral pa ku-
me la hen du si väl ja. 

Nii na gu Tõs ta maa Noor-
te vo li ko gu le, kes üri tust kor-
ral das, oli üri tu se lä bi vii mi ne 
va ba taht lik ja omaal ga tus lik, 
oli see ka ena mi ku osa lis te 
jaoks. Tei si ti sel list päe va te ha 
ei saaks ki, sest po si tiiv ne mee-
les ta tus on tõ sis te tee ma de 
pu hul olu li ne – vas tu meel selt 
ei saa kut su da üks tei sest hoo-
li ma. Tur va päe va roh kear vu li-
ne pub lik on tões tu seks, et ka 
sel le ga said noo red vä ga häs ti 
hak ka ma.

Tur va päev 2014
 Juu ni kuu tei sel kuu päe-

val toi mus Tõs ta maa rah va-
ma ja juu res noor te vo li ko-
gu poolt kor ral da tud Tur-
va päev. Sel li ne üri tus lei dis 
siin aset esi mest kor da.

Üri tu se sihtg ru piks olid 
lap sed ja noo red. 

Tur va li su se ga seo tud asu-
tus test olid ko hal pääs tea-
met, G4S, Kait se liit ja Pär-
nu maa ma lev, Maan teea-
met, OÜ Au to sõit, Po lit-
sei- ja Pii ri val vea met ning 
dok tor Ma dis Ves ki mä gi.

Maan teea me ti tel gis sai 
la hen da da rist sõ nu ja muid 
põ ne vaid üle san deid. OÜ 
Au to sõit oli kaa sa võt nud 
paar hu vi ta vat as ja. Ni melt 
sai iga soo vi ja proo vi da sõi-
ta väik sest kal la kust al la, 
is tu des tur va vöö ga va rus ta-
tud au toist mel.

Kait se liit ja Pär nu maa 
ma lev olid ko hal rel va de 
näi tu se ga ning tut vus ta sid 
oma te ge mi si iga le kü si ja le. 
Kell kaks toi mus kul tuu ri-
ma jast vei di ee mal nen de 
poolt kor ral da tud näi dis la-
hing. Ena mus rüh mast olid 
oma val la me hed ning Lau-
ri Larm se le tas kõik toi mu-
va pub li ku le lah ti.

Po lit sei kor ral das tii mi de-
va he li se võist lu se, kus pi di 
lä bi ma es ma pil gul liht salt 
ta kis tus ra ja, kuid ras keks 
te gi as ja see, et kand ma 
pi di „joo di kup ril le“. Võist-
lus pak kus lõ bu nii ra ja 
lä bi ja te le kui ka pealt vaa ta-
ja te le.

Lau ra Jõe, 
Noor te vo li ko gu esi mees

Suur tä nu Tõs ta maa noor t
kor ral da tud tur va päe va ee

TÕHELAS, 
kirikumõisa majas 

saadaval kasutatud 
riided, jalanõud, 

lauanõud jm. 
Avatud igal pühapäeval 

kell 13 - 15
Kontakt telefonil 

5 669 1603, Siivi
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te le häs ti 
est! Käe so lev aas ta on 

Tõs ta maa mõi sa le ja 
koo li le ala nud pro jek ti -
te ge vus te osas te gu salt. 

Kool osa leb möö du nud aas-
tast rah vus va he li ses CO ME-
NIU SE pro jek tis „Healt hy 
bo dy, healt hy mind“, mil le raa-
mes sõi dab di rek tor Too mas 
Mitt juu ni lõ pus nel ja õpi la se-
ga Hil des hei mi Sak sa maa le.

Lõ pu le on jõud mas aga rah-
vus va he li ne GRUNT VI GI 
täis kas va nu ha ri du se pro jekt 
„Eve ry bo dy Can Do It“, mil le 
pea mi seks tee maks oli su gu-
de va he li ne võrd sus ja eba-
võrd sus. 

Pro jek ti te ge vus te tu le mu-
se na töö ta ti väl ja de ka loog 
ning ko gu mik eri ne va te har-
ju tus te ga, mi da ka su ta da võr-
dõi gus lik ku se te maa ti ka õpe-
ta mi seks nii üld ha ri dus koo li-
des kui täis kas va nuõp pes. 

Ühi se töö tu le mu se na ko gu-
ti part ne ri te poolt kok ku võr d-
õi gus lik ku se te maa ti kat puu-
du tav sea du sand lus, aga 
li saks ka loe te lu tee ma ko has-
te raa ma tu te ja fil mi de koh ta, 
mi da sa mu ti õp pe töös ka su-
ta da.

Pro jek ti vii ma ne koh tu mi-
ne toi mus New cast le’s Ing-
lis maal, kus võõ rus ta jaks 
oli Ac cen tua te Li mi ted UK. 
Meie poolt esin da jaid see-
kord kok ku saa mi sel ei käi-
nud. Koh tu mi sel vaa da ti üle 
ka he aas ta töö ning vii mist le-
ti veel ko gu mi ku ma ter ja le, 
arut le ti pro jek ti aruand lu se-
ga seon du vat ning teh ti plaa-
ne eda si seks koos tööks. 

Kõi ki de pro jek ti ma ter ja li-
de ga on või ma lik tut vu da pro-
jek ti ko du le hel http://eve ry-
bo dy can doit.eu/.

Mõi sa koo li üheks uueks 

pro jek tiks on Kul tuu ri mi nis-
tee riu mi poolt fi nant see ri tud 
„Tõs ta maa mõi sa koo li too-
lid“, mil le raa mes soe ta tak se 
mõi sa saa li 100 uut mõi sain-
ter jöö ri so bi vat too li. 

Se ni ni ka su tu sel ol nud too-
lid ei ole oma vä li mu selt saa-
li ku na gi häs ti so bi nud ning 
neid on ol nud ras ke nii pai-
gu ta da kui tei sal da da seo ses 
eri ne va te üri tus te ga mõi sa-
ma jas. Uued too lid peak sid 
mõi sa jõud ma hil je malt su ve 
lõ puks.

Tõs ta maa koo lil on sü gi-
sest al ga mas aga uus ka he-
pool ne koos tööp ro jekt „Hap-
py Sc hool“ koo li ga Trond hei-
mist, Nor rast – Char lot ten-
lun di Kesk koo li ga. 

Pro jek ti te ge vu sed on suu-
na tud eel kõi ge õpe ta ja te le 
ning ees mär giks uu te at rak-
tiiv se te õp pe mee to di te väl ja-
töö ta mi ne. 

Pro jek ti tu le mus te ni jõud-
mi seks käiak se kü las ta mas 
üks tei se tun de, kaar dis ta tak-
se pea mi sed prob lee mid ai ne 
edas ta mi ses-oman da mi ses 
ning viiak se lä bi se mi na re ja 
töö tu ba sid uu te me too di ka te 
aren da mi seks-tes ti mi seks. 

Pro jek ti pe riood on kaks 
aas tat ning se da fi nant see ri-
tak se Eu roo pa Ma jan dus piir-
kon na (EMP) ja Nor ra sti pen-
diu mip rog ram mist.

Ap ril li kuu al gu ses esi tas 

MTÜ Tõs ta maa Ko du kant 
mi tu pro jek ti taot lust Ko ha li-
ku Omaal ga tu se Prog ram mi, 
mil lest ra has tu se sai pro jekt 
„Tõs ta maa piir kon na pä rand 
na ha töös“. 

Sel le pro jek ti ees mär giks 
on tut vus ta da ja õpe ta da 
ko ha li ke le kä si töö- ja aja loo-
hu vi lis te le mi ne vi kus laial da-
selt prak ti see ri tud na ha tööd. 
Juu list sep temb ri ni viiak se 
pro jek ti raa mes lä bi kolm 
ka he päe vast na ha töö koo li-
tust. 

Juu li kuus toi mub tra dit-
sioo ni li se na ha töö kur sus, 
au gus tis õpi tak se meis ter da-
ma na hast san daa le ning sep-
temb ris saab õp pi da meis ter-
da ma hel mes ti kan di ga kot ti 
või vööd. 

Kur sus tel osa le ja te arv on 
pii ra tud ning sin na on eel ne-
valt va ja re gist ree ri da võt tes 
kon tak ti Anu Rand maa ga 
anu@fol kart.ee, 5 668 2283 
või Lii na Kääriga lii na@tos ta-
maa.ee, 50 8834. 

Koo li tus on ta su ta (pro jek ti 
toe tus), osa le ja tel en dal tu leb 
ta su da vaid õp pe päe va de 
ma ter ja li de eest.

Juu li kuu koo li tus päe vad, 
tra dit sioo ni li ne na ha töö, 
on 17.-18. juu lil kell 10.00 – 
18.00. 

Au gus ti kuu koo li tus päe-
vad, san daa li de val mis ta mi-
ne, toi mu vad 23.-24. au gus til 
kell 10.00-18.00. 

Sep temb ri kuu koo li tus päe-
vad an tak se tea da au gus tis. 
Koo li tu sed toi mu vad Tõs ta-
maa Kä si töö kes ku ses.

Li saks eel pool kir ju ta tud 
pro jek ti de le oo ta vad paar pro-
jek ti taot lust veel vas tust, kuid 
nen dest ju ba edas pi di, kui on 
ole mas po si tiiv sed ot su sed 
nen de ra has ta mi seks.

Lii na Käär

Uutest pro jek ti dest 
Tõs ta maa mõi sas ja koo lis

Kok ku võt valt saab vaid tõ de-
da, et on vä ga suur va he, kas 
kor ral da da üri tust ise või las ta 
kel lel gi te ha. 

Ise kor ral da des pa nus tad 
roh kem, kut sud osa le jaid ja 
näed vae va, et nii-öel da kaan-
te va hel oleks si su. Just se da oli 
tun da Tõs ta maa noor te pu hul, 
kes sei sid hea tur va li sus päe va 
õn nes tu mi se eest. Tun da oli 
tu ge vat ko gu kond lik ku kok ku-
hoid mist, ak tiiv sus oli kõr ge 
ning il ma ga ve das nii sa mu ti. 

Tõs ta maa noo red on suu-
re pä ra seks ees ku juks, kui das 
head mõt ted saab hea taht mi-
se kor ral ise teoks te ha, il ma 
teis te le loot ma jää des. Ning 
tu le mus ki on pa rem. 

Soo vin Tõs ta maa noor te le 
ka tu le vi kuks pea le hak ka mist 
ning in du olu lis te tee ma de 
eest seis mi sel!

Peep Saa re mä gi,
G4S Ees ti Lää ne piir kon na 

müü gio sa kon na ju ha ta ja

Juu li kuu 
koo li tus päe vadel 
õpitakse 
tra dit sioo ni li st 
na ha tööd ja 
au gus ti kuus 
san daa li de 
val mis ta mi st.
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T
artus Eesti Maaülikooli 
Baeri majas (Veski tn. 
4) oli kirjanik-kooli-

õpetaja, koorijuht, ajakirjanik, 
riigimees, talupidaja, aednik 
Mats Mõtslase - kodaniku-
nimega Mart Kiiratsi (1884 
- 1956) 130. sünniaastapäeva 
tähistav väljapanek. Sadakond 
pilti, artiklid, raamatud and-
sid ülevaate Mõtslase kirevalt 
eluteelt. 

Nagu veel mäletame ja tea-
me, et Mart Kiirats sündis 
Tõhelas Kiraste külas Hend-
reku – Jaani talu põlisperes, 
ta oli Tartu Õpetajate semi-
nari kasvandik (ta on teatme-
teose “Tartu Õpetajate Semi-
nar 1828 - 1928 üks kolmest 
(M. Kiirats, P. Põld, J. Tork) 
autorist (ilmus 1929, 528 lk.), 
Mõtslane töötas koolijuhata-
jana Kilingi-Nõmmes ja Tori 
Murru algkoolis, õpetajana 
Vändra Keskkoolis. Mats oli 
Maapäeva sekretär 1917 ja 
edasi I Riigikogu liige, talupi-
daja Vaimastvere ja Kudina 
vallas.

Mõtslane alustas kirjuta-
mist seminaris õppimise ajal 
1902 Postimehes. Seminaris-
tidel oli keelatud oma nime 
alla kirjutada. Mart Kiirat-

sil oli aga juba karjasepõlvest 
oma naabripoisi pandud – 
Mats Mõtslane olemas. Näi-
tusel oli uudistada Mõtslase 
18 romaani, jutustust, tõlke-
töid (koos kordustrükkide ja 
kirjandusloolase Heino Räi-
me kommentaaridega). Tun-
tuim teos on tema “Kraavita-
jad” (ilmus 1910, kolm trük-
ki). Oli ka kirjatööde retsen-
sioone. Nii näiteks kirjutas 
Marta Sillaots muuhulgas: 
Mõtslase teostes on päeva-
küsimuste lahendamise kõr-
val veel midagi, mil ei puudu 
jäädavam väärtus, nagu tema 

toodangu miljöö kirjeldustel, 
peamiselt maa-elu alalt, mida 
ta põhjalikumalt ja üksikasjali-
semalt tunneb kui linna tõusi-
kute elu, kust siiski ka on pärit 
nii mõnedki unustamatud pil-
dikesed, mille huvitatavus ei 
tarvitse kahaneda neisse kät-
ketud moraaliõpetuse vana-
nedes…

Mõtslase hea sõber ja mõt-
tekaaslane oli Tartu kuulus 
veterinaariaprofessor Julius 
Tehver (mälestused tema tüt-
re Anu Riispere vahendatud). 
Wiedemanni keeleauhinna 
laureaat Valve-Liivi Kingis-
sepp meenutab, et üliõpilas-
päevil Mats Mõtslasest kursu-
setööd tehes, käinud ta “Kraa-
vitajaid” uurimas Kirjandus-
muuseumi eriosakonnas, sest 
kirjanik oli keelatud, tema 
tööd raamatukogudest kõr-
valdatud! Kingissepalt jagus 
kiidusõnu Mõtslase kirjatöö-
dele. Vändra tuntud kodu-
uurija ja raamatute autor Jan-
nu Holsting valgustas Mõts-
lase elu lõpuperioodi Vänd-
ra Keskkoolis õpetajana (ka 
aianduse õpetajana ning arve-
ametniku- ja aednikuna kol-
hoosis). Lugeda on etnoloog 
Ellen Karu mälestusi Vändra 
Keskkoolist, mil tema mate-
maatika õpetajaks oli Mõts-
lane – alati rahulik, sõbralik, 
mustas ülikonnas, kes sageli 
astus tunnis ühe või teise õpi-
lase juurde ja küsis ikka ja kor-
duvalt korratabelit.

Mats Mõtslast ei saa unus-
tada tema imeliselt peenekoe-
lise taluelu kirjeldamise osku-
se poolest (nagu põllumajan-
duse käsiraamatud). Milliseid 
vapustavaid rehielamu kir-
jeldusi pakub näiteks tema 
“Külaotsa Hannes” (1929)! 
See kõik on ilustamata tõde 
meie maaelu nüüdseks paljus-
ki unustatud rajalt. 2014 saab 
meie rehielamu 1000 aasta-
seks! Mõtslase “Mu kodu” 

(1927) ilmus kordustrükina 
veel 1952 Torontos.

Mõtslase tütretütar Asse 
Sild Tallinnast täiendas näi-
tust USAs elanud Mõtslase 
vanema poja 1912. aastal sün-
dinud Ilmar Kiiratsi (oli advo-
kaadibüroo omanik) noorus-
mälestuste ja fotodega. Ilmari 
meenutustest saime teada, et 
teda hellitanud nende juures 
elanud isa ema Mari, isa luge-
nud talle väga palju raama-
tuid, eriti olevat meeles Nils 
Holgerson (Selma Lagerlöf).

Mõtslane tõusis alati hom-
mikul kell neli ja kohe alusta-
nud kirjutamist. Sae talu kin-
kinud naise vanemad pulma-
kingiks (1910). Isa kasvatanud 
talus palju juurvilja ja hiilgeae-
gadel oli talus kuni 1000 kana, 

Kirjanik-kooliõpetaja Mats Mõtslane 130

Mats Mõtslane 1911.

Mats Mõtslase lapsed: Mart (1919-1944 hukkus Peipsil Saksa 
sõjaväes), Erika (sünd. 1923) ja Ilmar (sünd. 1912).
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„Tse pe liin“ – Tõs ta maa 
tä na vu ne su ve la vas tus 
viib meid ajas täp selt sa da 
aas tat ta ga si. I maail ma -
sõ ja al gus päe vil saa vad 
ühes Lii vi maa kol ka -
mõi sas juh tu mi si kok ku 
kolm saks last, kaks 
eest last ja üks ve ne la ne.

Neil kõi gil on eri nev suh tu-
mi ne just ala nud sõ jas se, eri ne-
vad püüd lu sed ja unis tu sed. 
Ent kau du kum ma li si teid on 
nen de saa tu se oma va hel ik ka-
gi ti he das ti põi mu nud.

Oo ta ma tult saa bub ko ju von 
Dor ni de pe re kon na ai nus elu-
so lev poeg Ot to (Jör gen Liik 
või Mar kus Ro bam), kes seit-
se aas tat tsaa riar mees oh vit se-
ri na tee ni nud. 

Äs ja ala nud sõ da ar ves se võt-
tes on te ma ko ju tu lek enam 
kui vei der – väl ja on kuu lu ta-
tud mo bi li sat sioon ning kõik 
oh vit se rid peak sid lä hi nä da-
lail sõt ta mi ne ma. 

Oma ül la tu seks sa tub Ot to 
oma isa Gus tav von Dor ni 
(And rus Vaa rik) ma tus te le. 
Need on kum ma li sed ma tu-
sed – su gu la si-sõp ru po le kut-
su tud, vaid mõi sa tee ni ja te le 
ja kü la rah va le on hoo vi pea le 
kae tud peie laud. 

Ise gi po ja le po le ema Agat-
he (Kers ti Tom bak) isa hai gu-
sest ega sur mast mi da gi tea-
da and nud. Mõi sap roua jääb 
nüüd ki abi kaa sa sur ma as jao-
lu des ki da keel seks. 

Kui tea ta tak se tsaa riar mee 
moo na ko gu ja Ja kob Õu na puu 
(Mar kus Luik) saa bu mi sest, 
komp lit see rub olu kord veel gi 
– moo na ko gu ja eest on mõi sa 
ho bu sed, muud pu du lo ju sed 
ja toi du ta ga va ra küll tar gas ti 
met sa pei de tud, ent Ja kob on 
siit kan di mees ega var ja gi, et 
näeb va le lä bi ning os kab ka 
kõik ke nas ti üles lei da. 

Sel gub, et ka Ot to peab 

end võõ ras te eest var ja ma 
ega ka vat se ko du kan ti pi kaks 
pea tu ma jää da – ta tu li gi vaid 
sel leks, et viia en da ga Nu ka 
ta lu tü tar Je te (Do ris Tis lar), 
tüd ruk, ke da ta lap sest pea le 
ar mas ta nud on.

Kuid Je te on muu tu nud. 
Murd nud en nast kol ka kü last 
üli koo li ning õp pi nud seal 
sel geks uue ma aja il ma vaa-
te, mi da võiks pa ri mal ju hul 
ni me ta da va ba meel seks. Ent 
suur ar mas tus, na gu tea da, ei 
kao ku hu gi. Sel lest ei saa end 
nii liht salt va baks mur da.

Ja siis saa bub mõi sa veel üks 
kü la li ne - end ins pi rat sioo ni 
ot si va ve ne luu le ta ja na esit lev 
Ivan Iva no vitš Iva nov (Jaan 
Rek kor), ke da jä li tab te ma 
mi ne vik. 

„Kum mi tu sed tu le vad mi ne-
vi kust, ja kra ba vad sust kin ni, 
kui sa kõi ge vä hem oo da ta 
os kad,“ üt leb Ivan Iva no vitš, 
ning see keh tib min gis mõt tes 
kõi ki de sel le loo te ge las te koh-
ta.

Ühel het kel on suh ted nii sõl-
mes, et sek ku ma peab pä ris-
här ra Gus tav von Dorn ise. 
Aga kas ta on elus või sur nud, 
mi ne võ ta kin ni.

Kri mi naal se üle se hi tu se ga 
hu moo ri kas näi dend „Tse pe-
liin“ rää gib suur test unis tus-
test, suur test te gu dest ja suur-
test oh ver dus test. Ja sel lest, 
et lõp pu de lõ puks on täh tis 
ai nult si nu kõi ge lä he ma te ini-
mes te heao lu. See on ai nus, 
mil le ni mel ta sub ohv reid 
tuua. 

Näi dend põ hi neb mõ ne del I 
Maail ma sõ ja al gu se koh ta tea-
daole va tel aja loo fat ki del, kuid 
sel les po le üht ki aja loo list te ge-
last ning ka lu gu ise on lä bi nis-
ti fan taa sia mäng.

Ger da Kor de mets,
au tor ja la vas ta ja

Mõi sa tea ter toob sa jan di-
ta gu se elu ja ar mas tu se 

mees juhatas ka kohalikku 
laulukoori. Mõtslase naisele 
ei meeldinud maaelu, ta igat-
ses linna ja seetõttu müüdi 
Sae talu 1917 ning pidi linna 
kolitama. Edasi kirjutab tüt-
retütar: Teel Tartusse, kuhu 

Mats Mõtslane läks uut ela-
mist vaatama, kohtus ta vana 
sõbraga, kes soodsalt pakkus 
müüa talu Naval ja Tartu 
asemel koliti hoopis Nava-
le (Kudina vald), kus põhili-
ne olnud karjakasvatus (40 
lehma, 200 siga, 500 õuna-
puud, mitusada marjapõõ-
sast, oli sealkandis esimesi 
tomatikasvatajaid, sulased 
tegid talutöö). Õunad-mar-
jad müüdi Tartu turul. Talu-
elu kiskunud kiiva, sest kolm 
vihmast suve hävitanud saa-
gi, laenukoorem oli seljas. 
Viimaks jõuti siiski Tartusse 
elama, kuid 1929 tuli abielu 
lahutada. Ilmar lõpetanud 
Tartus gümnaasiumi cum 
laude ja astus Tartu Ülikooli 
majandust õppima.

Tõhela rahvamaja ja raa-
matukogu algatusel on Vai-
ke Hang kogunud koduloo-
lisi materjale Mats Mõtslase 
kohta. Meenutused Mõts-
lase 100. sünniaastapäevaks 
tema kodutalu (kadunud 
rehielamu) õues mälestuski-
vi avamiselt (1986). Mäles-
tuskivi avamiselt võttis osa ja 
kõneles Mõtslase tütar Eri-
ka Kevend (sündinud 1923).
Vaadata oli ka Kiraste küla 
inimeste ja talude eluolu 
kajastavaid materjale.

Vaike Hang

Ilmar Kiirats tütardega, istub Leena (noorem), Mall püsti. 
Mõlemad tütred on lõpetanud Michigani ülikooli.
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Põllumajandusministri ase-
kantsler arvas isegi, et tulevi-
kus võiks sarnast üritust kor-
raldada paralleelselt ka Harju-
maa pealinnas, kus on samuti 
pikk räimepüügi ja rannaka-
landuse ajalugu.

Festivalile tuli kokku kaup-
lejaid ja huvilisi üle kogu Eesti. 
Valdavalt oli tegemist mere-
äärsete valdade inimeste-
ga, kellele loomulikult selline 

üritus on kõige südamelähe-
dasem. Kokku oli külastajaid 
ligemale 2000 inimest.

Ürituse peaesineja oli loo-
mulikult räim. Kuigi tema saa-
bumine oli välja kuulutatud 
kella kümneks, olid esime-
sed huvilised tema saabumist 
kai ääres ootamas juba ühek-
sa ajal. 

Mäletan, et üks vanem här-
rasmees oli isegi veel varem 

kohal ja ta ei jõudnudki lõpuks 
värske kalalaadungi saabu-
mist ära oodata ning lahkus 
enne kümmet. Näha oli aga, et 
tema käik läks siiski asja ette, 
sest märkasin tal näpus ühelt 
kalakolaga kauplejalt soetatud 
õngekomplekti. Paistis, et här-
ra otsustas minna parem ise 
omale „värsket“ püüdma. 

Värske kala olemasolu eest 
hoolitsesid Manija, Kihnu ja 

Peerni kalurid. Lisaks räimele 
sai osta ka tuulehaugi ja ahve-
nat. Kalamehed olid üldiselt 
rahul, sest müük läks rekordi-
liselt hästi. 

Traditsiooniliselt toimus 
festival õppepäeva vormis, 
kus lisaks värskele kalale ja 
peentele kalaroogadele pakuti 
ka võimalust võtta osa erine-
vatest loengutest. 

Ettekandjaks olid Kesk-
konnainspektsioon, Kalan-
duse teabekeskus ja Kesk-
konnaamet. Räägiti keelatud 
püügist, Läänemere kaladest 
ja harrastuspüügist Eestis. 
Lisaks toimus Koržetsite õpi-
tuba, kus näiteks võõrliigist 
ümarmudilasest maitsvat roo-
ga valmistati. 

Peale loengute sai veel 
Munalaiu sadamas külasta-
da piirivalve laeva, jäädvus-
tada end stiilselt pildistamis-
nurgas, ratsutada Maria talu 
hobustega, vaadata mere-
pääste demo, sõita M-takso-
ga, toimetada käsitöö töötoas, 
mängida lastenurgas, vaadata 
kinonurgas Jaak Ellingu kokku 
pandud räimepüügi teemalist 
videofilmi või lihtsalt nautida 
lava juures toimuvat kultuuri-
programmi. Ühesõnaga tege-

17. mail toimus juba järjestuses neljas RäimeWest, mis 
pakkus suurt huvi paljudele inimestele nii lähemalt kui 
kaugemalt.
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vust jätkus kõigile ja tagasiside 
nii külastajate kui kauplejate 
poolt oli väga positiivne. 

Ürituse elluviimist toetasid 

SA Keskkonnainvesteeringute 
Keskus ja Tõstamaa vald.

Alo Tomson
RäimeWesti projektijuht



juuni 2014 - 18 

P
oot si laa da tra dit sioon sai al gu se 2001. aas tal, kui Reet ja 
Ka lev Rand oma pe re ga tu lid mõt te le kor ral da da Poot sis 
väi ke laat. Esi me ne laat pee ti siis Se pa ta lu män di de all 

ning aas ta-aas talt on laat ai na kas va nud suu re maks. Sel aas tal 
oli laa dal vaa ta ma ta heit li ke le il mao lu de le vä ga pal ju kaup le-
jaid ning mõ ned neist sät ti sid end laa dap lat si le pai ka ju ba ree-
de õh tul.

Hea meel on tõ de da, et Poot si laat on ku ju ne nud meie piir kon-
na rah va le mõ nu saks kok ku saa mis ko haks ja to re daks ko gu pe-
reü ri tu seks ning see on ala ti oo da tud sünd mus. Kaup le mi se kõr-
val pa ku tak se ka mit me külg set ja hu vi ta vat kul tuu rip rog ram mi 
ning pal ju muud põ ne vat.

Sel aas tal de monst ree ri sid meie ta lu ni kud oma põl lu teh ni kat 
ja see pak kus põ ne vust nii suur te le kui väi kes te le laa da lis te le. 
Tä na me neid sel le eest!

Kor ral da ja te ni mel ta ha me tä na da ka laa dal esi ne nud ise te ge-
vus la si, Tõs ta maa kä si töö kes kust, muu seu mi, noor te kes kust, 
pääs te ko man dot, Varb la muu seu mi, Ma ria ta lu, OÜd Har ja se, 
vä li se pi ko da ja kõi ki abi li si, kes ai ta sid kaa sa laa da kor ral da mi-
sel ja lä bi vii mi sel.

Oo ta me kõi ki järg mi sel aas tal sa mal ajal jär je kor ras ju ba 15. 
nda le Poot si laa da le!

Kor ral da ja te ni mel Anu Pe ter son
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PP
eo leo on räs ta suu ru ne 
ilus lind, ke da tun tak se 
põ hi li selt hää le jär gi. Isas-

lin nu su le kuub on kuld kol la ne, 
tii vad ja sa ba mus tad. Vä li mu-
selt so biks see lind troo pi lis te ki-
re va su les ti ku ga lin du de maail-
ma. Kõik te ma su gu la sed elut se-
vad ki troo pi lis tel ala del mit mel 
pool maail mas. Emas- ja noor-
lin nud on ro he kad, ala pool hal-
li kas val ge ja trip su li ne. Peo leo 
on vä ga arg ja pei du li ne lind, kes 
jäl gib ping salt lä he ne jat ning pei-
dab end osa valt le hes tik ku. Ta te-
gut seb pea mi selt kõr ge te puu de 
lat va des, kus ise gi isas lin nu erk 

su les tik häm-
mas ta valt mär ka ma-
tuks jääb. Peo leo 
leiab ta va li selt hää-
lit su se jär gi, sest 
see on ker gelt ära-
tun tav ja kau ge le 
kos tev. Isas lin nu 
laul on nuk ra või tu mit me sil bi li-
ne puh talt fl öö tiv vi le “füo-jüo” 
ja “fü ho-fi hi-jüüo”, kräu nu vat 
“krää-ä” tee vad mõ le mad su gu-
poo led.

Ku na peo leo te gut seb ta va li-
selt puu võ ra des, las kub ta ma ha 
ai nult pe sa ma ter ja li või toi du 
han ki mi seks. Ta pe sit seb va na-

des leht met-
sa des, ka se sa lu-

des ja ka kui va des 
män ni ku tes, ku-
hu saa bub hil ja 
– al les mai kuus, 
kui ena mik tei si 
lau lu lin de on ju ba 

ko hal ja puud ju ba 
leh tes. 

Ta  v a  l i -
selt jõua vad 

i sa s  l in  nud 
ko ha le en ne emas-

lin de. Ku na isas lin nud on ar-
vu li ses üle kaa lus, siis jä li ta vad 
nad kii valt emas lin de ja pea vad 
äge daid võit lu si. Ai nult võit lu sä-
ge du ses kao tab isas lind et te vaa-
tu se. Ka pe sa kaits mi sel käi tub 
ta sü dilt, mõ ni kord ise gi hull jul-
gelt. Ül di selt on peo leo riia kas 
ja selt si ma tu. 

Moo dus tu nud paar hak kab 
ühi selt pe sa ehi ta ma. Isas lind 
toi me tab ma ter ja li ko ha le ja 
emas lind te ge leb pe sa pu nu mi-
se ga. Pe sa on kõr gel puu ot sas, 
maa pin nast ku ni 16 m kõr gu sel 

ole va ok sa ha ru kül jes rip puv 
osa valt teh tud pu nu tis. Peo leo 
pe sa on kül lalt ki ras ke lei da, 
sest see paik neb leht puu või 
män ni võ ras. Ot se kui võrk kiik 
ri pub see hoo li kalt pu nu tud ja 
pak su sei na li se sü ga va pe sa lo hu-
ga pool ke ra ser vi pi di kin ni ta tult 
tüh ju se ko hal. Pe sa ma ter ja li na 
ka su ta tak se kui vi ro hu kõr si, ka-
se toh tu, sam malt, aga ka nöö ri, 
tak ku ja pa be ri ri ba sid. Juu ni al-
gul mu neb emas lind 4 läi ki vat 
he le dat roo sat ha ju sa te pruu ni-
de täh ni de ga mu na ning hau-
dub neid 15 - 18 päe va. Po jad 
lah ku vad pe sast um bes ka he 
nä da la pä rast. Peo leo toi duks 
on pu tu kad, ke da ta püüab tih-
ti õhust na gu kärb se näpp. Veel 
on toi duks pu tu ka vast sed, ämb-
li kud, li mu sed, su ve tei sel poo lel 
ka puu vil jad ja mar jad, na gu kir-
sid ning ploo mid. 

Kui gi peo leo lah kub meilt 
ju ba au gus ti tei sel poo lel, on 
ta Ees tis üs na üld le vi nud ha ri-
lik hau de lind. Mit te selt si va lin-
nu na rän dab ta ka kas ük si või 
paa ri ti. Peo leo on Ees tis loo dus-
kait se all.

Peo leoPeo leo

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

PP
ii ri ta jat pee tak se ha ri li kult 
eks li kult üheks pää su ke se-
lii giks, kuid te ge li kult see 

ta po le. Pii ri ta ja tii vad on pal ju 
kit sa mad ja pi ke mad, sir bi ku ju-
li sed ning len nul ala ti jäi galt väl-
ja si ru ta tud. Sa mu ti on pii ri ta ja 
peaae gu üle ni must, vaid kur gu 
all on valk jas laik. Ka ei näe me 
pii ri ta jat ku na gi traa ti del is tu-
mas. Jal gu võib ta ka su ta da vaid 
haa ra mi seks, kuid mit te lii ku mi-
seks. Ma ha kuk ku nud pii ri ta ja 
on abi tu ega saa õh ku tõus ta 
il ma en da ku ku ta mi se ta, et pii-
sa valt õh ku tii ba de al la saa da. 
Ise loo mu lik on veel te ma hääl: 
“viirg-viirg...”, mil lest ka te-
ma ni mi. Nii emas- 
kui isas lind on ühe su-
gu sed. 

Pii ri ta ja on täie li kult 
õhue lu ga ko has tu nud 
– toi tub, paa ri tub ja ka 
ma gab õhus. Soo ja del su-
veõh tu tel tõu se vad par ved 

üles ja jää vad õh ku öö bi ma. Kuu-
ma del päe va del, kui len da vaid 
pu tu kaid on pal ju, on linn täis 
kil ju vaid pii ri ta ja par vi, kuid tih ti 
toi tu vad nad ka roh kear vu li selt 
koos pää su kes te ga ta san di ku jär-
ve de ja mär ga la de ko hal. 

Sel le hu vi ta va lin nu käi tu mist 
võib igaüks vaa del da, sest pii ri-
ta jaid on Ees tis prak ti li selt igal 
pool. Kui gi alg selt oli ta met sa-
lind, elab prae gu val dav ena mus 
kõi gist nii Eu raa sias kui ka Aaf ri-
kas pe sit se va test pii ri ta ja test ini-
ma su la te lä he du ses. 

Pii ri ta ja pe sit seb ha ri li kult 
selt sin gu li selt ki vi ka tus te all, 
hoo ne te ja müü ri de ur-

ge tes, ka puuõõn tes ja pe sa kas-
ti des. Pe sa ehi ta vad mõ le mad 
va ne mad õhus len da va test kõr-
test, kiu du dest ja sul ge dest, mi-
da seo vad oma sül je abil. 

Pea le ka hek sa päe va list ehi tus-
tööd mu neb emas lind juu nis 2-
3 val get mu na, mi da hau du vad 
mõ le mad va ne mad kok ku 18-
20 päe va. Pä rast koo ru mist on 
po jad kaua pe sas, peaae gu pool-
teist kuud, ja se da kauem, mi da 
vä hem toi tu va ne mad nei le tuua 
saa vad. Pii ri ta ja on täie li kult sõl-
tuv len da va te pu tu ka te hul gast, 

ke da ta ah mib 
len nul oma pä-

ra ni ava tud 
su hu. 

Ku na lind vä-
ga osav len da ja on, 

siis va lib ta väl ja just 
kii re mad saak loo-
mad: kii lid, kärb sed 

jt. Kau ge le ula tu va tel 
toi te len du del ko gu tud 
saak tal le ta tak se pu-

gus pöid la küü ne suu rus te pal li-
kes te na. Ta võib keh va il ma ga 

alalt len na ta toi tu ma sa da de ki-
lo meet ri te kau gu se le. Po jad on 
ko has tu nud näl ga üle ta ma ener-
gia sääst li ku käi tu mi se ga: nad 
lan ge vad pü si va toi du puu du-
mi sel ku ni 10-15 päe va kest vas-
se tar du mu sun ne, mil le väl tel 
võib ke ha tem pe ra tuur lan ge da 
20 °C-ni ja kas va mi ne sel ajal lak-
kab. Po jad är ka vad al les siis, kui 
va ne mad ta ga si neid soo jen da-
ma tu le vad. Pä rast pe sast lah ku-
mist saa vad pii ri ta ja po jad ko he 
ise seis va teks. 

 Pii ri ta ja on tõe li ne õhua su-
kas. Pe sa pai ka des soo ri ta vad 
nad tih ti rüh mi ti “pa raad len de”, 
mis toi mu vad pead pöö ri ta va 
kii ru se ga lä bi lõi ka va kil ju mi se 
“sriir, liir...” saa tel, tih ti ühi ne-
vad koo ri ga ka ka tu sea lus tes pe-
sa des vii bi vad lii gi kaas la sed. 

Pii ri ta ja lah kub oma kau ges-
se Lõu na-Aaf ri ka tal ve kor te ris-
se va ra kult – au gus ti tei sel poo-
lel. Ke va del jõuab ta Ees tis se al-
les ala tes mai kesk pai gast. 

Pii ri ta ja on Ees tis loo dus kait-
se all.

Pii ri ta jaPii ri ta ja
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Mälumängusarja võitjad selgunud
 Tõstamaa mälumängusari on kujunenud populaarseks kord 

kuus toimuvaks mõttemänguks, kus möödunud hooajal osales 
13 neljaliikmelist võistkonda. 

Kuigi võita on meeldiv, arvame pea samaväärseks osalemi-
se. Nagu ütleb üks meie pikaajalistest mängujuhtidest, saavad 
kõige rohkem kasu tagumistele kohtadele jäänud, sest nemad 
talletavad kõige rohkem tarkusi. Mõnusa õhkkonna loomisel 
väärivad tänusõnu mängujuhtideks olnud tuntud mälumängu-
entusiastid Joel Kukk, Jaan Allik, Raimond Lobjakas, Toomas 
Mitt ja Tiit Lehtmets. Toimunud 8 mängu kokkuvõttes reastu-
sid võistkonnad:

1. KASTNA: Mare Pärna, Karin Miidu, Kuldar Miidu, Valvo 
Volgerad

2. NULLIRING: Enn Martson, Heikki Luhamaa, Karin Rand-
mäe, Janek Jaansoo

3. MM: Kalev Martson, Enno Kase, Kirill Teiter, Alo Tomson
4. STEEL: Eerika Leetmaa, Carmen Maantoa, Aare Sutt
5. 1-TEIST: Tiiu Salu, Inger Vahuvee, Andres Laur, Tõnu 

Salu
6.-7. POOTSI: Karoliine Kask, Greete Tomson, Toomas Mitt, 

Valdur Palits 
6.-7. METSKOND: Aive Leinpuu, Susanna Kuusik, Alar Kuu-

sik, Roland Kuusik
8. OKAS: Õnne Salk, Marge Päästel, Pille Sisask, Ville Vulkan, 

Marek Salk, Leo Salk, Indrek Meras
9. OPTIMISTID: Moonika Adler, Katrin Tõnisson, Teele 

Tõnisson, Ene Lehtsalu, Aita Lind
10. TEHNO: Janek tuulmees, Alvar Nurm, Karmo Kuura, 

Madis Martson, Tanel Tuulmees
11. NUBLU: Agnes Janson, Jaak Tork, Mait Janson, Rainer 

Sutt
12. AURA: Ly-Andra Pärnaste, Gert Kandelin, Kristjan Kase, 

Kaarel Kase 
13. KESKKOOL: Laura Jõe, Helevi Jurjev, Loret Miidu

TÕS TA MAA SPORT LI KUD SAA VU TU SED

Tõstamaalastel spordivaim veel elus
 Valdade esindused, kus spordivaim veel elus, osalevad 

Pärnumaa suvemängudel. 
Väljas oli ka Tõstamaa esindus ja saavutas väiksemate val-

dade grupis Tori ja Tahkuranna järel 3. koha. Samas tundub, 
et meilgi pole spordivaim kuigi jätkusuutlik, sest neljaküm-
nest väljasolnust olid vaid 8 õpilased. Osalemine on vaba-
tahtlik ja sõltub vaimsusest. Tundub, et oleme jõudnud sei-
su, kus õpilased on valmis palju enamaks kui õpetajad. Seda 
enam väärivad tunnustust kõik osalenud.

Üldarvestuses saavutas II koha Tõstamaa sulgpallivõist-
kond Liane Lind, Janely Adler, Marek Lind ja Rando Rand. 
Liane Lind saavutas esikoha naisüksikmängus, teise koha 
koos Rando Rannaga segapaarismängus.

III koha saavutas Tõstamaa köieveomeeskond Maido Kaja, 
Valvo Volgerad, Andres Sahtel, Ervet Sahtel, Hardo Vahemäe 
ja Toomas Rõhu

4. koha saavutasid juhtkonnavõistluses Janek Jaansoo, 
noortevolikogu liige Kertu Lille ja Toomas Rõhu.

7. koha kergejõustikus saavutasid Kertu Lille, Hanna-Mary 
Algpeus, Silva Maruse, Karen Adler (I koht A-vkl odavise) 
Agnes Janson (II koht A-vkl. odavise), Janely Adler, Indrek 
Teki 

7. koha orienteerumises saavutasid Rafael Gordon, Ilmi 
Nael, Kalle Laasme, Saima Rand ja Heino Peterson

7. koha disc-golfis saavutasid Agnes Janson, Janek Jaansoo, 
Ago Adler, Urmas Ennok ja Toomas Rõhu 

7. koha naiste võrkpallis saavutasid Karen Adler, Lagle 
Adler, Laura Pärna ja Monika Adler

7. koha petankis saavutasid Helina Volgerad, Valvo Volge-
rad ja Toomas Rõhu

9. koht jahilaskmine Airek Kolju, Alar kuusik, Kaur kuusik
10. koht jooksukross Kertu Lille, Grete Koidu, Saima Rand, 

Erik Naissaar, Indrek Teki 
11. koht võrkpall mehed Ago Adler, Aro Kütt, Janek Jaan-

soo, Urmas Ennok
Tänusõnad kõigile, sest Tõstamaa spordivaimu kandsid 

kõik osalenud !
Tõstamaa Spordiklubi

IV Kastna külapäev – 
RAHVAMAJA ERI 
toimub 26. juulil

Ajalootund, näitused, 
parima külakoogi valimine, 

õnneloos, lastenurk.

Tantsuõhtu koos 
ansambliga OKITOKI
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Jõu lu va na Korst na 
ta lu uu di sed

 8. juu nil ava ti pi du li kult 
Jõu lu va na Korst na ta lu torn, 
kus saab tut vu da Sin di ava tud 
noor te kes ku se õpi las te kä si-
töö ja kuns ti näi tu se ga. Ju hen-
da jad Vil jar Viik, Eve Rein vä li, 
Tii na Tõ nis mäe.

Jõu lu va na Korst na ta lu on 
ava tud 21. ja 22. juu nil kell 
11 - 19, ala tes 25. juu nist 
ku ni 31. au gus ti ni iga päev 
kell 11 - 19, teis tel kuu päe va-
del ja kel laae ga del et te tel li mi-
sel. 

Ko hal on Jõu lu memm, kes 
tut vus tab ta lu ja Jõu lu pe re 
lem mik loo mi – kas sid, jä ne-
sed, kit sed, lam bad, po nid, 
ho bu sed, ka nad, par did. 

Ava tud on Jõu lu mem me 
koh vik, kus saad nii pann koo-
ki kui muud maits vat. Po ni, 
rat su ta mi se ja vank ri sõi du 
soo vi ta me et te tel li da.

20. juu lil su vi ne pe re päev 
kell 12 - 16, Jõu lu va na on 
kind las ti ka ise ko dus!!!

In fo tel: 523 6066, 447 4548 
või e-mail: in fo@ma ria.ee

Tõstamaa Maarja kirik on teeliste kirikuna avatud 
juunis, juulis, augustis laupäeviti ja 

Unustatud Mõisate päevadel
12., 13., 25., 26. juulil ja 9. augustil kell 11.00 – 17.00
Kirik võtab vastu heakorrastatud varjuka kirikuaiaga, 
kutsub mõtisklema rahustavate jahedate võlvide all. 

Kirikus on stendidel kajastusi kiriku ajaloost. 
Kohtumiseni teeliste kirikus!

Avatud annetuste kast ja külalisteraamat

Tõhela külaselts kutsub kõiki 

XVI KODUKOHAPÄEVALE
laupäeval, 28. juunil 2014 Tõhela laululavale

kell 11.00 KODUKOHAPÄEVA avamine
üllatusega
Küüditatute mälestuskivi 
avamine
Esineb folklooriansambel 
Vokiratas

kell 13.00 SURNUAIAPÜHA Tõhela 
kalmistul. Teenib preester 
Agaton Paalberg

kell 14.30 Märjamaa rahvatantsijate ja 
lauljate kontsert

kell 16.00 esinevad Tõstamaa valla 
noortebändid jaTõhela Trio

kell 18.00 LOTERII
kell 21.00 TANTSUÕHTU koos 

Kalev Kaldeniga

Päeva jooksul toimuvad erinevad sportmängud: 
rahvastepall, jalgpall, köievedu jm.

KOHAPEAL TOITLUSTAMINE

Ootame annetusi loteriiks Tõhela rahvamajja, loteriipiletid müügil Tõhela raamatukogus hinnaga 2.50
Info telefonil: 449 6523, 507 6571 Birgit Pere
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JAANITULED
TÕSTAMAA VALLAS 

21. juunil kell 21 TÕHELA LAULULAVAL 
koos diskor Martiniga

22. juunil kell 21 MERELAIU PUHKEKÜLAS 
koos meremõnude ja muusikaga

kell 21 KAVARU PAADISADAMAS 
koos Andresega

kell 21 MANIJA SAAREKESKUSE 
juures

23. juunil kell 21 TÕSTAMAA LAULULAVAL 
koos Andres @ Heigo Hirvelaga 
Koongast ning uhiuue bändiga 
HARK Tõstamaalt. 
Ole valmis jaanimängudeks. 
Kohal Koonga välipuhvet söögi- 
ja joogipoolisega

23. juunil kell 22 KASTNA PUHKEKÜLAS

KALMISTUPÜHAD

22. juunil kell 13 SELISTE ÕIGEUSU 
KALMISTUL, millele eelneb kell 10 kirikus 
liturgia, teenib preester Agaton Paalberg 

22. juunil kell 14 TÕSTAMAA LUTERI 
KALMISTUL, teenib õp Tiina Janno 

         kell 14 POOTSI-KÕPU 
ÕIGEUSU KALMISTUL, teenib preester 
Agaton Paalberg 

28. juunil kell 13 TÕHELA ÕIGEUSU 
KALMISTUL, teenib preester Agaton 
Paalberg 

26. juulil kell 13 KASTNA ÕIGEUSU 
KALMISTUL, teenib preester Agaton 
Paalberg 

         kell 14 TÕSTAMAA ÕIGEUSU 
KALMISTUL, teenib preester Agaton 
Paalberg

“...aastas kord see õhtu ette tuleb...”
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Liisa Maria Ots - 17.04.2014

Eleriin Raavik - 15.05.2014

Andri Seppama - 27.05.2014

     Maikuu     Maikuu
                  juubilaridjuubilarid

VIKTOR ROOS 91VIKTOR ROOS 91
SINAIDA MIKK 86SINAIDA MIKK 86

JUTA RÄHN 85JUTA RÄHN 85
VALENTINA HEINMAA 82VALENTINA HEINMAA 82

LEIDA VERTE 79LEIDA VERTE 79
HELLA ORM 78HELLA ORM 78

AIME MARTSON 77AIME MARTSON 77
HIIE KUUSK 76HIIE KUUSK 76

MAIE ERIKSON 75MAIE ERIKSON 75
OLEG REIMAND 74OLEG REIMAND 74
ENE EENSALU 73ENE EENSALU 73

MARIA PAALBERG 72MARIA PAALBERG 72
ARNE TAMM 71ARNE TAMM 71
PEET TÖLP 70PEET TÖLP 70

ENDEL ORGMA 70ENDEL ORGMA 70
MATTI RÄBUS 70MATTI RÄBUS 70

MALLE TUULMEES 65MALLE TUULMEES 65
TIIA TÕNISSOO 65TIIA TÕNISSOO 65

VASSILI JÜRGENS
23.06.1945 – 24.04.2014

EIMAR RAND
23.08.1932 – 05.06.2014

Õnnitleme 
Õnnitleme 

uusi valla
kodanikke ja 

uusi valla
kodanikke ja 

nende vanemaid
nende vanemaid

     Juunikuu     Juunikuu
                  juubilaridjuubilarid

ELVIINE PÕLTSAM 89ELVIINE PÕLTSAM 89
ARNO TOHV 88ARNO TOHV 88

VILMA MÄNNIKU 87VILMA MÄNNIKU 87
HELJU VELIKOK 87HELJU VELIKOK 87

ANNA PULL 86ANNA PULL 86
HELMI RAHUMÄE 84HELMI RAHUMÄE 84
MEINARD TSILK 84MEINARD TSILK 84

MEERI TILK 82MEERI TILK 82
HELJU SAAR 81HELJU SAAR 81

HEINO SIRELI 81HEINO SIRELI 81
ELFI VOOL 80ELFI VOOL 80

HELMI ODES 79HELMI ODES 79
ANTS JAANSO 78ANTS JAANSO 78
MART SALU 78MART SALU 78

VAABO SEGER 77VAABO SEGER 77
HILLAR PIHELGAS 75HILLAR PIHELGAS 75
MATI TAMMISTO 75MATI TAMMISTO 75

LEENA PÕLD 75LEENA PÕLD 75
HEINO NÖMME 71HEINO NÖMME 71
MATI LEHOLA 71MATI LEHOLA 71

HILJA PIHELGAS 65HILJA PIHELGAS 65

Seli-Tõstamaa Püha Vassilius Suure

kiriku pühitsemise 150. aastapäev 

12. juulil kell 10 PIISKOPLIK LITURGIA 

Pärnu- ja Saare piiskopkonna 
pühitsetud piiskop Aleksander ja 

kell 13 PIDULIK KONTSERT-AKTUS


