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KOO LIAAS TA AVAAK TUS 
1. sep temb ril 8:30

Täna vus te val la päe va de raa mes kor ral da sid teh no kü la ak ti vis tid 
trak to ri te tõm be võist lu se. 

Suu red ma si nad ja osa vad me hed mee li ta sid ko ha le hul ga nis ti kaa-
sae la jaid. Esi me se ko ha päl vis Kai mo Ad ler 239 hj Mas sey Fer gus-
so ni ga, na pilt tei seks jäi Al lar Mart son 210 hj John Dee ri ga, kolmn-
daks tu li Ingvr Kal bach 180 hj trak to ril Fendt ning ti he dalt 
kan nul oli Ma dis Mart son 125 hj John 
Dee ri ga. 

Töö ko ja puh-
vet hin ga ti mõ ne 
het ke ga tüh jaks 
maits va test koo-
ki dest, nõn daks 
tu li vii mas tel lep-
pi da ki lu lei ba de-
ga. 

Võ ta sa nüüd kin ni, kas olid see kord me hed suu re mad kui nen de 
ma si nad, aga ha sar ti oli oma ja gu.

Vallapäevad Vallapäevad 
taas peetudtaas peetud
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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

 Esi me ne sü gis torm on 
ko hal. Ha las ta ma tult när vu tab 
ta su ve lil le de viim set õi tei lu. 
Õn neks su ve soo jus veel kuu-
mab ini mes te pal geil. 

Tea ter ja Tõs ta maa, kes neid 
suu daks la hu ta da, enam vist 
mit te. Teat ri su ve oo ta vad nii 
näit le jad kui ka teat ri fän nid. 
“Tse pe liin” oli täis ül la tu si ja 
head näit le mist. Tra dit sioo ni-
li sed kü la ja val la päe vad tõid 
kok ku hul ga va nu sõp ru. Mee-
nu ta ti ja mä les ta ti, aga teh ti ka 
koos spor ti ning lus ti ti nii sa ma. 
Ik ka gi ju su vi!

Olen ise gi käi nud val la päe-
va del ju ba aas taid, aga ome ti 
oli see kord tei si ti. Pil dis ta des 
jäi ik ka kaad ris se üks hak ka ja 
te ge la ne. Ik ka aas tast aas tas se, 
suu re maks saa des uu dis hi mu-
li kult rah va seas. Edas pi di hak-
kas ta sil ma ho bus te ga as kel da-
des või jook su esi ri da des. Ala ti 
võt tis tüd ruk kõi gest osa. Te da 
jät kus iga le poo le. Tih ti kä ru tas 
tüd ruk ale vi va hel väik se maid 
lap si. Ta oli kõi gi sõ ber, ai tas, 
hoo lis ja hoo lit ses na gu väi ke 
pe re nai ne. Sel le oma du se pä ris 
ta kind las ti oma va nae malt. 
See laps kas vas kui da gi rut tu 
täis kas va nuks na gu kii rus taks 
ku hu gi. Tä na vu te da pol nud. 
Ome ti jook sid kaad rid te ma 
pil ti dest mul ko gu aeg sil me 
ees. Ini me sed üt le sid, et nüüd 
la mab ta pärl mut ri se te ki all kal-
mis tul. 

Jul malt kat ke nud elu. Ala tult 
võe tud elu rõõm. Sü da me tult 
an tud va lu lä he das te le kan-
da. Han na-Ma ryst on saa nud 
mä les tus, kel le koh ta üt le vad 
sõb rad, et tal oli sü da õi ges 
ko has. Aga, kus on sel le me he 
sü da, kes ko le tu teo kor da saa-
tis...

Ül le Tamm, toimetaja

JUHTKIRI

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

A
l les see oli – kui või du-
pü ha ja rii gi kait se päe-
va tä his ta mi sel, kau nil 

jaa nia jal 2010, lõ pe ta ti Tõ he las 
“Va ba dus sõ da” ko lo nel Karl-
Jo hann Lau rit sa le (1892-1941) 
mä les tus ki vi ava mi se ga te ma 
sün ni ko dus Mät ta ta lus Män-
ni kus te kü las.

Se ni ni oli tä his ta ma ta jul-
mus te jul mus – mä les tus märk 
küü di ta tu te le. Ju ba küü di ta mi-
se 40. aas ta päe val (1989) sel les-
sa mas ki vi ses koo li ma jas, kust 
al gas julm Si be ri tee kond – loo-
de ti sel le tä his ta mi se le. 

Konk reet se et te pa ne ku te-
gi Orm Ki ri kal. Eda si läks aas-
taid kan na ta nu te ni me kir ja de 
koos ta mi se ga - sel le töö ga nä-
gid vae va Maie Le pik (Kun-
der), Ly dia Sü vang, Maie Erik-
son, Orm Ki ri kal, Uno Ki ri kal, 
Il me Ao me re (Kun der), Lin da 
Ja la kas (Kütt), Jaan Kütt, Mee-
li Sutt (Tõ nis soo), Sil vi Rand 
(Tohv), Olev Soo bik jpt. Täp-
sed ni me kir jad on Tõ he la muu-
seu mi toas. 

Sa mas on lu ge da Tõ he last 
kõi ki de küü di ta tu te en di ränk-
ras ked mä les tu sed. Ik ka sel-
leks, et tu le vi ku le hoi da “ae gu-
ma tu te ku ri te gu de” tõe list jul-
must (vt. ka Tõ he la kü la mi ne-
vi kust tä na päe va. Pär nu, 2013; 
367 lk.).

Tä na vu ne jaa niaeg tõi am-
muoo da tud mä les tus ki vi Tõs-
ta maa val last küü di ta tu te le – 
kõi ki de le jul mu si kan na ta nu-
te le. 

Tõ he la jär je kord se XVI ko-
du ko ha päe val 28. juu nil 2014 – 
Tõ he la kü la selt si kor ral du sel oli 
see päev pü hen da tud ki eel kõi-
ge mä les tus ki vi ga seon du va le. 

Se da ühek sa ton nist ki vi mü-

ra kat Er mis tu jär ve ää res, ku na-
gi se val la ma ja lä his tel on vee re-
ta nud loo dus jõud ja nüüd te gi 
se da ini me ne – Tõs ta maa fi r-
ma Te ka me ri mees Ja nek Tuul-
mees sai ki vi kät te eks ka vaa to ri-
ga, siis sõi du ta ti se da laa du ri ga 
ning vee re ta ti mul ti lif ti plat vor-
mi le au to ju hiks oli Ma rek Pääs-
tel – kes ki vi rah va ma ja juur de 
sõi du tas. 

Bir git Pe re hoo lit ses ki vi le 
nä gu sa plaa di saa mi se eest val-
la toel. Ki vi tah tis aga veel gi vee-
re ta mist - et tee li se le näh tav ol-
la ja Vil le Vul kan toi me tas sel-
le suu re pa ju al la end tee lis te le 
näi ta ma. 

Ki vi avas Bir git Pe re. Sõ na 
said Si be ri põr gust ta ga si tul-
nud - Uno Ki ri kal, Evi Rei nup 
jt. 

Kõ ne les sun ni töö li ne nr. 
371 Lin da Ja la kas (Kütt, sünd. 
1926). Ime li se elu jõu ga nai ne. 

Tea me te da Im bi Pa ju do ku-
men taal fi l mist “Tõr ju tud mä les-
tu sed”. Te ma pii nad on kir jas 
A. Le pa raa ma tus “Va ba du se 
hin naks on elu”(2008). 

Lin da en da kir ju ta tud mä-
les tu sed on era kord selt täp-
sed. Lin da on üle ala nud ühek-
sa ope rat sioo ni, mõ le mad puu-
sad on ope ree ri tud, 2/3 ma gu 
on väl ja lõi ga tud - sõi dab jalg-

Siit Tõ he la ki vi se koo li ma ja juu res
Tõs ta maa val last küü di ta tu te julm
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Tõstamaa
rahvamaja juures
kell 9.00–10.30 
Varbla
kaupluse juures
kell 11.30–12.30

III kvartalis
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!

 ID-kaar di taot lust saab esi-
ta da 18. sep temb ril 2014 
kell 10 -11 Tõs ta maa rah va-
ma jas.

Taot le mi seks va ja li kud do-
ku men did: isi kut tõen dav do-
ku ment; rii gi lõi vu (24,28 €, al-
la 15- aas ta sed isi kud, puu de ga 
isi kud ja üld tin gi mus tel va na-
dus pen sio ni ik ka jõud nud isi-
kud 6,39 €) ta su mist tõen dav 
do ku ment.

Sel päe val saab fo to sid te ha 
ja vas ta vat an kee ti täi ta ko ha-
peal. 

Võt ke kind las ti kaa sa keh tiv 
isi kut tõen dav do ku ment!

Rii gi lõi vu pa lu me eel ne valt 
ta su da in ter ne ti pan gas või pos-
ti pan gas.

Ta su mi ne pan gaü le kan de ga

Saa ja ni mi: Ra han dus mi nis-
tee rium;
Saa ja kon to: SWED BANK 
EE932200221023778606

SEB PANK 
EE891010220034796011

DANS KE BANK 
EE403300333416110002

NOR DEA BANK 
EE701700017001577198

Vii te num ber: 2900081994

Sel gi tus: mär ki ge toi min gu 
ni me tus, isi ku ni mi ja isi-
ku kood kel le eest rii gi lõiv 
ta su ti

Pa lu me kind las ti eel ne valt 
re gist ree ri da val la va lit su se te le-
fo nil 449 6180; 529 4440 või e-
pos ti le vald@tos ta maa.ee

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

rat ta ga. Saa tus kin gib tal le nüüd 
ilu said te gu said aas taid, et lee-
ven da da noo rus päe va de ränk-
ras ket koor mat. 

Lõi ka sin ko gu ne nui le 12 
meet rit si ni must val get lin ti tü ki-
kes teks, et sel lest päe vast jääks 
mei le kõi gi le puu du tus - sel va-
lu sal kuid nüüd seks täi tu nud ja 
oo da tud sünd mu sel – öel gu see 
lin di ke mei le – ära unus ta! 

Ki vis on elu
Ja mõ tis ke lu
Ki vis on võ lu
Ja va lu…
Ki vis on loo tus
Ja oo tus
Põlv kon da de vaev
Õig lu se vi ha
Ja raev…
Ki vis on kut se
ja väl ja kut se.
...
                    Rein Ei nas to

Vai ke Hang

st al gas 25. märt sil 1949 
m tee kond

Tõs ta maa kesk koo lis al gab au to juh ti de 
B ka te goo ria kur sus 

 Esi me ne ko gu ne mi ne 13. sep temb ril 2014. aas tal kell 8.15 Tõs-
ta maa kesk koo lis. Soo vi ja tel pa lu me en dast eel ne valt tea da an da. 
Täp sem in fo ja re gist ree ri mi ne tel 524 2282 (Va lev Rand mäe).
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5. ja 6. juu lil oli Tõs ta-
maa kesk koo li 24. mu di-
las koo ril laul jal suur au 
ja rõõm esin da da ko du-
val da 26. üld lau lu peol. 

Sõit Tal lin na sai al gu se ale vi 
park last lau päe va hom mi kul, 
sealt saat si me va ne mad lau lu 
saa tel ko ju te le ri et te ja ise suun-
du si me pea lin na, et õi geks ajaks 
rong käi ku jõu da.

Pea le mõ ne tun nist bus si sõi-
tu oli me gi ko hal ja kõi ge pealt 
pak ki si me lah ti ko tid ja te gi me 
üles voo did Tal lin na Mus ta mäe 
Hu ma ni taar güm naa siu mi klas si-
ruu mi des. Suu re ma te las te rõõ-
muks oli mei le an tud sui sa kaks 
klas si ja osa va te lä bi rää ki ja te na 
jõu did lap sed oo da tud tu le mu se-
ni – õpe ta jad ja väik se mad läk-
sid üh te klas si ja suu re mad ning 
jul ge mad tei se - põ nev öö kind-
lus ta tud.

See jä rel eh ti si me end kau ni te 
rah va rõi vas te ga ja suun du si me 
rong käi gu al gus punk ti Kaar li 
ki ri ku juu res. Seal sai me kõi ge-
pealt Lot te maa õhu pal le pu hu-
da ja tun ni ke se rong käi gu lii ku-
ma hak ka mist oo da ta. Vii ma ne 
pol nud just eri ti to re, sest nii vä-
ga taht si me ju ba min na, tead ma-
ta, kui pikk rong käi gu kuus ki lo-
meet rit te ge li kult on. Lõ puks 
hak ka si me lii ku ma, rah va tant si-
jad ja val la va nem Too mas Rõ hu 
meie ees. Us ku ma tult pal ju oli 
meil sõp ru ja tut ta vaid tee ää res 

ning hõi sa tes ja pealt vaa ta ja te le 
leh vi ta des sam mu si me lau lu kaa-
re poo le. 

Suur oli meie rõõm, kui täht-
sad po lii ti kud na gu And rus An-
sip ja Tõ nis Lu kas, meie koo li 
sil ti  nä hes hüüd sid “Oo, Tõs ta-
maa kool! Ela gu Tõs ta maa laul-
jad!” Lau lu kaa re eest lä bi kõn di-
des tead si me, et sel leks päe vaks 
oli meie töö teh tud. Hir mus 
pikk oli see rong käik ja ja lad 
lõid tuld all, aga puh ka mi seks 
pol nud ae ga, mah ti ega koh ta, 

sest ini me si meie üm ber oli nii 
to hu tult pal ju, et ko ha ti pi di me 
üks tei sel käest kin ni hoi des us si-
na mas sist lä bi pu ge ma, et mit te 
kaas la si ega ju hen da jaid sil mist 
las ta. 

Näi tu se hal li pa vil jo nis la si me 
hea maits ta lau lu peo su pil ning 
täis kõh tu de ga suun du si me 
esi me se õh tu kont ser dit „Aja 
puu du tus“ kuu la ma. Pä rast tu-
le süü ta mist tu le tor nis tõu sis 
mi tu küm mend tu hat laul jat ja 
pealt vaa ta jat hüm niks püs ti. Vot 

Ilus ja uhke tunne oli lau lu
Jaan Lu ha maa: Jäi meel-
de see, et nä gin Pre si den-
ti. Ei meel di nud 7 km kõn-
di mist, mõ nus oli lau lu väl-
ja ku le ko ha le jõu da ja ol la 
ja he das. Kuid rong käi gu 
ajal nä gin oma onu Mar ti 
ja see oli to re.

Mar leen Sah tel: Lau lu pi-
du meel dis vä ga, eri ti jäi 
meel de rong käik :) 

Nüüd ju ba võib öel da, 
et lä heks uues ti.  Meel de 
jäi And rus An si pi ter vi tus 
Tõs ta maa kesk koo li mu di-
las te le. 

Uh ke tun ne oli laul da 
lau lu kaa re all.

Kei ly Kaal: Oli vä ga to-
re,mul le meel dis kõi ge 
roh kem lau lu kaa re all, ku-
na sealt oli ilus vaa de. Ma 
lä heks sin na ala ti ta ga si!

Rei li Sild: Meel dis lau lu-
kaa re all laul da ja toi dud 
olid ka head, aga mul le ei 
meel di nud rong käik, sest 
ja lad lõid tuld all :) 

Nal ja kas oli see, et ve-
ne rah vu sest ini me sed 
hõis ka sid aken del, et ela-
gu Tõs ta maa, kuid kee gi 
ei saa nud aru, hil jem õpe-
ta ja Ivi üt les, et nad hõis-
ka sid “Ela gu Tõs ta maa”. 

Kui saaks kor daks se-
da kõi ke, ise gi rong käi gu 
teeks kaa sa :)

Kai sa-Liis Puu sepp: Lau-
lu peol oli äge. Mul le meel-
dis see rong käik, kus me 
mars si si me ja kui das or-
kes ter män gis. Ta hak sin 
vä ga ta ga si. 

Koos laul mi ne lau lu-
kaa re all meel dis ja ini me-
sed olid rõõm sad. Ilm oli 
ilus. 

Lõ pe tu seks meel dis 
see, et mi nu pe re mind te-
le kast nä gi. Need päe vad 
jää vad meel de kauaks...

Las te 
mee nu tu sed
lau lu peost



5 - 2014 august

see oli al les või mas, ühes koos 
võõ ras te onu de ja tä di de ga pub-
li ku hul gas seis ta ja laul da meie 

rii gi hüm ni. Kii tus meie las te le, 
kel lel olid sõ nad peas ja kes jul-
gelt ning uh kelt kaa sa laul sid. 

Pea le tun ni kest kont ser ti võt tis 
vä si mus või tu ja läk si me gi ühes-
koos oma pe sa pai ka. En ne ma-
ga ma mi ne kut kos ti ta si me end 
koo li söök las ühe pa ja toi du ja 
pann koo ki de ga ning see jä rel 
oli aeg ma ga ma min na. Kell oli 
pool üks öö sel. 

Pü ha päe va hom mi kul olid 
kon did kan ged ja nii mõ ni gi 
läks pud ru le lii ba tes. Kõ hud 
täis, hak kas kõik jäl le ot sast pea-
le – tüd ru ku te le pat sid pä he, 
rah va rii ded sel ga ja as jad kok-
ku. Kell 11.20 oli mu di las koo ri-
de esi me ne ja ai nus proov, mis 
kuu ma päi ke se käes oli pa ras 
kat su mus. Õn neks oli me va rus-
ta tud vee pu de li te ga ja pi da si me 
ilu sas ti vas tu. Küll aga olid pal-
jud lap sed tul nud la va le il ma 
joo gi ja pea kat te ta ning see tõt tu 
olid mee di ku tel käed-ja lad tööd 
täis. Ku na gi va rem po le nii pal ju 
mu di las koo re kor ra ga lau lu kaa-
re all ol nud ning kon kurss peo le 
pä se mi seks oli suur. Kok ku oli 
198 mu di las koo ri ning lap si la-
val 7428.

Kell 14.00 al gas lõ puks kont-
sert „Puu du tu se aeg“ ja en ne 
mu di la si olid la val süm foo niaor-
kest rid. Vaa de la valt oli oi va li ne, 
hom mi kul veel tü hi ja ro he tav 
la lu väl jak oli täis tu han deid ini-
me si, kes olid tul nud meid kuu-
la ma. Ees ti Rah vus li ku Süm foo-
niaor kest ri saa tel laul si me viis 
lau lu ja vonk le si me lä bi rah va-
mas si kok ku le pi tud pe sa pai ka.

Olid jää nud veel mõ ned het-
ked lau lu väl ja kul, mi da ka su ta si-
me su ve nii ri de ost mi seks, kont-
ser di kuu la mi seks ja liht salt lõõ-
gas tu mi seks. 

Osa de las te va ne mad olid 
tul nud sa mu ti kuu la ma ja need 
lap sed proo vi sid suu res inim me-
res va ne maid üles lei da, et ühes-
koos peo me lust osa saa da. Tei-
sed aga suun du sid ko du tee le ja 
suur oli rõõm, kui tut ta vad näod 
meid bus si pea tus tes oo ta sid ja 
lap sed ta ga si ko dus olid. Las te-
ga käi sid suu rel peol ju hen da ja 
Ivi Kask ning õpe ta jad Jaa ni ka 
ja Tii na. 

Jaa ni ka  

Siin on 7 reeg lit 
Tal li nas se suu re le 
tant su peo le 
pää se mi seks:
1. Se ga rah va tant su rüh ma ju-
hen da mi ne ja koos hoid mi ne 
on jul gust, tar kust ja ae ga nõu-
dev töö.
2. Ju hen da jal peab ole ma ka toe-
tav pe re ja sõb rad.
3. Se ga rah va tant su rühm peab 
ole ma mõ nus selts kond, ava tud 
väl ja kut se te le.
4. Õn ne on va ja, et lä bi üle vaa-
tus te suu re tant su peo tant si ja te 
sek ka va li tak se.
5. Käe pä rast peab ole ma hea kä-
si töö meis ter, kes hoiab rah va rii-

ded kor ras või õmb leb neid va ja-
du sel juur de.
6. Rah va ma ja ja oma va lit sus, 
kel le ka tu se all se ga rah va tant-
su rühm te gut seb, peab ole ma 
toe tav.
7. Tant si ja te ko du rah vas peab 
nen de üle uh ke ole ma.

u kaa re all laul da

Tant su lis te 
seit se 
reeg lit

Väi ke luu le tus tant si ja le:
Mis sest, et nä dal ae ga sa võõr sil tant su lõid,
su var bad olid vil lis ja selg roog pil li lõi,
sind ke na oli vaa da ta all tant si ja te me res,
ja sil ma vaa te ve si seks sa muut sid oma pe res.

Ai täh sul le, Anu, Pil vi, Ly-And ra, Ai ri, Ma re, Kad ri, Lin da, 
Ka rin, Ast ri, Val lo, Too mas, En no, Ar vo, El mo, Va le ri, 
Krist jan ja Kaa rel!  Õn ne la



august 2014 - 6 

Kä si töö kes ku sel on 
ol nud te gus ja või ma lus-
te roh ke aas ta. 
Osa le si me ka hel suu rel 
näi tu sel: „SEE on rah va-
rõi vas“ Tal lin nas Rah va-
kuns ti Ga le riis ja „or na-
MEN TAAL NE“ Tal lin na 
Kuns ti hoo nes. 

„SEE on rah va rõi vas“, tut vus-
tas Ees ti eri ne va te piir kon da de 
rah va rõi vaid. Väl jas oli 24 tra dit-
sioo ni li selt val mis ta tud rah va rõi-
va komp lek ti koos ak ses suaa ri de 
ja üle rõi vas te ga, seal hul gas ka 
eri ne vaid las te rii deid. Eri ne vus 
nn esi ne mis riie test on ilm ne. 

Neis se rõi vas tes se on meist-
rid pan nud roh kelt peent kä si-
tööd, häid ma ter ja le ja ar mas-
tust Ees ti tra dit sioo ni de vas tu. 
Neist rõi vaist võib iga meis ter 
ja oma nik mõel da kui väär tus li-
kust pä rand va rast. 

Ku na näi tus toi mus lau lu- ja 
tant su peo ajal, siis oli nii ees ti 
kui ka vä lis kü la lis te hu vi sel le 
vas tu vä ga suur. Iga päev oli 
näi tu se juu res ka et nog raaf või 
meis ter, kes vas tas kü las ta ja te 
kü si mus te le ning an dis nõu val-
mis ta mi se osas. 

Teis te seas oli näi tu sel väl jas 
Bir git Pe re poolt val mis ta tud 
Tõs ta maa ki hel kon na nai se rah-
va rõi va komp lekt. 

Bir git ku dus ise see li ku kan ga 
ja suur rä ti, tik kis sär gi, ta nu ja 
põl le, val mis tas hee gel- ja nip lis-
pit sid, ku dus su kad ning õmb-
les komp le ti val mis. Os te tud 
on vaid li na ne kan gas ning need 
ma ter ja lid ja li san did mis va nas-
ti gi olid tun tud kui os tu kaup.

„or na MEN TAAL NE“ eks po-
nee ris eri ne vaid kä si töö vald kon-
di meist ri te kau du, kel le os ku-
sed ja meis ter lik kus on ära tun ta-
vad ning pro fes sio naal se kuns ti-
ha ri du se ga au to ri te kau du, kes 
iga päe va selt töö ta des on oma 
loo min gus ins pi ree ri tud rah va-
kuns tist. Näi tust kü las tas 2600 
vaa ta jat.

Meie osaks oli val mis ta da 

Tõs ta maa ki hel kon na tra dit sioo-
ni li si roo si tud ese meid: 10 paa ri 
suk ki ja 10 paa ri kin daid. 

Ku na sar na selt Bir gi ti ga on 
ka teis tel kä si töö rin gi nais tel 
rah va rõi va komp lek tid val mi-
mas, olid sin na juur de su kad ja 
kin dad ju ba koo tud. Ole me saa-
nud neid va rem esit le da mar di-
laa dal ja ka mõ ned tel li mus tööd 
tei nud. 

Kut se näi tu sel osa le mi seks 
sai me gi see tõt tu. Ar ves ta des, 
et kõik meie nai sed tee vad kä si-
tööd ho bi kor ras, oli väl ja kut se 
mei le pä ris suur. Aga sel list või-
ma lust ei tu le ju iga päev! Võt si-
me kut se vas tu. Käi ku läk sid va-
rem val mis ta tud ese med ning 
puu duo le vad ku du si me mõ ne 
kuu ga juur de. 

Ees ti Kul tuur ka pi ta li toel sai-
me üht la si või ma lu se luua neist 
suk ka dest-kin nas test näi dis te-
komp lek ti, mi da töö tu ba des ja 
näi tus tel ning tel li mus te täit mi-
sel ka su ta da. Meie nais kond ku-
ju nes ühek sa liik me li seks: Juu li 
Aa vik, Eve lyn Piir me, Bir git Pe-
re, Õn ne Salk, Tii na Sah tel, Jaa-
ni ka Soo saar, Mar ge Pääs tel, 
Anu Rand maa ja He li Ki ve rik. 

He li on kä si töö hu vi li ne 
proua pea lin nast, kes oli va rem 
osa le nud mi nu poolt Har ju maa 
Muu seu mis lä bi vii dud kin nas te 
roo si mi se koo li tu sel ning lei dis 
meie ko du le helt üles kut se, et ot-
si tak se roo si tud suk ka de ku du-
jaid. He li soo vis õpi tud os ku si 
ka su ta da ja vas tas kut se le ning 
ku dus vä ga kau nid su kad.

Ka hek sa paa ri sõr mi kuid 
näi tu sel olid Juu li koo tud. Juu-
li on 1,5 aas ta jook sul oman da-
nud suu re ko ge mu se roo si mis-
teh ni kas kin nas te ku du mi ses, 
täit nud ka tel li mus töid ning te-
mast on saa nud meis ter, kes on 
esit le tud ka Ees ti kä si töö meist-
ri te vee bi ka ta loo gis Pär nu maa 
meist ri na: http://www.fol kart.
ee/juu be liaas ta/meist ri te-vee bi-
ka ta loog .

Roo si mi ne ise on oma näo-
li ne kä si töö teh ni ka, mis saa vu-
tas 19. sa jan di tei sel poo lel eri ti 
rik ka li ku ku jun du se ja ka su tu se 

Tõs ta maa Mõi sa 
Hu vi kool
Mais sai Ees ti Ha ri du se In fo süs tee mi kin ni ta mi-
seks saa de tud kä si töö õp pe ka va ja aval dus hu vi-
koo li loo mi seks. Õp pe ka va kin ni ta ti. 

Loo dud on Tõs ta maa Mõi sa Hu vi kool, kus esial gu on vaid 
las te kä si töö rin gid. Hil jem võib se da õp pe ka va täien da da ja hu vi-
koo li laien da da, li sa des juur de veel teis te eria la de õp pe ka va sid. 

Kä si töö õp pe ka va on ka he le va nu seg ru pi le 1. – 9. klas si ni. 
Õp pe ka va on koos kõ las hu vi koo li sea du se, hu vi ha ri duss tan dar-
di ja hu vi koo li põ hi kir ja ga. 

Ku na kä si tööos kus te jär je pi de vus on va he peal kat ke nud, siis 
on kä si töö õp pe ka va ees mär giks se da lün ka täi ta - kas va ta da kul-
tuu ri tead lik ku ko da nik ku ja an da tal le eluks va ja li kud prak ti li sed 
os ku sed. Õp peai ne toe tab rah vus li ku ja paik kond li ku iden ti tee di 
ku ju ne mist, rah vus kul tuu ri säi li mist ja jär je pi de vust.

See tõt tu on teh no loo gia te õp pi mi se kõr val olu li sel ko hal tead-
mi sed meie kul tuu ri loost, ko ha li kust aja loost; kir jel du sed kui das 
neid sa mu ese meid val mis ta sid meie esi va ne mad, kust saa di ma-
ter ja le, mil li sed olid kau nis tus vii sid ja mil list tä hen dust oma sid 
ka su ta tud or na men did. 

Õp pe ka va alu sel on koos ta tud ka ai ne ka vad ning neist läh tu-
valt koos ta tak se rin gi de tööp laa nid ja tun ni ka vad.

Õp pe ka va ga ja hu vi koo li põ hi kir ja ga saab tut vu da Tõs ta maa 
mõi sa ja kä si töö kes ku se ko du le hel. Sa mu ti leiab sealt sep temb ri 
al gul kä si töö kes ku ses ava ta va te rin gi de loe te lu, toi mu mi se ajad 
ning muu va ja li ku in fo.

Anu Rand maa

Käsi töö meist rid ko
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just Tõs ta maa ki hel kon nas. Roo-
si mi se mus ter moo dus ta tak se 
must ri lõn gu ku du mi se ajal põ-
hi koe sil mus te et te või ta ha tõs-
tes. 

Sel le tu le mu se na te kib ma dal-
pis te ti kan dit mee nu tav mus ter. 
Tõs ta maal roo si ti sõrm kin daid 
ja suk ki. Põ hi ku de oli ala ti val-
ge, roo si mi sel ka su ta ti pal ju eri-
ne vaid pu na seid, ro he li si ja roo-
sa sid too ne.

Ühel kin da paa ril ka su ta ti vä-
ga mi tut eri ne vat teh no loo giat - 
li saks roo si mi se le veel nar maid, 
vik leid, vit su ja sis se koo tud kir-
ju.

Teh ni ka le vi mi sel 19. sa jan di 
lõ pu poo le muu tu sid or na men-
did rik ka li ku maks, suu re nes 
ese me sil mus te arv ja muu tus 
ti he da maks ku de. Oli ta va li ne, 
et kin da sil mus te ar vuks oli 96 

ku ni 112 sil must, 
mõ ni kord ise gi 128 
sil must. Var ras te jä me dus on 1 
– 1,25 mm. 

Pi ke malt saab näi tu se koh ta 
lu ge da siit: http://www.fol kart.
ee/juu be liaas ta/nai tus-or na men-
taal ne-2. 

Tõs ta maa rah val oli või ma-
lus roo si tud ese meid vaa da ta ja 
meist ri te ga ves tel da val la päe va-
del Cot ze söö gi ma jas toi mu nud 
töö toas. Näi tu se koh ta on aval-

da tud ka ka ta loog, mi da saab nä-
ha kä si töö kes ku ses.

Tä na võib öel da, et roo si mi se 
pu hul on te ge mist ühe taa se lus-
ta tud paik kond li ku tra dit sioo ni-
ga, mil lest on või ma lik ku jun da-
da Tõs ta maa le ise loo mu lik ke 
mee neid ja eri ne va hin na ning 
funkt sioo ni ga kä si tööe se meid 
ana loog selt nt Mu hu ti kan di le.

Teist aas tat kü las tas Tõs ta-
maad Amee ri ka kä si töö tu ris ti-
de grupp, kes õp pis kä si töö toas 
just roo si mist. Tead li ke kä si töö-
i ni mes te na va li sid ne mad meie 
poest kaa saost mi seks kva li teet-
selt val mis ta tud tra dit sioo ni li si 
kä si tööe se meid. Kü la li si käis 
tei si gi: Ro man ti li selt ran na-
teelt, teis test kä si töö kes kus test, 
eri ne va te pro jek ti de kau du vä-
lis maalt. Tõs ta maa mõi sas on 
10 aas tat toi mu nud rah va rõi va 
õp pe laa ger hu vi lis te le üle Ees-
ti. Sel lel su vel oli va heaas ta, kus 

laag rit ei toi mu nud, küll 
aga said siin kok-

ku Ees ti Rah-
va kuns t i 

ja Kä si töö Lii-
du, TÜ Vil jan di Kul-

tuu ria ka dee mia, Ees ti Rah va 
Muu seu mi ja rah va rõi va meist-
ri te esin da jad, et pi da da plaa ni 
edas pi di se osas.

Se da, et laa ger rah va seas 
oma ko ha on leid nud, näi tab 
see, et täi tu vu se ga po le prob lee-
me ol nud. Ka sel aas tal hak kas 
ju ba jaa nua rist ala tes re gist ree-
ru mis soo ve lae ku ma ja su vel 
kor ral da ti al ter na tii vi na väik se-

ma tes grup pi des kok ku saa mi si 
mu jal. Li saks mõt te tal gu te le vaa-
ta sid kü la li sed meie val las rin gi, 
kü las ta sid teat rie ten dust ning 
puh ka sid. Mõt te ko ja tu le mu se-
na ot sus ta ti, et laag rit ra dit sioon 
Tõs ta maal jät kub ning li saks Ees-
ti meist ri te le kut su me laag ris se 
kol lee ge ka teis test maa dest.

Kä si töö pood on ava tud kol-
man dat hooae ga. Ole me saa-
nud olu li se ko ge mu se võr ra 
rik ka maks. Väl ja on ku ju ne nud 
too ted, mi da meilt kind las ti 
oo da tak se, kat se ta me ka uu si. 
Mõ ned neist on vä ga häs ti vas-
tu võe tud, kõi gil jäl le gi nii häs ti 
ei lä he. Ole me saa nud va he tult 
klien ti de ga su hel da, kuu la nud 
nen de ar va mu si, soo ve, kii tust 
ja krii ti kat.

Ole me saa nud tea da, et sel-
list poo di on Tõs ta maa le ik ka gi 
va ja. Se da nii kü la lis te le kui ka 
kä si töö te gi ja te le. 

Kuid prae gu, kui kü las ta ja te 
hulk iga aas ta ga suu re neb, suu-
da me siis ki veel pak ku da vä hem 
kui meilt oo da tak se. See võiks 
ol la mär guan deks kõi gi le nei le, 
kes ko dus mi da gi to re dat kä si-
töist ni ker da vad: tea vi ta ge meid 
oma te ge mis test, tul ge näi da ke 
oma töid, pea me plaa ni ja hak-
ka me ju ba sü gi sest oma kä si töö-
müü ki ka van da ma. 

Suur puu dus on puu tööst ja 
muust mees te kä si tööst. Ik ka on 
va ja ku du jaid. Kel lel vä he gi hu vi 
ja taht mist kä si tööd te ha, aga se-
ni kin del too de puu dub, tul ge sü-
gi sel rin gi, pea me plaa ni, proo vi-
me eri ne vaid as ju te ha. 

Si hi pä ra se te gut se mi se ja mõ-
nin ga te nõuan ne te ga on Tõs ta-
maal kä si tööst või ma lik en da le 
ku jun da da täien dav ela tu sal li-
kas. 

Neil, kes kä si tööd too ta ei 
soo vi, on või ma lus rin gi des osa-
le des ühes koos teis te ga va ba ae-
ga vee ta ning ise mee le pä ra ne 
ese val mis ta da. Sa ma või ma lust 
pa ku me ka nei le, kes kä si tööd 
ost mi seks lii ga kal liks pea vad. 

Anu Rand maa

o gu vad il ma kuul sust
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A
i täh Tõ he la kü la selt si le 
ja Tõ he la raa ma tu ko gu 
ning rah va ma ja ju hi le 

Bir git Pe re le – nei le kel le hoo lel 
ja kor ral du sel il mus meie ku na-
gi se koo li ma ja õue le XVI ko du-
ko ha päe val, 28. juu nil 2014, ime-
kau nis pikk pink. Sel ja toel päi-
ke se sä ras kol me ni me ga tah vel 
– Tõ he la ko du ko ha päe va de käi-
ma pa ni jai le ja kor ral da nui le. 

Te ge li kult ole me me kõik  
nen de päe va de te gi jad. Tõ he la 
ko du ko ha päe vad on meid Tõ-
he las se kau gelt ki kok ku too nud, 
ühen da nud uues ti vaa ta ma ta Si-
be ri ga lõ hu tud elu de le ja ko du-
kao tus te le. 

Üks ko du päe va li ne üt les: „Si-
na ei tun neks mind ega mi na 
sind, kui meil ko du ko ha päe vi 
po leks!“

Bir git Pe relt sai me tea da, et 
sel le saa re puust pi ka pin gi pro-
jek ti au tor ja teos ta ja on Gun nar 
Tilk Tõs ta maalt, fi r ma Te ka mer 
lan ge tas puu ja toi me tas te gi ja le 
ning viis uue pin gi pä rast ko ha-
le gi. Tõ he la Kü la selts tel lis Pär-
nust pin gi le plaa di. 

Ist me pa nid pai ka oma kü la 
me hed, paep laa did tõi Kar mo 
Kuu ra oma ko dust. Sel gus pin-
gi teo al ga ta ja - Hil ja Raud Mar-
ju Adam si kau du. 

Kui Bir git Pe re pin gi Vo ki rat-
ta esi ta tud Alu kü la folk loo ri saa-
tel ava tuks kuu lu tas ja meid kol-

me vast se le pin gi le koos kau ni te 
lil leõi te ga is tu ma kut su ti - oli me 
sii ralt tä nu li kud ja imes tu nud. 

Ole me pin gil ju ba ühel järg-
mi sel gi päe val is tu mas käi nud 
ja seal pi kalt aru ta nud – kui das 
te gi jail õn nes tus pin gi te gu sa la-
du ses hoi da, et see is tu jai le tõe-
li ne ül la tus oli. 

Aga meil oli veel tei ne gi prob-
leem – miks me kol me ke si, sel-
le kol me küm ne aas ta jook sul, 
po le oma va hel kar vu pi di kok-

ku läi nud. See ei saa nud ki pä ris 
sel geks. 

Aga need teo kad aas tad on 
rõõ mu ja ra hu pak ku nud ning 
meid ilus ti va naks ai da nud saa-
da (eri ti siin kir ju ta jat). Ole me 
tut ta vad (vä he öel dud) lä bi mit-
me põl ve. 

Sil vi Rand (Tohv) ja Mee-
li Sutt (Tõ nis soo) - Tõs ta maa 
kesk koo li I lend  (1957). on ala-
ti ol nud ra hu li kud, sõb ra li kud, 

sõ na pi da jad, töö-
kad Tõ he la aja-
loo jääd vus ta jad. 
Esi va ne ma teks 
põl lu me hed, kii-
de tud sepp, ehi-
tus mees, ühis pii-
ma ta li tu se ra ja jaid jne. 

Hu vi tav li sa da, et Mee lil oli 
ise gi vast sel pin gil is tu mist har-
ju ta des täh tis kaus tik ko tis – mil-
lest ta sa mas tek ki nud kü si mu se-
le ko he selt ka vas tu se lei dis. Siin-
kir ju ta ja ei ol nud ko hal pi de valt 
– tu li ja läks ning kok ku saa mi si 
ja ühis te ge mi si saa tis ala ti suur 
kii rus (abi sai öö tun di dest) – ju 
siis kak le mi seks ae ga ei jää nud.

Esi me ne ko du ko ha päev Tõ he-
las sai teoks 16. sep temb ril 1984 
koos Ees ti Rah va Muu seu mi ga. 
Ja see kord ne on ju ba XVI. 

Igal kok ku tu le kul on ala ti 
ol nud oma tee ma ja üri tus on 
ühen da tud kal mis tu pü ha ga. 
Aja loo tun nid, ring käi gud kü la-
des, näi tu sed, spor di võist lu sed, 
lo te riid an na vad ko du ko ha päe-
va de le si su. 

Ole me hoo lit se nud sel le eest, 
et kõik üri tu sed on sõ nas- ja pil-

30 aas tat Tõ he la ko du ko ha päe vi
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dis tu le vi ku le jääd vus ta tud. Il-
mu nud on ka hek sa kü la raa ma-
tut. 2000. aas tal ava si me koo li-
ma ja pöö nin gu kor ru sel muu-
seu mi toa. 

Eri ti on meel de jää nud esi-
me ne ko du ko ha päev ning tei ne 
- Mats Mõts la se le mä les tus ki vi 
ava mi se ja Sil vi Ran na suu re pä-
ra selt koos ta tud luu le põi mi ku ga 
“ Kui tu len oma ko du koh ta”. 

Tõ he la nei du de M. Toh vi, A. 
Su ti ja K. Ran na esi ta tu na on 
see sü ga val sü da me so pis tä na-
se ni. Teos te kü la le pü hen da tud 
päe val pa ni hel di ma ku na gis te 

Teos te ja Vi ru na kü la or kest ri-
mees te Karl Kös te ri akor dio-
ni- ja Her man Tam me suu pil li-
lood. 

Häi das te kü la ring käik oli täis 
ül la tu si – Sa ra to pi õues pe re po-
ja ki vis se kir ju ta tu: “Põl lu mees 
ja leh ma lüps ja pia vad au sees 

ole ma” ning pikk tee kond Sai ka 
so hu – ku na gi se Kõr ge ma see gi 
(vaes te ma ja) va re me te juur de 
– pal ju de le tu li sel le ole ma so lu 
täie li ku ül la tu se na. 

Iga ko du ko ha päev on and-
nud li sa unus tus te hõl ma va ju-
nud sünd mus test, ol nud ela-
mus lik ja meel de jääv, ega mui du 
me ik ka ja jäl le üle aas ta kok ku 
ei käiks.

Ai täh!

Vai ke Hang (Soo bik), 
üks “is tu ja”

Fotod: Bir git Pe re
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R
ee de õh tul, val la-
päe va de ava mi sel, 
eten das näi tet rupp 

st se naa riu mi, mis kir jel-
das häs ti Tõs ta maa - 
Pär nu bus si liik lu se al-
gust 90 aas tat ta ga si. 

Eten dus toi mus 
Lõu ka Tu ru tre pil, 
kus ko gu nes bus si 
oo ta ma ki rev selts-
kond kü la rah vast. 
Kauaoo da tud ja en-
ne nä ge ma tut om-
ni bus si ke has tas 
Tõ he la puu buss, 
elut ruult män gi sid 

tõs ta maa la si Lii na 
Käär, Car men Maan-

toa, Ka ren Ad ler, Ag-
nes Jan son, Õie Jaan-

soo, Ei no Nõm me, Manf-
red Muu ga, Enn Mart son 

ja And res Laur, la vas tas Kül-
li Jan son. Tä he le pa ne lik vaa ta-
ja mär kas ka ühe nai se kor vis 

elu sat ka na.
Viies Ra tas tant sis 

ko du rah va ees et te mõ-
ne tant su peo tant su ja 

Ree de ne Rõõm lau lis rõõm salt 
„Tõs ta maa val si ga“ val la li pu var-
das se.

Val la va nem tun nus tas mit-
meid tub li sid ko da nik ke pa nu-
se eest ko gu kon na el lu, kau ni te 
ko du de loo mi sel ning val la esin-
da mi sel Tal lin nas lau lu- ja tant-
su peol.

Val la päe va de esi me ne õh tu 
toi mus Se lis tes. Kõi gil soo vi ja tel 
oli või ma lus end las ta ko ha le sõi-
du ta da Tõ he la puu bus si ga. Ees 
oo tas kas ke de ga kau nis ta tud 
101-aas ta ne rah va ma ja ja Se lis-
te selt si rah vas. 

Vaa ta mi seks olid väl ja pan-
dud me re tee ma li sed fo tod ja 
uu ri mus tööd. Eve Jür gens mee-
nu tab: „Lii na Käär kü sis ke va-
del, et kui te ha Tõs ta maa val las 
muu seu mi de päe va, kas Se lis te 
ka sel lest osa soo vib võt ta? Ei ol-
nud het ke gi kaht lust, loo mu li-
kult tee me ära! 

Olin just saa nud tut ta vaks 
Ar ne Sa lus te ga, kes tun dis hu vi 
Erik so ni su gu võ sa vas tu. Te malt 
kuul sin Vla di vos tok ki rän na nud 
Ju han Erik so nist, kes ra jas sin na 
oma lae va kon to ri, omas kae van-
dust ning oli üht la si Nor ra kon-
su liks. Ta kut sus en da juur de 
lae va kap te ni teks ven na poeg 
Joann Erik so ni ning õe poeg 
Mar tin Mas so. See ga tee ma ole-
mas – Se lis te kü last pä rit lae va-
kap te nid. 

Möö du nud aas ta ni tead sin, 
et Se lis test on pä rit viis kap te-
nit: Ju han Jan sen, Va lev Me re, 
Eus taa tius Mii do, Her man Tõ-
nis soo ja Ja kob Jür gens. 

Ar ne Sa lus telt sain tea da ka 
Poe ta lust pä rit And rei Erik so-
nist, kel le elu käi gust mul se ni 
ai mu ei ol nud. Tä nu sõb ran na 
Svea le, kes soo vi tas lu ge da To-
ron tos väl ja an tud raa ma tut 
„Reh vi tud pur je de ga“, kus oli kir-
jas Se lis test pä rit kap te ni Gus tav 
Jür gen si mee nu tu sed „Suu rest 
Tõl lust“. 

Kas po le vah va? Nii väik sest 
kü last on sir gu nud küm me tub li 
me re meest!“. 

Tõs ta maa vo kaa lan sam bel 
Ree de ne Rõõm võt tis so bi valt 
üles va nad vii sid ning mee li tas 
rah va gi kaa sa laul ma. 

Us ku ma tult hea ta se me li ne 
TP Brass Big bänd pak kus suu-

re pä rast tant su muu si kat ko gu 
õh tu jook sul. Big bänd koos neb 
muu si ka koo li õpi las test, ke da 
ju hen dab tõs ta maa las te le häs ti 
tea da-tun tud Kai do Ki vi. 

Lõ bu saks va hel du seks sel gi-
ta ti väl ja kõi ge tu ge vam nai ne, 
kel leks osu tus Kärt Jür gens. Lo-
te rii oli vä ga po pu laar ne, sest 
iga loos või tis au hin na. Ret ro ku-
nin gas El mu Sa dul sepp män gis 
Se lis te peo le so bi lik ku head tant-
su muu si kat kõi gi rõõ muks. 

Va na rah va ma ja hea vaim an-
dis end tun da igaü he le, kes sis se 
as tus. Pi du lis te mul jed olid vä ga 
head.

Sa mal ajal tul di kok ku pi dut-
se ma ka Tõs ta maa rah va maj ja, 
70 - 80-nda te stii lis teat ri koh vi-
kus se „Ei ne laud“. Val la päe va de 
esi me ne õh tu viis meid kõi ki 
ajas ta ga si ja  pak kus tõe list va-
hel dust tä na päe va ses se kii res se 
ar giel lu.
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L
au päe va hom mi kul ko gu-
ne sid kes ka le vis se müü-
jad ja ost jad. Oli nii omi 

kui võõ raid. Tä na vu sel tu ru hom-
mi kul olid müü gi le tid pi sut tei si-
ti sä ti tud – pa re mi ni. Sel le eest 
tä nu nu pu ka te le Gre te ja Alo 
Tom so ni le. 

Spor di maailm on Too mas Rõ-
hu jaoks sü da me lä he da ne ja te-
ma kor ral das las te jaoks Pääs te-
tee nis tu se juur de ba tuu did ning 
lau lu la va le seik lus par gi koos põ-
ne va te at rakt sioo ni de ga. Need 
pak ku sid rõõ mu nii suur te le kui 
väi kes te le. 

Anu Rand maa eks po nee ris 
Tõs ta maa roo si tud kin nas te-suk-
ka de näi tust ja töö tu ba ning Hei-
no Krii sa õpe tas sa vi ga toi me ta-
mist. Mar ge Pääs tel te ge les vä-
si ma tult kont ser di ja rah va peo 
pi le ti te müü gi ga ning va na de 
raa ma tu te laa da ga. Saa dud tu lu 
an nab või ma lu se raa ma tu ko gus-

se os ta kauaoo da tud las te laua-
män ge. Rah va ma jas oli väl ja pa-
nek nais te la pi töö dest, ava tud Jü-
ri Ten so ni fo to de näi tus „Ra ja ca 
aeg“, noor te kes kus ja „Ei ne laud“. 
Ka Cot ze Ma ja ja Lai ne Baar 
olid mõ nu sa teks koh tu mis pai-
ka dest val la päe va lis te le. 

Val la va ne ma idee jär gi kor ral-
da ti põ nev kü las tus mäng, mil le 
ees mär giks oli rah vast mee li ta-
da kõi gist sünd mus test osa võt-
ma. Kü las tus män gu osa le ja kaar-
te ja ga ti  val la päe va de ava mi sel 
ja tu ru hom mi kul. Kõi gi 15ne 
sünd mu se juu res mär gis ta sid 
kaar te va ba taht li kud (pea mi selt 
Vo ki rat ta liik med). See, kel lel vä-
he malt 9 mär gis tust, sai õi gu se 
osa le da au hin da de loo si mi sel pü-
ha päe val rah va ma jas, val la päe va-
de lõ pe ta mi sel. Mäng läks ül la-
ta valt häs ti.180-st osa lus kaar di 
oman da nust jõu dis fi  ni šis se 91. 
Ja sünd mus test võe ti sa mu ti roh-

kem osa, kui ku na gi va rem.
Teh no kes ku ses se kut su ti vaa-

ta ma trak to ri te võist lust ja kü las-
ta ma „Töö ko ja puh ve tit“. An de-
kalt ja arm salt oli eks po nee ri tud 
teh ni kaar mas ta ja te maailm. 

Epp-Ma ria Ko ka mä gi avas 
mõi sas oma sel le su ve eri lis te 
maa li de näi tu se.Mõn da pil ti eri-
ne va nur ga alt vaa da tes muu tu-
sid vär vid ja see te ki tas tae va li ku 
ning kum mas ta va tun de. Meist-
ri töö. Mõi sas olid ava tud ka näi-
tu sed “Ki no aja lu gu ese me tes”, 
„Fo to kunst nik Pee ter Too ming 
75“, „Ees ti joo nis fi lm 40“, Kal ju 
Suu re mä les tus näi tus ja “As ja de 
evo lut sioon”. Jaak El ling tut vus-
tas kõi gi le hu vi lis te le ki no maail-
ma müs ti kat. Val la päe va lis te le 
pa ku ti koh vi ja Tõs ta maa pa ri-
ma meist ri Maie Mii du val mis-
ta tud kring lit.

Ki ri kus se oli kut su tud tä na vu 
esi ne ma Koit Too me ja Jor ma 

Puu saag. Kont sert oli mõel dud 
akus ti li se na, aga liig selt teh ni li-
ne he lin da mi ne muu tis sel le ole-
mu se. Tõs ta maa ki ri kul on oma 
vä ga hea akus ti ka, mi da muu si-
kud on hea mee le ga vai mus tu-
nult ära ka su ta nud. Mit med ar-
tis tid on siin and nud kont ser te 
he li teh ni kat ka su ta ma ta või siis 
vä ga mi ni maal selt. Koit ja Jor-
ma pak ku sid oma meis ter li ku 
esi ne mi se ga aga sel le gi poo lest 
 ki ri ku täie le pub li ku le hea kont-
ser die la mu se.

Li gi paar sa da suurt ja väi kest 
ko gu nes rah va maj ja Saa re maa 
Rah va teat ri ko gu pe re-eten dust 
nau ti ma. Nal ja kas, hea ku jun-
du se ga ja po si tiiv sust si sen dav 
Väi no Ui bo la vas tus so bis häs ti 
val la päe va de ka vas se. To re oli 
kor ra ga nii pal ju väik seid lap si 
Tõs ta maal koos nä ha. 

Ehi ta ja te teel ava ti Ja ne ly ko-
duaia koh vik - hea me nüü va li ku 
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ja ela va muu si ka ga. Tõe list ko su-
tust pak kus tum mi ne sel jan ka 
en ne pik ka rah va pi du.

Lau lu la val oli teh tud õh tuks 
kor ra li kud et te val mis tu sed rah-
va peoks: pai gal da tud suur la va, 
he li- ja val gus teh ni ka, ek raan vi-
deo dis ko jaoks ja vä li puh vet pi-
du lis te tee nin da mi seks. Mõ nus 
soe su veõh tu, mi da kroo nis täis-
kuu, lõi suu re pä ra sed tin gi mu-
sed meel di vaks ole mi seks koos 
oma kan di rah va ga. 

Kih nu Poi sid tant si ta sid kõi-
ki ar mas ta tud ja ko du se rah va-
muu si ka ga. Uku Su vis te an dis 
sü dam li ku kont ser di, saa tes end 
ise kla ve ril. Ju ba te ma os kus lik-
ku kla ve ri saa det oli nau di tav ja 
põ nev kuu la ta. Vj. Mar ti nee ro 
en di se tõs ta maa la se na võt tis ko-
gu õh tu juh ti mi se en da õlu le, su-
hel des rah va ga. Tä nu nos tal gia-
tun de le ning va na de ae ga de mä-
les tu seks, hoi dis mees peo tu ju 
üle val ku ni poo le kuue ni hom-
mi kul. Küll aga ei saa siin juu res 
mai ni ma ta jät ta sei ka, et kel la 
kol me ajal süü tas kee gi sa la ja to-
hu tu lõk ke ku hi la. 

Tu leoht lik ku se tõt tu ei and-

nud Pääs te tee nis tus lõk ke süü ta-
mi seks lu ba. Ini me sed on har ju-
nud oma va na puup rah ti too ma 
lau lu la va le ja nii ko gu neb sin na 
ala ta sa kor ra tu ja liig selt ma hu-
kas ri su hun nik. Val la va nem nä-
gi vae va sel le kok ku lük ka mi se, 
kor ras ta mi se ja kee lu mär ki de-
ga va rus ta mi se ga veel va he tult 
en ne val la päe vi. Kor ral da ja na 
ela sin lä bi suu re eh ma tu se. Ko-
le mõ tel da, mis oleks juh tu nud, 
kui lõk ke ma ter ja li ei oleks kok-
ku lü ka tud? Tu hat tä nu ko ha-
li ke le prit su mees te le, kes tuld 
kont rol li all hoid sid. Pi du li sed 
aga nau ti sid lõk ke soo just ja val-
gust, mis te ki tas kõi gis val da va 
ro man ti ka tun de. 

Sil mit se des se da lõ ket, tu li 
mul le meel de koo li ajal õpi tust, 
et 10. au gus til pee ti va na rah va-
ka len di jär gi lau rit sa päe va, kus 
tu le süü ta mi ne ja töö te ge mi ne 
kee la tud. Reeg li test kin ni pi da-
mi ne hoi dis ära tu le kah jud ja 
pa han du sed. Loo da me, et sa la ja 
süü ta ja ka het seb oma te gu, saab 
tu le pat roon Lau rent siu se käest 
oma ru ma lu se pä rast an deks ja 
õn ne tu sed jää vad tu le ma ta.
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P
ü ha päe val ko gu ne ti val la-
päe va de lõp pa kor diks rah-
va maj ja. 

Tä nu kü las tus män gu le ja-
gus pub li kut ke nas ti. Meie folk-
loo rian sam bel Vo ki ra tas esi tas 
muu si ka lis-sõ na li se mõ tisk lu se 
oma am mu sest lap se põl vea jast. 
Pub li ku hul gas ea ka ma tel ja kes-
kik ka jõud nud ini mes tel oli mee-
nu tus test ära tund mis rõõ mu, 
väi kes tel las tel va jus aga põ ne-
vu sest suu am mu li. 

Saa re maalt, Sal me val last, 
võt si me vas tu kü la li sed – tant-
su mem me de rühm „Mee les-
pead“ ja pil li mees Mih kel Me-
reäär. Saar la sed olid plaa ni võt-
nud tul la Ma ni ja lau lu peo le esi-
ne ma. Te gi me nei le et te pa ne ku 
sin na koos min na ja te ha väi ke 
tut vus tus ka ju ba val la päe va de 
lõ pe ta mi sel. Nad laul sid ja tant-
si sid kol mest saa rest – Mu hust, 
Ab ru kast ja Saa re maast. Imet-
le si me nen de to re daid rah va rii-
deid. 

Rai do Val ge vä li oli sü da mest 
lii gu ta tud Tõs ta maa ini mes te 
osa le mi sest Tal lin nas lau lu- ja 
tant su peol ning rong käi gus. 
Val la päe va de lõ pe ta mi sel oli te-
mast se da vä ga ar mas ja ga da. 
Sõ nu miks kõi gi le sai: „Hoid kem 
kõr gel Tõs ta maa lipp!“.

Kü las tus män gus osa le ja te le 
ja ga ti loo si tah tel au hin du, mis 
olid hu moo ri kad ja te gid kõi gi 
mee led rõõm saks. Tä nu lah ke te-
le val la et te võt ja te le ja erai si ku-
te le ko gu si me kok ku 73 to re dat 
au hin da. 

Toe ta jad vää ri vad siin ko hal 
ära ni me ta mist: Kä si töö kes kus, 
Cot ze ma ja, Ja ne ly ko du köök, 
val la va lit sus, Ma jan du sü his tu 

kaup lus, Tee ris ti pood, Er mis-
tu puh ke kü la, Tõ he la jär ve puh-
ke kü la, Me re laiu puh ke kü la, 
Aian dus kaup lus, Lõu ka turg, 
vee bi pood Elu vä gi, Jär veot sa 
ta lu roo siaed, Tõs ta maa tank la, 
Õmb lus töö ko da ehk Grüü ne 
Teks tiil, Sil la met sa ta lu, Lai ne 
baar, Rii da ta lu, Ra ja ta lu, Män-
ni ku ta lu, Ant su ka las tus ta lu, 
Kast na puh ke kü la, Pil vi Ka se, 
Pil le Mart son ja Hel le Pih lak.

Lõu na pai ku oo tas Me re laiu 
puh ke kü la kõi ki ran na vol let ja 
pe tan ki män gi ma, sup pi söö-
ma ning me re mõ nu sid nau ti-
ma. Lau lu peo hu vi li sed sõi du-
ta ti suu re bus si ga Tõs ta maalt 
Mu na laiu sa da mas se ja sealt 
praa mi ga Ma ni ja le. Vas tu võt-
mas oli Ka se Svea, Tam me Ül le 
ja mit med ma ni ja la sed. 

Mee les pead ja Vo ki ra tas koos 
pil li mees te Ala ni ning Mihk li ga 
täit sid peo muu si ka, tant su de ja 
lau lu de ga. Koos rah va ga tant si ti 
selts kon na tant se ja laul di tut ta-
vaid lau le. 

Nau di tav oli mõ le ma pil li me-
he spon taan ne ja vä ga pro fes sio-

naal ne mu sit see ri mi ne ki tar ril 
ning akor dio nil. Pü ha päev ku ju-
nes tõe li seks hin ga mis päe vaks.

To re on tõ de da, et val la päe-
vad toi mi vad Tõs ta maal ko-
gu kon na ühis te ge vu se na, kus 
igaüks soo vib kor ral du ses kaa-
sa lüüa. Ja igal aas tal on juur de 
tul nud ka uu si te gi jaid. 

Ik ka võe tak se oma plaa ni des-
se val la päe va de ajal ko du kan ti 
tul la ja saa da koh tu mis test soo-
je mä les tu si. 

Kü la lis te suust kuu len ai na 

imet le vaid kii du sõ nu Tõs ta maa 
val la elu koh ta. Siia tul lak se ot-
si ma ra hu, ro man ti kat ja mõ nu-
sat suht lust ran na rah va ga. Ilm-
sel gelt ole me igaüks sel les pi sut 
ka ise süü di. Ja pa ras mei le! 

Roh kem aus tust ja lu gu pi da-
mist tei se ini me se vas tu – ol gu 
ta su pe re lii ge, naa ber, üle mus 
või lä bi sõi tev jaa pan la ne!

Mul je ta des 
Õn ne la
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P
är nu maa kuue me reäär-
se val la spor di koos töö 
Ran na män gu de kor ral-

dus kord oli tä na vu Tõs ta maa 
val lal ja et ni mes si sal du vat sõ-
na rand õi gus ta da, ot sus ta si me 
need ju ba teist kord selt kor ral da-
da Ma ni laiul. Ran na män gu de 
ees mär giks on val da de koos töö 
lä bi kul tuu ri lis-sport li ku te ge vu-
se,  oma va he li se suht le mi ne, pa-
ri ma te sport las te ja edu ka ma te 

val da de väl ja sel gi ta mi ne. Prog-
ram mis oli 10 ala.

Tõs ta maa saa vu tas II ko ha 
taid lu ses (ju hen da ja Kül li Jan-
son, Taa vi Tõ nis son, Tee le Tõ-
nis son, Ag nes Jan son, Mo ni ka 
Ad ler, Kat rin Tõ nis son)  ja nais-
te võrk pal lis (Ka ro lii ne Kask, 
Mo ni ka Ad ler, Lag le Ad ler, Ka-
ren Ad ler) 

III ko ha saa vu tas köie veo-
mees kond (Mar gus Tuul mees, 

Mai do Ka ja, Il lar Berg mann, Ja-
nek Mänd la Har do Va he mäe, 
Val vo Vol ge rad, Jaak Jaan soo) 
ja juht kond (Ja nek Jaan soo, Too-
mas Rõ hu)

IV koht kom bi nee ri tud tea-
te võist lus (Ka ren Ad ler, Ka ro-
lii ne Kask, Lag le Ad ler, Da nek 
Kul ler kupp, Krist jan Ka se, Jaak 
Jaan soo) ja mees te võrk pall (Ur-
mas En nok, Ja nek Jaan soo, Da-
nek Kul ler kupp)

V koht pen del tea de (Ka ren 
Ad ler, Ag nes Jan son, Ka ro lii ne 
Kask, Tee le Tõ nis son, Lag le Ad-
ler, Da nek Kul ler kupp, Taa vi 
Tõ nis son, Krist jan Ka se, Hei ko 
Mänd la, Jan no Pav lov) ja mä lu-
mäng (Ka rin Rand mäe, Val vo 
Vol ge rad, Har do Va he mäe)

VI koht ran na mad rat si tel 
uju mi ne (Ka ren Ad ler, Ag nes 
Jan son, Tee le Tõ nis son, Da nek  
Kul ler kupp, Krist jan Ka se, Ja-

RAN NA MÄN GUD MA NI JAL
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H
an na-Ma ry oli ka meie Kast na tüd-
ruk, sest ta tei ne ko du oli siin va nai-
sa ja va na-e ma juu res. Siin elas ka ta 

tä di Eve lyn, kes nüüd Kih nus oma poe ga Mat-
hiast kas va tab. Siin on ka Han na-Ma ry isa ja 
väi ke se ven na Eras mu se ko du. Va rem sõi du-
ta ti Han na-Ma ryt Kast nas se au to ga, aga pea-
gi os kas ta ük sin da tul la ja min na. Suu re maks 
saa des tu li ja läks ta jalg rat ta ga. 

Han na-Ma ry oli lah ke ja sõb ra lik, kes ala ti 
os kas jut tu aja da ja oma abi pak ku da, os kas 
va nain me se le kaa sa tun da, ras keid pak ke bus-
si pea le ja ma ha tõs ta ning ter vi se koh ta pä ri-
da. 

Han na-Ma ry oli Kast na ko dus va nim lap-
se laps, see ga os kas ta väik se ma te su gu las te-
ga män gi da ja nen de eest hoo lit se da. Tal le 
meel di sid loo mad, siin ko dus ta kõi ge lem mi-
ku mat - ho bust enam po le, aga hoolt va ja vad 
küü li kud, lam bad, kit sed, ka nad, koe rad ja kas-
sid on ole mas. 

Han na-Ma ry ei hii li nud kõr va le ta lu töö-
dest. Kui abi oli va ja hei na le, sõnn ku veo le või 
põl lu le, sai ta häs ti hak ka ma. Rut tu töö teh-
tud, ka ras tav sup lus tii gis ja rat ta ga Tõs ta maa-
le ta ga si, tei si üle san deid täit ma. Ta oli hoo lit-
se va loo mu ga, ik ka tun dis hu vi va na va ne ma te 

ter vi se vas tu, tõi Tõs ta maa va nae malt roh tu-
sid kui va ja ja soo vi tas tih ti vä hem mu ret se da 
ning hoo pis mil le gi lõ bu sa ga ae ga si sus ta da. 

Lau päe val Kast na kü la päe val oli Han na-
Ma ry tub li abi li ne. Müüs lo te ri pi le teid, män-
gis väik se ma te ga ja pil dis tas kü la päe va li si. 
Te da jät kus iga le poo le. Oli ilus päev, kui gi 
oli pa lav ja kin ga rihm la gu nes, oli ta õn ne lik 
oma häs ti läi nud loo si üle. Seal sa mas pi das ta 
va nae ma ga plaa ni, kui das tu ba ues ti ta pee ti-
da, et õn ne loo si ga või de tud tekk veel pa re mi-
ni tup pa so biks. 

Kõik unis tu sed aga pu ru ne sid ko du teel kil-
du deks. See on vä ga kurb, aga loo tus on, et ta 
rõõ mus sü da ei tund nud surt va lu, vaid het ke 
ko hu ta vat hir mu. 

Kal lis Han na-Ma ry, ai täh Sul le, et olid meie 
päik se kiir. An na mei le an deks, sest kind las ti 
oleks me saa nud te ha mi da gi, mis Sind al les 
oleks hoid nud. Kui me vaid teak si me saa tu se 
sam me et te....

Sa jääd meie el lu kui päik se kiir, mis soo jen-
dab me sü da meid.

Kast na va nae ma

26. juu lil oli meie Han na-Ma ry Kast na kü la-
päe val, kus nä gi me te da rōōm sa na as kel da-
mas, kōi gi ga suht le mas, te gu sa na, sä ra va na, 
... 

Ja sa mal hi li sōh tul jooks oli pea tu nud, seal 
tee ser val maas ta enam ei rää ki nud meie ga, 
ta sil mad ei sä ra nud ja tal pol nud enam kus ki-
le kii rus ta da. See al gav öö tōi kaa sa ōn ne tu se, 
kur bu se, kōik meie ühi sed plaa nid olid het ke-
ga pu rus ta tud,... noo re lap se elu ela ma ta...

Hom mi ku ne tōu sev päi ke ei ära ta nud Han-
na-Ma ryt. Va lus on mōel da, et te da ei ole ja 
ta ei tu le enam üle uk se lä ve hüü des “Ma olen 
ko dus!”

Kal lid ini me sed, kes te toe ta si te meid: käe pi-
gis tus, kal lis tus, te le fo ni kō ne, sō num, lo hu ta-
vad sō nad, .... Äi tah tei le!

Tä na me, et tu li te ko ju ja sur nuae da Han na-
Ma ryt ära saat ma. See oli nii ar mas, et hoo li-
si te meie rōō mu rul list. Lil led, küün lad, pi sa-
ra tes sil mad, soo jad sō nad olid tu ge vust and-
vad. 

Äi tah tei le kōi gi le, kes oli te mu res ja lei nas 
meie ga. Usu me, et Han na-Ma ry nä gi tae vast, 
et oli te mei le toeks ja ta vōib tun da rōō mu, et 
ta oli ka tei le kal lis....

Mäle ta des ja mee nu ta des....

Küü nal on kus tu nud,
öö le uut päe va ei järg ne
ja vai kus ras ke...

Ära sei sa mu haual ja nu ta mind ta ga,
mind po le seal, ma vaik selt ei ma ga.
Ma len dan koos tuul te ga tae va all,
ma olen tal ve hom mi ku hall.
Vil ja pōl lul pais tan päik se na su vel, 
sü gi sel su juur de tu len.
Kui hom mi kul är kad ja tae vas näed lin de,
neid vaa da tes ol la vōid täies ti kin del,
et lau lan seal koos nen de ga,
kuid öö sel muu tun tä heks ma. 

Pe re kon nad Alg peus ja Va he mäe

Tõs ta maa 

val la va lit sus 

pa kub täh ta ja li selt 

(lap se puh kus) tööd 

RAA MA TU PI DA JA LE

Tööü le san ne on val la ja 
hal la ta va te asu tus te 
raa ma tu pi da mi ne, 
vas ta va te fi  nants -

do ku men ti de 
koos ta mi ne ja nen de 

kor ra so le ku ta ga mi ne.

NÕU DED KAN DI DAA DI LE: 
eria la ne ha ri dus ja 
töö ko ge mus raa ma tu -
pi da mi se prog ram mi de ga, 
hea ar vu ti- ja suht le mi s-
os kus.

Kan di dee ri mi seks esi ta da 

aval dus, CV, ha ri dus -

do ku men ti de koo piad 

25. au gus tiks 2014 

aad res sil Tõs ta maa val la -

va lit sus, Sa da ma tee 2, 

Tõs ta maa 88101 või e-posti 

aad res sil vald@tos ta maa.ee, 

in fo 506 1930

nek Jaan soo) ja ker ge jõus tik. 
In di vi duaa lar ves tu ses saa vu tas 
Jaak Jaan soo MV 40 m II ko ha 
ja hoo ta kau gu ses III ko ha, Val-
vo Vol ge rad MV kuu lis II ko ha 
ja Lag le Ad ler NV kau gu ses III 
ko ha. Veel võist le sid Ka ro lii ne 
Kask, Tee le Tõ nis son, Ka ren 
Ad ler, Ag nes Jan son, Mo ni ka 
Ad ler, Kris tii na Le pik, Jan no 
Pav lov, Taa vi Tõ nis son, Hei ko 
Mänd la, Kaa rel Ka se, Da nek 
Kul ler kupp.

Üld kok ku võt tes saa vu ta si me 
Aud ru, Hää de mees te, Kih nu ja 
Varb la jä rel ja Tah ku ran na ees 
viien da ko ha. Tä nu sõ nad kõi gi-
le, kes val la eest väl jas olid. Kah-
juks on vii mas tel aas ta tel jää nud 
vä ga ta ga si hoid li kuks meie kesk-
koo li pa nus. Tä nu sõ nad ka Rii-
da tu ris mi ta lu lah ke le pe re rah-
va le, Tõs ta maa laag ri tee ne ka le 
ko man dan di le Ar vo Mii do le ja 
Kul tuur ka pi ta li le toe tu se eest.

Tõs ta maa Spor dik lu bi 
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Noo ru se 4 ma ja rah vas


