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 Hil ju ti ta ba tud rei si šo kist 
toi bu mi seks peab me ri veel 
tükk ae ga lii va sõe lu ma. Len-
nu kis üri tas pur jus slaa vi noor 
kõi ki sol va ta ja naist peks ta. 
Foon oli ärev.

Hom mik tõi tõe. Voo dist 
si ru ta sid ah nelt väl ja paar ved-
ru te ra vik ku. Tek ke ei an tud-
ki, ai nult sel li sed ti he da mad 
laud li nad, võt si me siis si ne lid 
öö seks ap pi. Kä ru ga trep pi del 
uker da mi ne. Tuk ku vad las te-
kii ged po riau gus. Ma sen dus 
võt tis maad.

Söö gi saa lis või mut ses kas si-
maf fia, osa del puu dus ko ha ti 
karv ka te. Laud li nad olid suit-
su tu hast kur na tud, las te tool 
oli kae tud kleep ja tih ke ki hi ga. 
Bas sein hin gas kloo ri.

Kell 10 pan di lõu ga ma slaa vi-
 tü ma kas, mis söö giae ga deks 
asen da ti Tšai kovs ki su re ma tu-
te teos te ga. Õh tuks oli ta su ta 
al ko hol tei nud oma töö, tui ku-
vad ja suit su ki mu vad lap se -
va ne mad ve da sid oma vä si-
nud mu di la si tant su põ ran da le 
ja lus ti sid täie ga. 

Need, kes loot sid sel lest 
me lust lo hu tust saa da ho tel li 
ran nas, pi did lep pi ma ke sis te 
olu de ga. Ni melt oli rand üht-
la selt kae tud suit su ko ni de, 
sihv ka koor te ja muu pra hi ga. 
Tä na val and sid oma šo ki pa nu-
se ko ha li kud kau ba müü jad, 
mõ ni hak kas ju ba sihv ka koor-
te mäe ta ha ära ka du ma.

Vih ma ga is tu sin koos lap se-
ga toas, te le kast tu li jär je pa nu 
ve ne ka na li te pro pa gan da saa-
teid. Mi nu ai nus soov oli pää-
se da ru tem sel lest rä pa sest 
ur kast ja üt le me nii, et ko ha-
li kud and sid sel leks ka max 
pa nu se. Nõu kaaeg oleks na gu 
la gi pä he la ja ta nud.

Ülle Tamm, toimetaja

JUHTKIRI

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

VAL LA VO LI KO GU TEA TED

Tõs ta maa Val la vo li ko gu 
is tun gil, 10. ok toob ril 
2014, osa le sid kõik vo li-
ko gu liik med.

 Kuu la ti val la va ne ma in fot lä-
hia jal toi mu nust.

Mee nu ta ti su vel toi mu nud 
üri tu si: Räi me West, Poot si 
laat, val la päe vad ja su ve tea ter. 
Tööd alus tas Lot te maa, mil le 
teos ta mis se on ka Tõs ta maa 
vald oma osa and nud. Sep temb-
ri lõ pus all kir jas ta ti Pär nu maa 
Ühist rans por di kes ku se asu ta-
mis le ping.

Val la va lit su se poolt lä bi vii-
dud han ke me net lu se alu sel toi-
me tab val las ala tes 1. sep temb-
rist õpi last rans por ti OÜ Ven-
der loo Veod.

Uuest õp peaas tast töö tab 
Tõs ta maa las teaia di rek to ri na 
Ka di Ad ler. Osa li selt on va he-
tu nud ka õpe ta ja te kaa der.

Uus on Anu Rand maa eest-
ve da mi sel toi muv hu vi kool kä si-
töö vald kon nas. Hu vi kool võiks 
laie ne da ka muu de le ala de le. 
Prae gu pea me maks ma Pär nu 
lin na le tee nus te eest.

Tõs ta maa val la töög rupp osa-
les ka Pär nu La he Part ner lus ko-
gu st ra tee gia väl ja töö ta mi sel.

Et te võt lus nä da la raa mes on 
plaa nis kor ral da da koh tu mi ne 
ko ha li ke et te võt ja te ga. Pa ri ma 
et te võt ja tiit li sai sel aas tal OÜ 
Te ka mer.

Koon ga vald te gi et te pa ne-
ku lii tu mi seks Li hu la, Ha ni la ja 
Varb la val la le. Varb la vald oma-
kor da Tõs ta maa le. Meie val la 
ela ni kel Lää ne maa poo le vä ga 
tõm met ei ole, roh kem Aud ru 
ja Pär nu poo le. 

See et te pa nek oleks mõt teai-
neks edas pi di seks. Kui ole me 
et te pa ne ku ga lii tu nud ja rii gi 
poolt fi  nant see ri tud uu rin gud 
teh tud, siis sund liit mi se kor ral 
enam va li kut ei  pruu gi ol la. Vo-
li ko gu liik me te ar va tes kii rus ta-
da ei mak saks.

 Val la vo li ko gu aru tas Kih nu 
Kul tuu ri Ins ti tuu di esi ta tud taot-
lust Tõs ta maa val la vo li ko gu le, 
al ga ta da UNES CO poolt väär-
tus ta tud Kih nu Kul tuu ri ruu mi 
saar tel ko ha ni me de muut mi ne, 
mil le ees mär giks on aja loo lis te 
ni me ku ju de taas ta mi ne Tõs ta-
maa val la ga seo tud ko ha ni me-
de osas, 13.09.2013 toi mu nud 
is tun gil, kuid lük kas ot sus ta mi-
se as jao lu de sel gi ta mi se ees mär-
gil eda si.

Kih nu Kul tuu ri Ins ti tuut viis 
Kih nu Kie le ko ja et te pa ne kul 
2013. aas ta mais lä bi kü sit lu se 
Kih nu ja Ma ni ja ko ha ni me de-
ga seon du vast. Kü si mu se le, kas 
1933. aas tal kihn las te ga asus ta-
tud naa ber saa re kõi ge õi gem 
ni me ku ju on Ma ni laid, Ma ni ja 
või Ma nõ ja, vas tas rõ huv ena-
mus arut le jaid, et va li da tu leks 
mur de keel ne Ma nõ ja.

Ees ti Ko ha ni me nõu ko gu 
koo so le kul 23.04.2008 on kin-
ni ta tud me re saar te ni med. Sel-
le kin ni ta tud ni me kir ja alu sel 
kan dis Maa-ame ti aad res siand-
me te osa kond kui Ko ha ni me -
re gist ri vo li ta tud tööt le ja saar te 
ko ha ni med Ko ha ni me re gist ris-
se. An tud ni me kir jas oli ka Ma-
nõ ja saar.

Saa re nr – 1377;
Ni mi – Ma nõ ja saar;
Muud ni med – Ma ni ja, Ma-

ni ja saar, Ma ni laid.
See ga on tä na kõik ni me vor-

mid ka su ta ta vad.
Tei seks soo vis Kih nu Kul tuu-

ri Ins ti tuut ni me ta da Ma ni ja sa-
dam Tja ku lao sa da maks.

Vo li ko gu ja gas kir jas too dud 
ar va must, et aja loo li sed ko ha ni-
med ai ta vad hoi da mä les tust en-
di sest elu laa dist, kau ge test esi-
va ne ma test, nen de ku na gis test 
töö dest, te ge mis test ja unis tus-
test. 

Sa mas ka su ta tak se sa da ma te 
ni me sid tun du valt laie malt, ka 
rah vus va he li selt. Ni mi peaks 
ole ma või ma li kult in for ma tiiv-

ne ja pal ju de le aru saa dav. 
Sa da ma te ni med on kan tud 

sa da ma re gist ris se ja on seo tud 
ka pal ju de teis te do ku men ti de-
ga, see ga oleks ni me muut mi ne 
kau ge malt tu le va te sa da ma ka-
su ta ja te seas se ga dust te ki tav. 
Saa re ela ni ke le ei kee la kee gi 
ko ha li ku ni me na Tja ku lao ka-
su ta mist.

Läh tu des eel too dust ja kon-
sul tee ri des eel ne valt ni me osas 
ka Ko ha ni me nõu ko gu ga, Ma ni-
ja saa re va ne ma ja saa re va hi ga, 
te gi vo li ko gu ot su se mit te al ga-
ta da Ma ni ja sa da ma üm ber ni-
me ta mist Tja ku lao sa da maks.

 Ot sus ta ti muu da tus te te ge-
mi ne Tee re gist ris ku hu li san du-
sid ava li kuks ka su ta mi seks val-
la poolt hool da ta vad met sa- ja 
le pin gu alu sel ka su ta ta vad era-
teed. Mää rus ava li kus ta tak se 
Rii gi Tea ta jas.

 
 Kuu la ti val la aren dus- ja 

kesk kon na nõun ku Alo Tom-
so ni et te kan net vee ma jan du se 
aren gu ka va koos ta mi sest.

 Kin ni ta ti Tõs ta maa val la ee l-
ar vest ra tee gia aas ta ni 2018. 
Ee lar vest ra tee gia koos ta tak-
se eel seis va nel ja ee lar veaas ta 
koh ta.

Ee lar vest ra tee gias esi ta tak se 
ko ha li ku oma va lit su se ük su se 
ma jan dus li ku olu kor ra ana lüüs 
ja prog noos ee lar vest ra tee gia 
pe rioo diks, ee lar vest ra tee gia 
koos ta mi se le eel ne nud aas ta 
te ge li kud, jooks vaks aas taks ka-
van da tud ja ee lar vest ra tee gia 
pe rioo diks prog noo si ta vad põ-
hi te ge vu se tu lud ja muud and-
med vas ta valt ko ha li ku oma va-
lit su se ük su se fi  nants juh ti mi se 
sea du se § 20 nõue te le.

Mää rus ava li kus ta tak se Rii gi 
Tea ta jas.

Eve Sah tel,
val la sek re tär
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Tõstamaa
rahvamaja juures
kell 9.00–10.30 

Varbla
kaupluse juures
kell 11.30–12.30

IV kvartalis
23. oktoobril
6. ja 27. novembril
4. ja 11. detsembril

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

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

Pangabussi peatused:

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!

Ala tes 1. ok toob rist 
2014 ra ken du sid muu-
da tu sed po lit sei süs tee-
mis ning sel le ga seo ses 
muu tus töö kor ral dus ka 
Lää ne pre fek tuu ris. 

Vä ga suu res osas on need 
muu tu sed seo tud st ruk tuu ri lis te 
üm ber kor ral dus te ga. See tä hen-
dab, et prae gu ne Aud ru kons-
taab li jaos kond ei ole enam eral di-
sei sev ük sus, vaid osa Pär nu maa 
po lit seist, mil le tööd koor di nee-
ri tak se edas pi di Pär nus asu vast 
kes ku sest. 

Tur va li su se kü si mus te la hen-
da mi seks jääb Aud ru-, Tõs ta-
maa-, Varb la ja Kih nu val da  tee-
nin da ma üks piir kon na po lit sei-
nik. Piir kon na po lit sei ni ku töö 
saab seo ses muu da tus te ga va-
ra se mast eri ne va näo ja sel leks 
on edas pi di suu rem ko gu kon na-
kesk sus. See tä hen dab en ne kõi-
ke ti he da mat suht lust ko gu kon-
na, oma va lit sus te ja muu de ko-
ha li ke or ga ni sat sioo ni de ga. 

Piir kon na po lit sei ni ku töö on 
seo tud en ne kõi ke piir kon na tur-
va li su se prob lee mi de, mit te pal-
ju de muu de ko hus tus te ga, mi da 
va rem piir kon na po lit sei ni kel tu li 
põ hi töö kõr valt li saü le san ne te na 
täi ta (näi teks liik lus jä re le val ve, 
me net lus jne).

Piir kon na po lit sei ni ku ai ta vad 
te ma töös veel noor soo po lit sei-
nik ja süü teo me net le ja. Eel pool 
ni me ta tud val da sid ja Koon ga 
val da tee nin dab noor soo po lit sei-
nik An ni Tuul mä gi, kel le tööü le-
san ded on seo tud eran di tult koo-
li de, las tea su tus te ning alaea lis te-
le suu na tud po lit sei töö ga. Li saks 
te ma le tee nin dab eel pool ni me-
ta tud oma va lit su si ka süü teo me-
net le ja He le Truus, kel le põ hiü le-
san ded on kri mi naal- ja väär teo-
me net lus ja ko da ni ke aval dus te 
la hen da mi ne.

Muu da tus te ees märk po lit-
seis on tu gev da da ko gu kon na-
kesk set lä he ne mist po lit sei töös. 

See tä hen dab va ra se mast märk-
sa konk reet se mat üle san ne te 
jao tu mist ja või ma lust piir kon-
na po lit sei ni kel te ge le da oma ko-
gu kon na prob lee mi de ga. 

Sel le muu tu se käi gus suu ren-
da ti maa kon da tee nin da va te 
pat rull po lit sei ni ke ar vu piir kon-
na po lit sei ni ke ar velt ning nen de 
te ge vus on va ra se mast vei di eri-
nev. Pea le väl ja kut se te tee nin da-
mi se, pat rul li mi se ning liik lus jä-
re le val ve te ge le vad nad ka es mas-
te me net lus toi min gu te ga, mis 
puu du ta vad süü teo me net lu si. 

Nii na gu ka va rem, on en ne-
kõi ke olu li ne hä dao lu kor ras he-
lis ta da ta su ta lü hi numb ri le 110.

Siin ko hal, head ini me sed, loo-
dan Teie mõist va le suh tu mi se le 
po lit seis toi mu va te muu tus te 
osas. Kui teil on täien da vaid kü-
si mu si või mu re sid, siis on teil 
või ma lik lä bi tul la uuel vas tu võ-
tua jal või võt ta ühen dust muul 
moel. 

Uued piir kon na po lit sei ni ku 
vas tu võ tua jad on järg mi sed:
 Aud ru val la ma jas, 

Pär na al lee 7 (va na kons taab li-
jaos kon na ruu mi des)
Vas tu võtt es mas päe vi ti 
kel la 09.00 - 10.00

 Tõs ta maa val la ma jas, 
Sa da maa tee 2 (va na piir kon na-
po lit sei ni ku ka bi net)
Vas tu võtt kol ma päe vi ti 
kell 9.00 - 10.00

 Varb la val la ma jas, Varb la 
kü las (va na piir kon na po lit sei ni-
ku ka bi net)
Vas tu võtt ree de ti kell 9 - 10

 Kih nu rah va ma ja tei sel 
kor ru sel abi val la va ne ma 
ka bi ne tis.
Vas tu võtt iga kuu kol man dal 
nel ja päe val kell 10 - 12

Har li Han sen,
piir kon na po lit sei nik

Polit sei re form tõi kaa sa 
muu tu seid Aud ru 
kons taab li jaos kon na töös

Üles kut se Tõs ta maa rah va ma ja kü las ta ja te le!
1. Pi du li ne käi tub kul tuur selt (guu gel da, kui ter min jääb se-
ga seks), selt sib, tant sib ja lus tib, nap si kaa sa ei võ ta, la ga ei 
te ki ta. Soo vi kor ral kü las tab koh vi kut!

2. Pi du li ne ei häi ri ega läl la selts kon nas, vaid lä heb ko ju ma-
ga ma, kui vaim ja jaks ot sa saab!

3. Suh tub lu gu pi da valt esi ne ja tes se ja kor ral da ja tes se, ül bu se 
jä tab ko ju pad ja al la!

Ei jõmm lu se le Tõs ta maal
Rah va ma ja pe re tä nab sü da mest kõi ki, kes neid soo vi tu si 

kuul da võ ta vad!

TÕS TA MAA JÄÄT ME PUNKT 
LÄ HEB TAL VEA JA LE!

Tõs ta maa jäät me punkt oli 25. ok too bril
vii mast kor da re gu laar selt ava tud. 

Edas pi di saab oma jäät meid ära an da sel lest 
te le fo ni teel et te tea ta des. 

Te le fon 522 3024, Ka lev Mart son.

Hoia me ko du val la puh ta na!
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Et te lu ge mis päev 
Üle-ees ti li selt toi mub iga-

aas ta selt 1. ok toob ril et te lu ge-
mis päev. See kord se teks lu ge-
ja teks olid nel jan da te klas si de 
õpi la sed. 

Ku na tä na vu on lii ku mi se aas-
ta, siis olid ka raa ma tud, mi da 
lap sed pi did et te lu ge ma, seo tud 
lii ku mi se või mis ta hes sport li ku 
te ge vu se ga. Tõ he la raa ma tu ko-
gu esin da sid Kat re Sutt ja Kad-
ri Vul kan. Tüd ru kud said omal 
va bal va li kul va li da nei le so bi va 
raa ma tu ja har ju ta da lu ge mist. 
Va li tuks osu tu sid A. Ki vi räh ki 
”Siim, Sir li ja sa la du sed” ning I. 
To mus ki “Pöö ra ne puh kus Pa-
ra kat kus”. Sel leks va li ti va balt 

so biv pea tükk ja lu ge da tu li kor-
ra li kult-il me kalt kolm mi nu tit. 

Eel voor toi mus Pär nu Kesk-
raa ma tu ko gus 1. ok toob ril. Lap-
si oli sin na ko gu ne nud li gi 40 
üle ko gu maa kon na. Eks las tel 
oli kõi gil väi ke närv sees, aga 
lu ge mi ne läks kõi gil la du salt ja 
meel div oli ka kuu la ta. 

Va he pau si na oli ko ha le kut su-
tud kaks noort lii ku mis te ra peu-
ti ning lus ti ja lõ bu jät kus pa ra-
jalt. Kõi gi le las te le ja ga ti tä nu-
kir jad ning Kat re ja Kad ri said 
ühe emot sioo nie la mu se võr ra 
rik ka maks.

Raa ma tu ko gu päe vad
21. ok toob ril kü las ta sid Tõ he-

la raa ma tu ko gu bio kee mik Sir je 
Mig lai ja Mil vi Bur ket. Jut tu tu-
li toi du- ja val gu li san di test meie 
iga päe va söö gis.

Toi du li san did on mõel dud 
täien da ma toi du va li kut ning säi-
li ta ma ter vist ja head ene se tun-
net, sest pa ra ta ma tult ei saa ini-
me ne iga päe va sest toi dust kät te 
kõi ke va ja lik ku. 

Ko ha peal sai de gus tee ri tud 
kol me eri ne vat joo ki. Ni me ta-
me neid smuu ti deks, mil le le oli 
li sa tud 1 spl val gu pulb rit. Mait-
sed olid meel di vad ja tun dus, et 
ka ener giat jät kus ko hal vii bi ja tel 
õh tu ni.

22. ok toob ril kü las tas Poot si 

raa ma tu ko gu õie te ra peut ja tai-
me tark Mer ce des Me ri maa. 

See kord rää gi ti ko du ümb ru-
ses kas va va test tai me dest ja nen-
de väest. Tai med, mi da ni me ta-
me umb roh tu deks ja mi da pel-
ga me süüa. 

Us ku ma tult pal ju on aga nen-
des vi ta mii ne, mi da meie or ga-
nism omas tab vä ga häs ti. Jõi me 
tai me teed ning de gus tee ri si me 
nõ ge se kot let te.

Kuu la tes kah te eri ne vat loen-
gut sai tõ de da, et va ja li kud on 
nii meie oma ko duümb ru ses 
kas va vad tai med kui ka toi du li-
san did.

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

Ala tes 1. juu list on MTÜ 
Tõs ta maa Ko du kan di ja 
Tõs ta maa Kä si töö kes ku-
se koos töös lä bi vii dud 
kä si tööp ro jek ti "Tõs ta-
maa piir kon na pä rand 
na ha töös". 

Na gu ni mi gi üt leb on pea-
mis teks te ge vus teks eri ne va te 
na hast ese me te val mis ta ma õp-
pi mi ne. Se ni ni lä bi vii dud koo li-
tus päe va del on kä si töö hu vi li sed 
saa nud õp pi da na hast pu de li te 
ja kot ti de val mis ta mist, san daa-
li de meis ter da mist ning hel mes-
ti kan di te ga nahk too de te te ge-
mist.

Kui nüüd kee gi ar vab, et mis 
see na hast pu de li ke se val mis ta-
mi ne ära ei ole, siis är gu ta nii 
kin del ol gu, et töö ko he häs ti 
väl ja tu leb. Küm me kond naist, 
kes esi me si too teid te ge ma õp-
pi sid, õmb le sid nah ka nii, et nä-
puot sad vil lis. Na ha ve ni ta mi ne 
ja va ha ta mi ne olid küll ju ba liht-
sa mad tööd. 

Suu re mat ele vust te ki tas koo-
li tu sel aga na hast kur ru ta tud ko-
ti kes te te ge mi ne, sest ega need 
kur rud muud moo di tek ki nud 
kui igaüks pi di need oma nahk-
too tes se tra dit sioo ni li sel moel 
ise sis se nät su ta ma – ham mas-

te va hel. Va na rah vas ee lis tas 
sel leks tööks küll ham bu tuid va-
na mem me sid, aga me nii kaua 
oo da ta ei jak sa nud, et mil lal va-
na dus ja ham bu tus ko ha le jõua-
vad. Te gi me oma kur ru ta tud ko-
ti ke sed siis no be da malt val mis 
koos ham ba jäl ge de ga.

San daa li de val mis ta mi ne oli 
sa mu ti pa ras väl ja kut se, sest 
kõik tööd ala tes ja la mõõ tu dest 
ku ni vii mist le mi se ni tu li en dal 
te ha. Oma san daa le ma väl ja näi-

tu se le ei pa-
neks, kuid ko dus 
kan nan küll ja uh ke tun ne on, 

et os kan nüüd ise ja la nõu sid te-
ha. 

Hel mes ti kand on aga mi nu 
isik lik lem mik. Tik ki mi ne on 
mul le ala ti meel di nud ning hel-
mes ti kand veel gi enam. Pea le gi 
on hel mes ti kand kok ku pan dult 
na ha ga imei lus ja sel li sel vii sil 
val mis ta tud vööd mi ne vi kus uh-
ku seas jaks nii nais te le kui veel-
gi enam mees te le, kes hel mes-
ti kan di ga nahk vöid ka su ka te 
peal kand sid. Või ma lik, et mi da 
ilu sa ma ja uh ke ma ti kan di tüd-
ruk või nai ne te ha viit sis, se da 
kan gem ar mas tus tal sel le me he 
vas tu oli.

Plaa nis on ühe koo li tus-
päe va lä bi vii mi ne veel, 

kuid sel le täp sem tee-
ma ja aeg va ja vad 
täp sus ta mist. 

Koo li tus päe vad 
toi mu sid pro jek ti 
“Tõs ta maa piir kon-
na pä rand na ha-
töös” raa mes ning 

se da ra has ta ti Si se-
mi nis tee riu mi poolt 

Ko ha li ku omaal ga tu se 
prog ram mi va hen di test.

Rõõm sat meelt soo vi des,
Lii na Käär

Naha töö kä si töö kes ku ses

Poot si ja Tõ he la raa ma tu ko gu te ge mi sed
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S
ü gis tuu led vi hi se vad ja uus 
talv an nab en dast mär ku. 
Su ve puh ku sed on kõi gil 

ju ba am mu unu ne nud ning uus 
tööaas ta su rub oma koor ma ga 
tööi ni mes te sel gi loo ka. 

Ak tiiv selt on möö du nud eel-
mi ne pro jek tiaas ta ning veel gi 
te gu sa malt alus ta tud uu te et te-
võt mis te ga. 

Su ve kuu de suu ri maks saa-
vu tu seks võib pi da da Kul tuu-
ri mi nis tee riu mi Mõi sa koo li de 
prog ram mist saa dud toe tust 
Tõs ta maa mõi sa saa li uu te too-
li de soe ta mi seks. Va nad too lid 
olid oma aja am mu ära ela nud. 
Pol nud neil suu re mat te gu ega 
nä gu, mis tõt tu leid si me, et ilu sa-
mad ja ede va mad too lid so bik-
sid nii val la-, koo li- kui kü la lis-
rah va rõõ mus ta mi seks mõi sa-
maj ja suu re pä ra selt. Pi ka ot si-
mi se, arut le mi se ja võrd le mi se 
tu le mu se na va li ti too li mu del 
väl ja ja sa da kond is tu mis kõl bu-
lik ku mu de lit mõi sa ka too di. 

Suu ri ma töö te gi Kris tii na 
Le pik. Te ma or ga ni see ris mõi-
sa kat se ta mi seks eri ne vaid too-
li näi di seid ning uu ris igalt tes tis-
tu jalt, kas pe pul on mu gav ja sil-
mal ik ka hea vaa da ta. Vaa da ti, 
is tu ti ning ee lar vet sil mas pi da-
des teh ti lõp lik va lik, mi da nüüd 
on igaü hel või ma lus hin na ta kas 
koo li- ja val laü ri tus tel, kont ser ti-
del või ki noõh tu tel.

Sep temb ris alus ta si me mõi-
sa koo lis aga ka he uue pro jek ti-
ga, mil lest esi me ne pro jekt on 
koo liõ pe ta ja te le suu na tud ning 
kan nab ni me „Hap py Sc hool“ 
(ees ti kee les "Õn ne lik kool“). 
Koos töös Char lot ten lun di koo-
li ga Trond hei mist. Nor ras te ge-
le vad õpe ta jad oma ai ne te õpe-
ta mis mee to di te aren da mi se ja 
pa ren da mi se ga. Ik ka sel leks, 
et las tel hu vi ta vam oleks ja õp-
pi mi ne roh kem meel di ma hak-
kaks. Te ge vu sed kes ta vad kaks 
aas tat ning sel le aja jook sul tu le-
vad nor ra kol lee gid mei le kül la 
kol mel kor ral ja sa ma pal ju lä he-

vad koo lii ni me sed Tõs ta maalt 
ka Trond hei mi. 

"Õn ne li ku koo li“ esi me ne 
koh tu mi ne toi mus Tõs ta maal 
13.-16.ok toob ril, mil kaks õpe-
ta jat Char lot ten lun dist meil vii-
bi sid. Li saks töö koh tu mi se le 
tut vus ta si me nei le Tõs ta maa 
loo dust ja kul tuu ri ning pea mi-
si väl ja kut seid val la- ja ha ri du se-
lus. Pro jek ti lä bi vii mist toe tab 
Eu roo pa Ma jan dus piir kon na Fi-
nants meh ha nis mi Nor ra sti pen-
diu mip rog ramm.

Tei ne uus ja suur pro jekt on 
Tõs ta maa val la ja mõi sa ühi sal-
ga tus ning kan nab pik ka ja põh-
ja lik ku ni me "Tõs ta maa mõi sa-
koo li aren da mi ne at rak tiiv seks 
ja mit me külg seks ko gu kon na 
tu ris mi- ja kul tuu ri kes ku seks“. 

Sel le et te võt mi se ees märk ka jas-
tub ju ba peal kir jas ning hõl mab 
pal ju sid eri ne vaid te ge vu si: koo-
li tu si (nt ve ne kee le suht lus kur-
sus, gii di töö, res tau ree ri mi ne), 
soe tu si (mõi sa ser viis, lauad, 
teh ni ka jm), ma ter ja li de koos ta-
mi si (nt mõi sa raa mat, kä si töö-
tu ris mi aren gu ka va) ning mi tut 
väl ja sõi tu naa ber val da des se ja 
Lät ti koos töö part ne ri te juur de. 
Pro jek ti koh ta saa vad kõik hu vi-
li sed täp se mat in fot kü las ta des 
Tõs ta maa mõi sa ko du leh te aad-
res sil mois.tos ta maa.ee või kir-
ju ta des pro jek ti ju hi le aad res sil 
lii na@tos ta maa.ee. Oo ta me hu-

vi li si re gist ree ri ma end ka koo-
li tus te le, kuid pa lu me se da te ha 
aeg sas ti, sest osa le ja te arv on pii-
ra tud. Sel le pro jek ti toe tus saa di 
Eu roo pa Ma jan dus piir kon na fi -
nants meh ha nis mi 2009 - 2014 
prog ram mist “Mõi sa koo lid" säi-
li ta mi ne lä bi ka su ta mi se”.

Sel li sed need uued pro jek tid 
on. Mi na pro jek ti ju hi na usun, et 
lä bi vii da va test te ge vus test on ka-
su ko gu val la rah va le ja loo dan, 
et ko ha li kud ak tiiv selt ik ka mõi-
sa va het käi vad ja käi ma jää vad.

Te gu sat ja et te võt lik ku sü gist 
soo vi des,

Lii na Käär, pro jek ti juht

Lõp pe nud ja al ga va test pro jek ti dest 
Tõs ta maa mõi sa koo lis

Kas kellelgil on 
Tõstamaal pakkuda 

vaba pinda 
heategevuslikul 

eesmärgil! 
Kui on, siis palun helista 

tel 5 669 1603, 
räägin lähemalt.

Aianduskauplus 
on alates 
3.11.2014 

talvepuhkuseks 
suletud
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H
il ju ti 75. sün ni päe va tä-
his ta nud Ain Birk on 
val la ma jas asen da ma tu 

mees ju ba pik ki aas taid. Mu he-
da ja abi val mis ole mi se ga mees 
on mõis tev ini mes te suh tes ning 
hin na tud eks pert ehi ta ja te seas. 
Te ma teab, kui das peab ja saab 
ehi ta da. Tä na mee nu tab Ain 
noo rust ja rää gib elust.

Kus sün di sid ja kes olid si nu 
va ne mad, va na va ne mad, mõ-
ni ere mä les tus koo lieel sest 
ajast.

Sün di sin 1939.a. Tõs ta maa 
val las Män ni kus te kü las Tol li ta-
lus. Isa- ja ema pool sed va na va-
ne mad olid põ li sed ta lu pi da jad. 
Ta lud olid tol le aja mõis tes kesk-
mi se suu ru se ga 30 ku ni 40 hek-
ta ri suu ru sed. Ema le või mal da ti 
güm naa siu mi ha ri dus. Isa pool-
ses pe res oli 12 last ja te ma õp-
pis ta lu kon su len diks. Ela si me 
va nae ma juu res Tol lil. 

7 – 8 aas ta se na käi sin aeg-
ajalt kar jas. Meie üks kar ja maa 
oli seal, kus on prae gu val la 
poolt hal la tav puh ke koht Tõ he-
la jär ve ää res. Jär ve põ hi ku ni 
roo gu de ni oli kae tud val ge lii va-
ga. Imet le si me ja püüd si me õn-
ge ga ah ve naid. 

Läk si me üle põl ve sü ga vus-
se vet te ja õh tu poo li ku ga õn-
nes tus püü da 10 – 20 prae gu se 
aja mõis tes mõõ du list ah ve nat. 
Eri ti to re oli jäl gi da ka la par vi 
paa dist ja pa re mad saa gid sai-
me paa dist püü des sü ga va mast 
veest. Vee ta se jär ves oli olu li selt 
kõr gem kui prae gu ja jär ve kal-
las ei ol nud nii võs sa kas va nud 
kui prae gu.

Suh tu mi ne nõu ko gu de või-
mu tek kis, kui en ne 1949. aas ta 
küü di ta mist vii di koo li tun nist 
ära ve ne  kee le õpe ta ja ja ar re-
tee ri ti. 

Mä le tan 1949.a. märt si küü-
di ta mist ja sel le le järg ne vaid nä-
da laid, kui koo list käi di ot si mas 
küü di ta mi sest kõr va le hoid jaid. 
Klas sid olid õpi las test pool tüh-
jad ja teed olid sü ga va te röö bas-
te ga lõ hu tud.

Kui das möö dus koo liaeg, mil-
lis tes koo li des oled käi nud, 
kas on mõ ni ere mä les tus sil-
ma paist vast õpe ta jast? Kas 
olid ka kruts ki poiss?

Koo li teed alus ta sin Tõ he las. 
Pea le 1949.a. küü di ta mist muu-
de ti Tõ he la kool 4-klas si li seks. 
Et järg mi sel aas tal pi din mi ne-
ma viien das se klas si, siis jät ka-
sin õp pi mist Tõs ta maa Mit te-
täie li kus Kesk koo lis.

Ema oli Tõ he la koo lis õpe ta ja 
ja koo li di rek tor. Tõs ta maa koo li 
di rek tor läks ha ri dus mi nist riks 
ja te ma ase mel sai Tõs ta maa 
koo li di rek to riks mi nu ema. Ela-
si me koo li ma jas, mõi sa hoo nes.

Sel ajal oli ja tu li juur de mit-
meid noo ri õpe ta jaid. Tõs ta maa 
koo li ajast on meel de jää nud ma-
te maa ti ka õpe ta ja Kal ju Torn. 
Kord, kui mul olid ma te maa ti-
ka ko du sed üle san ded la hen da-
ma ta, hak kas ta mind iga su gus-
te kü si mus te ga pin ni ma ja jät tis 
pea le tun de. Pea le ka he tun nist 
õp pi mist ma ei osa nud ik ka veel 
pii sa valt kii res ti te ma kü si mus te-
le vas ta ta. Ku na ta oli in ter naa di 
kas va ta ja, siis kel la seits me ajal 
mi nu vas tu sed ra hul da sid te da. 
Pea le sel list õp pe tun di ku ni käe-
so le va aja ni ei ole mi nul ma te-
maa ti ka ga ras ku si ol nud.

Tei ne to re õpe ta ja oli Kal-
met. Ees ni me olen unus ta nud. 
Te ma oli laul mi se õpe ta ja ja laul-
ma pi di me viiu li saa tel. Pu ge sin 
sel ajal klas si de ak naor va des ole-
vas se kap pi ja la sin jo ru kaa sa. 
Äk ki õpe ta ja üt les et ter vel klas-
sil on lau lu viis läi nud sas si – kes 
va les ti lau lab. Mi nu ti ris ka pist 
väl ja ja pa ni nur ka ning käs kis 

vait ol la. Pea le sel le oli klas si lau-
lu viis kor ras ja mi nu laul mi ne 
iga ve seks lõp pe nud.

Mä le tan, et sel ajal õpe ta jad 
olid nõn da ni me ta tud maa soo-
laks. Rah va ma ja oli koo li ma jas, 
I kor ru se saa lis. Õpe ta jad män-
gi sid koos teis te ümb rus kon na 
ela ni ke ga näi den deid, te gid lau-
lu koo ri, or ga ni see ri sid tree ning-
tun de, kor ral da sid spor di võist-
lu si. 

Pea le 7. klas si lõ pe ta mist, 
1953 las ti ema koo li di rek to rist 
lah ti põh ju sel, et te mal puu dub 
eria la ne ha ri dus, ol gu gi et ta õp-
pis kau gõp pes Haap sa lu Pe da-
goo gi li ses koo lis. Kesk koo li lõ-
pe ta sin Pär nu II Kesk koo lis. 

Noo ru ses töö ta sid ka õpe ta-
ja na, miks see töö sind ei pae-
lu nud. Kui das tek kis hu vi 
ehi tu se vas tu. Kas õp pi da kau-
gõp pes töö ja pe re kõr valt oli 
kõ va ene seü le ta mi ne.

Pea le kesk koo li lõ pe ta mist 
1957. aas tal ei õn nes tu nud mi-
nul as tu da Tar tu Üli koo li. Edu-
kalt läk sid reaa lai ne te ek sa mid, 
kuid põ ru sin ees ti kee le kir jan-
di ga. Kilk sa ma koo li ma te maa ti-
ka, füü si ka ja kee mia õpe ta jaks 
sat tu sin täies ti ju hus li kult pea le 
kesk koo li lõ pe ta mist, sest mi-
da gi pi di te ge ma. Läk sin sin na 
üheks aas taks kind la soo vi ga 
proo vi da järg mi sel aas tal uues-
ti. Kah juks järg mi sel aas tal ei lä-
bi nud ter vis lik ku kont rol li. Jäin 
veel üheks aas taks Kilk sa ma le 
õpe ta jaks.

See aas ta Kilk sa mal jäi poo li-
kuks, sest õpe ta ja te le ko hus tus li-
kus ter vi se kont rol lis avas ta ti mi-
nul tu ber ku loos, mis viis mind 
haig las se ja sa na too riu mi poo-
leks aas taks. Pea le sel le mää ra-
ti mul le II gru pi in va liid sus pen-
sion ka heks aas taks. 

Et ter vis oli pa ra ne nud töö-

Pii pu pop si va va na koo li me he me

Huk ka läi nud 
ini me se 
pa ran dami ne 
on tih ti loo tu se tu 
et te võt mi ne ja 
see ei ole enam 
õpe ta ja või mu ses.



7 - 2014 oktoober

ta sin mõn da ae ga  Pär nu lin na 
ma ja va lit su ses ehi tus teh ni ku-
na. 1960 as tu sin kau gõp pes õp-
pi ma Tal lin na Ehi tus teh ni ku mi 
kau gõp pe osa kon da tsi viil- ja 
töös tus li ku ehi tu se eria la le. Sa-
mal ajal sat tu sin Poot si koo li 
õpe ta jaks. Õpe ta ja amet mul le 
ei meel di nud. 

Ehi tu se eria la oman da mi se le 
mõt le sin ju ba kesk koo lis õp pi-
des, kuid Tal lin na Po lü teh ni lis-
se Ins ti tuu ti ei jul ge nud as tu da, 
sest mi nul puu dub joo nes ta mi-
se-joo nis ta mi se an ne. 

Mi nu ar va tes näeb õpe ta ja 
oma töö tu le must paa ri küm ne 
aas ta pä rast, kas te ma õpi la sest 
on saa nud tub li ini me ne või tu-
le must ei ole. Huk ka läi nud ini-
me se pa ran da mi ne on tih ti loo-
tu se tu et te võt mi ne ja see ei ole 
enam õpe ta ja või mu ses.

Uue hoo ne ehi ta mi sel näeb 
tu le must aas ta ka he pä rast ja sel-
le pa ran da mi ne on ala ti või ma-
lik lü hi ke se aja jook sul. Ebaõn-
nes tu nult kas va ta tud lapsest 
head nahka ei tule. Küll saab 
ebaõn nes tu nud ehi ti se lam mu ta-
da ja sel le ase mel ehi ta da uue.

Olen lõ pe ta nud kau gõp pes 
Ehi tus teh ni ku mi ja Tal lin na Po-
lü teh ni li se Ins ti tuu di kau gõp-
pes. Mi nu ar va tes see ei ole ras-
ke, kui on ko du ne ja töö ko ha 
toe tus ning na tu ke ene se dist sip-
lii ni. Kui õp pi mi ne kau gõp pes 
et te võt ta, siis tun dub see ras ke 
ole ma, kui oled koo li edu kalt lõ-
pe ta nud siis imes tad ise gi kui 
ker gelt see kul ges. Ei to hi kar ta 
ebaõn nes tu nud ek sa meid. Kui 
esi me ne kord lä bi ku kud, siis 
järg mi ne või üle järg mi ne kord 
õn nes tub.

Olid ni na pi di juu res, kui ra-
ja ti ma jan di tes se suu ri kes ku-
si ja far me, mil li se tun de ga 
vaa tad neid koh ti nüüd, kui 
suu ru se hul lus tus ehi tu ses on 
asen du nud rat sio naal se te 
mõõt me te ga.

1966 läk sin töö le sel leaeg-
ses se Pär nu Põl lu ma jan dus li ku 
Toot mi se Va lit sus se Ka pi taa le-

hi tu se osa kon na in se ne riks ja 
hil jem mää ra ti mind osa kon na 
ju ha ta jaks. Seal töö ta sin ku ni 
nõu ko gu de aja lõ pu ni.

Põl lu ma jan dus va lit sus ja hil-
jem sel le baa sil teh tud moo dus-
ti sed ku ni Ag ro töös tus koon-
di se ni juh ti sid sov hoo si de ja 
kol hoo si de toot mis te ge vust ja 
ka pi taa le hi tu se osa kond nen de 
ehi tus te ge vust. 

Kol hoo si des se ja sov hoo si-
des se ehi ta tud hoo ne te ga olen 
ol nud seo tud ku ni käe so le va 
aja ni ala tes nen de pro jek tee ri mi-
sest ku ni kaa sa jas ta mi se ni. 

Eri ti halb oli neid hoo neid 
vaa da ta ise seis vu se aja esi mes-
tel aas ta tel. Tun dus na gu oleks 
tei nud oma pa re ma tel tööaas ta-
tel tüh ja tööd. Aas ta-aas talt on 
ha ka tud neid hoo neid taas ta ma 
ja ka su tu se le võt ma.

Mä le tan, et ka nõu ko gu de 
ajal oli prob lee miks elu säi li ta mi-
ne ää re maa del. Sel leks pee ti uu-
te hoo ne te ehi ta mist. Tä na seks 
on sel ge, et see kunst lik te ge vus 
oli ja on edas pi di mi nu ar va tes 
pers pek tii vi tu. 

Elu maal säi lib nii kaua, kui 
lei dub hak ka jaid et te võt jaid, kes 
on või me li sed loo ma töö koh ti. 
Töö ta ja te arv maal jär jest vä he-
neb. Edu kas et te võt ja peaks hak-
ka ma kas va ta ma töö jõu du koos 
ko ha li ku koo li ga. 

Kaht len, kas rat sio naal ne 
mõt le mi ne hoo ne te ra ja mi sel 
on käe so le val ajal ole mas. Nii 
mõ ni gi mees püüab ehi ta da 
oma elua jal eri pä rast hoo net, 
kui en da le mä les tus sam mast. 
Mõt le ma ta, kes ja kui das ma jan-
dab se da hoo net lä he mas või 
kau ge mas tu le vi kus.

Koo li poi si na ei oleks sa ilm-
selt osa nud et te ku ju ta da, et 
ku na gi võit led mõi sa ma ja 
taas ta mi se eest täiel rin nal. 
Mis oli sel le ob jek ti te ge mi sel 
kõi ge ras kem? Kas mõ ni kord 
tu li ka amet kon da de le al la 
an da?

Ela sin Tõs ta maa koo li ma ja 
mõi sa hoo nes 1950 – 1953. See 
oli lap se põl ve aeg. Va hel õh tu ti, 
kui olin ük sin da ko dus, siis õh tu-
ne koo li ruu mi dest kos tev prak-
su mi ne tun dus õud se na. Mä le-
tan, et õpe ta jad ja las te va ne mad 
vär vi sid sei nu pruu ni vär vi ga ja 
lup ja sid la ge sid. 

Tal li de hoo nes oli puu kuur, 
meie laut leh ma le ja sea le. Osa 
tal li dest oli ka su tu sel kol hoo si 
töö ko ja na. 

1980-nda tel aas ta tel on koos-
ta tud mõi sa juur de uue koo li-
ma ja pro jekt. Hea et nõu ko gu-
de võim en ne ära lõp pes, kui 
uue koo li ma ja ehi tu se ga alus ta-
ti. Ar va ta vas ti oleks Tõs ta maa 
mõis ol nud sa mas olu kor ras, 
kui prae gu ne Poot si mõis.

Kõi ge ras kem on iga ehi tu se-
ga alus ta mi ne. Es malt oli va ja 
la hen da da ku hu juh ti da koo li-
ma ja reo veed ja tei seks kui das 
la hen da da koo li ma ja küt mi ne. 
Va ja li kud pu has tus sead med ja 
koo li hoo ne küt mi ne. 

Ale vi pu has tus sead med olid 
amor ti see ru nud. Alus ta si me 
ka na li sat sioo nist ja pu has tus-
sead me test. Pea le paa ri kord set 
Tal lin nas käi mist val la va nem En-
del Tõ nis so ni ja vo li ko gu esi me-
he Hei no Tam me ga sai me käi-
vi ta da ale vi pu has tus sead me te 
re konst ruee ri mi se ja koo li ma ja 
ka na li sat sioo ni ehi tu se. 

Et kat la ma ja ehi ta mi ne koo-
li ma ja küt mi seks ja koo li maj ja 
kesk küt te ehi ta mi ne tol leaeg se 
ra has tu se ajal oli või ma tu, ot sus-
ta si me pro jek tee ri da koo li ma ja 
elekt ri küt te le. Oli va ja ehi ta da 
ala jaam ja kaab lid koo li ma ja 
juur de. Ka see sai koos järg mi-
se val la va ne ma Too mas Rõ hu ga 
Ees ti Ener gias la hen da tud.

Kui alus ta si me ehi tus töö de-

ga, tu li Tal lin nast Muin sus kait-
sea me tist här ra Jaan Va li, kes äh-
var das ehi tus tööd seis ma pan na 
ja nõu dis muin sus kait se li si uu-
rin guid. Pea le tõ sist mõt te va he-
tust, mil le koh ta Too mas Rõ hu 
üt les, kui te ma oleks ol nud Tõs-
ta maa mõis nik, siis sel li se ki sa 
pea le oleks te ma lask nud mõ le-
mai le an da 25 soo last.

I ehi tu se tapp, kus vii di koo li 
söök la tal li de hoo nes se, sai teh-
tud ja tal vel alus ta ti muin sus kait-
se lis te uu rin gu te ga.

See oli vä ga hea, sest uu rin gu-
te käi gus tu lid väl ja maa lin gud, 
mil lest sel ajal ei tead nud kee gi. 
Kah juks ka mit te Tõs ta maa va-
ne mad ela ni kud. Nii ei tea mi na 
se ni ni, mil lal kae ti ku na gi sed lae-
maa lin gud õhu ke se kroh vi- ja 
lub ja ki hi ga.

Va hel tu leb ka amet kon da de 
sur ve le al lu da, kui see on ka suks 
lõpp tu le mu se le. Mis oleks Tõs ta-
maa koo li ma ja il ma lae maa lin gu-
te ta. Pea le gi fi  nant see ris Muin-
sus kait sea met ena mu se maa lin-
gu te taas ta mi se töö dest.

Koo li ma ja re konst ruee ri mi-
ne toi mus küll seit se aas tat, 
kuid see ei ta kis ta nud koo li pi-
da mist.

Tä nu val la va nem Rõ hu hea-
le pro jek ti le on koo li ma ja kal lis 
elekt ri kü te asen da tud kesk küt te-
ga mit te riik li kest va hen di test, 
ka su ta ma ta sel leks ra ha val la 
kas sast.

Hä da pä ra sed re mon di tööd ei 
ole siia ni lõp pe nud. Va ja va he ta-
da tal li de hoo ne ma da la osa ka-
tus ja re mon ti da pois te tööõ pe-
tu se klass. 

Kui pal ju de le meie val la ob-
jek ti de le sa oled nö õla al la 
pan nud. Mil li ne võiks si nu nä-
ge must pi di ale vi nä gu väl ja 
nä ha. Mil li sed ko had val las 
on si nu mee lest se ni veel va lu-
punk tid

Mi nu Tõs ta maal töö ta mi se 
ajal on teh tud re mon di- ja re no-
vee ri mis töid Tõs ta maa ja Poot si 
koo li ma jas, Tõs ta maa las teaias 
ja raa ma tu ko gus, Tõs ta maa 

eenutusi lapsepõlve radadelt

Ei to hi kar ta 
ebaõn nes tu nud 
ek sa meid. Kui 
esi me ne kord lä bi 
ku kud, siis järg mi ne 
või üle järg mi ne 
kord õn nes tub.
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10 – 15 sep temb ril toi-
mus Pär nu lin na ja maa-
kon na raa ma tu ko gu de 
õp pe reis Root si ja Taa ni 
raa ma tu ko gu des se. 

Sel lest võ ti si me osa ka meie 
Bir gi ti ga. Tut vu maks Root si ja 
Taa ni elu ga seest poolt oli või ma-
lik eel ne valt lu ge da Ri ta Aho ne-
ni „Mi nu Stock holm“, Mae Len-
de ri „Mi nu Taa ni“ ja Ka ti Niel se-
ni „Mi nu Ko pen haa gen“. 

Stock hol mis lae valt ma ha saa-
des võt si me bus si ga suu na lõu-
nas se, kus esi me seks pea tus pai-
gaks oli Vim mer by. 

Vim mer by on Ast rid Lindg-
re ni sün ni koht, seal on te ma 
ma ja muu seum ja Lind ge ni maa 
koos kõi gi raa ma tu te kan ge las te-
ga. Kah juks oli Lindg re ni maal 
hooaeg lä bi aga ma ja muu seu-
mit kü las ta si me küll. Muu seu mi 
üm ber on suur aed, kus oli Pi pi 
Pikk su ka li mo naa di puu, Vaht ra-
mäe Emi li töö tu ba. 

Ast rid Lindg re ni ma ja muu-
seu mis on kol lekt sioon te ma raa-
ma tu test eri ne va tes keel tes.

Esi me ne raa ma tu ko gu, mi da 
kü las ta si me oli Vim mer by raa-
ma tu ko gu. Vim mer by on väi ke 
lin na ke, kus elab 7942 ela nik ku, 
raa ma tu ko gu kü las tu si oli eel mi-
sel aas tal ca 94000 ehk päe vas 
330. 

Eda si suun du si me Mal mös-
se, ku hu jõu di me al les öö sel. 
Mal mö asub Skå ne lää nis, mis 
on meie mõis tes maa kond. Seal 
elab 313000 ini mest. Skå ne maa-
kon na loo du sest ja pai ka dest 
saab lu ge da Hen ning Man kel li 
raa ma tu test, kus te git seb kri mi-
naa lins pek tor Kurt Wal lan der. 

Igas val las peab ole ma vä he-
malt üks raa ma tu ko gu ja vä he-
malt 5000 ela ni ku ga asu las peab 
ole ma üks raa ma tu ko gu. Mal-
mös on üks pea raa ma tu ko gu ja 
mi tu ha ru raa ma tu ko gu ja ka su-
ta da on või ma lik ka raa ma tu bus-
si. Eel mi sel aas tal oli raa ma tu ko-
gus 930 000 küls tust. 

Mal mö on kõi ge noo re ma ela-
ni kon na ga piir kond Root sis, kus 
ela ni ke kesk mi ne va nus jääb al la 
40 eluaas ta, mu jal see vei di üle 

hool de ko dus, val la ma jas, Tõs-
ta maa ja Tõ he la rah va ma jas, 
Tõs ta maa noor te kes kus, Ma-
ni ja kü la kes ku se ra ja mi sel, Se-
lis te, Kast na ja Tõs ta maa ki ri-
kus, vee- ja ka na li sat sioo ni süs-
tee mi del Tõs ta maal, Tõ he las, 
Poot sis ja Se lis te sot siaal ma ja 
juu res. Kast na, Ka va ru, ja Tõs-
ta maa sa da ma ja sa da ma hoo ne 
re konst ruee ri mi ne. Uue ehi tus-
te na Mu na laiu hõl ju ki kuur. 

Mi nu ar va tes näeb Tõs ta-
maa alev pä ris häs ti väl ja. Mit-
med va nad ma jad on leid nud 
uued oma ni kud, kes on asu nud 
neid re mon ti ma. Tu leks lam-
mu ta da ale vi kes kel asuv en di-
ne prit si ma ja-rah va ma ja mi da 
prak ti li selt ei ole enam või ma-
lik ja va ja lik en di sel ku jul taas-
ta da. Hal vas ti näe vad väl ja kor-
ru se la mud Tõs ta maa ale vi kus 
ja kü la des. Hea, et on soo jus ta-
tud ja saa nud nor maal se väl ja-
nä ge mi se kaks ela mut ale vis ja 
alus ta tud ka he ela mu soo jus tu-
se pro jek tee ri mi se ga.

Mil li ne on si nu ar va mus 
nn taas tu ve ner gia va li ku te 
osas, kui das me saak si me 
või ma li kult soo ja ko du, kas 
ra ja des hul ga li selt tuu li kuid, 
päi ke se par ke, ehi ta des põ hu-
ma ju. Ees märk oleks mui du-
gi loo dust vä hi mal mää ral 
kur na ta, aga ka või ma li kult 
vä he ra ha väl ja käia.

Ener gee ti ka kü si mu sed on 
kaht le ma ta ko gu maail mas 
üheks suu re maks va lu punk-
tiks. Rii gid, kel lel on ole mas 
suu red toor naf ta ja gaa si va rud 
on rik kad (Sau di Araa bia) või 
ka su ta vad se da po lii ti li selt (Ve-
ne maa). Tuu mae ner gial töö ta-
vaid elekt ri jaa mu jär jest su le-
tak se, sest need on kesk kon na-
le ja ini mes te le oht li kud. 

Meie kesk kon na tin gi mus-
tes ei ole vä ga pal ju va li kuid. 
Tä na sed va li kud: päi ke, tuul, 
mets. Ar ves ta des Ees ti loo dus-
li ke tin gi mus te ga ei saa ko gu 
Ees ti ener gia tar vet la hen da da 
ühe, tei se ega kol man da ga. 
Oleks vä ga to re pan na ela mu 
ka tu se le tuu lik elekt ri ja päi ke-
se pa nee lid soo ja vee saa mi seks 
ja ma ja pi da mi se küt teks. Meie 
tä na ne ma jan dus lik ning teh ni-

li ne ta se ja loo dus lik res surss se-
da ei või mal da. 

Kui ta ha me mõ nu salt soo jas 
toas ja oda valt ela da, on mõist-
lik hoo ne te soo jus ta mi ne ja 
soo ja de vä lis pii re te ga hoo ne te 
ehi ta mi ne. 

Põ hu- ja sa vi sein te ga ma ja-
de ehi ta mi ne on ol nud ja jääb 
ük si ku te en tu sias ti de ho biks. 
Ehi ta da saab oda valt ai nult nii, 
et ehi ta mi se prot sess ehi tusp-
lat sil on või ma li kult kii re.

Et loo dus lik ku res surs si või-
ma li kult vä he kur na ta, ka su ta-
sid meie esi va ne mad, ta lu me-
hed, ela mu te küt teks ha gu, mis 
saa di met sa kor ras ta mi sest ja 
kraa vi kal las telt. 

Mi nu ar va tes on Tõs ta maa 
vald õi gel teel, kus kesk küt te 
süs tee mid töö ta vad pui du hak-
ke (ale vi kat la ma ja) või pui du 
graa nu li te (Tõs ta maa kool) baa-
sil. See an nab ko ha li ku le ko gu-
kon na le või ma lu se met sa de ja 
põl luk raa vi de kor ras ta mi seks 
ning ko ha li ke le et te võt ja te le 
tööd. Ra ha ring leb ko ha li kus 
ko gu kon nas.

Rää gi na tu ke ka oma pe rest, 
mil le ga te ge le vad lap sed ja 
lap se lap sed. Kui pal ju oled 
si na oma elu ko ge mus te ga 
mõ ju ta nud nen de va li kuid. 

Mi nul on kaks last ja kuus 
lap se last, kaks pois si ja ne li tüd-
ru kut. Abi kaa sa oli ees ti kee le 
õpe ta ja. Lap sed õp pi sid Tal lin-
na Pe da goo gi li ses Ins ti tuu dis. 
Tü tar lõ pe tas ins ti tuu di, po jal 
jäi kool poo le li. Väi mees lõ pe-
tas TPI ehi tu se eria lal, kuid se-
ga sel Ees ti Va ba rii gi aas tail sat-
tus äri te ge vus se ja te ge leb sel le-
ga edu kalt siia ni. 

Kaks va ne mat tüt re last on 
saa nud ma gist ri kraa di ja töö-
ta vad pan gan du se ja IT eria lal. 
Üks lap se laps on lõ pe ta nud 
ra ken dus li ku kõrg koo li ja on 
prae gu lap seoo tel. Va nim lap-

se laps jät kab õp pi mist Kuns ti-
ü li koo lis. Noo ri mad lap se lap-
sed õpi vad Pär nu Kol ledžis ja 
Tal lin nas güm naa siu mis.

Nii et las test ja las te las test ei 
ole saa nud ehi tu se ga te ge le jat. 

Kui das koos abi kaa sa ga 
oma päe vi möö da saa da te. 
Kas ka lal ka ik ka käid, mil-
li ne on pa rim saak ol nud ja 
mil li ne ka la toit lem mik on. 

Meil on väi ke maa tükk Nur-
me jõe kal dal, kus on väi ke aia-
maa, õu na puud, mar ja põõ sad, 
kolm me si las pe ret. Va na kom-
be ko ha selt te hak se aia saa dus-
test hoi di seid. Pea le sel le osa-
leb abi kaa sa ko duuu ri mi ses 
ja teeb kaas tööd Ees ti Rah va 
Muu seu mi le. 

Mi na te ge len veel ehi tis te 
oma ni ku jä re le val ve ja ehi tu s-
a las te eks per tii si de ga. Te ge-
vust jät kub mõ le mal kül la ga. 
Võe tud ko hus tu sed hak ka vad 
ju ba nor maal set elu se ga ma. 

Ka la le saab vii ma sel ajal har-
va min na. Mõ nel mää ral on 
ha ka nud see hu vi vä he ne ma, 
sest ka lad jää vad ik ka jär jest 
väik se maks. Ala mõõ du li si ei 
ta ha kor ja ta. Nii muu tub ka la-
püük ai nult ala mõõ du lis te le ka-
la de le ham ba va lu te ge mi seks. 
Pa ri maks ka la saa mi se või ma-
lu seks on kas lei da tut tav ka lur 
või min na tu ru le.

Ka la toi dud mul le meel di-
vad, ko ha li kest ve test püü tud 
ka la dest. Prae tud ko ha ja ah-
ven, soo la tud vimm ja siig. 

Kas oled õn ne lik mees?

Mui du gi olen, kui sel li se ea-
ni suu dad te gel da meel di va te 
te ge vus te ga ja sel le ga tood toi-
du laua le. 

Ma ei suu da et te ku ju ta da 
end ini me se na, kes ki rub kõi ki 
– oma lap si, va ne maid, naab-
reid, rii ki kes ei ole või mal da-
nud head elu. 

Ma ei ole siia ni tund nud töö-
puu dust, mi da pal jud too vad 
oma õn ne tu elu põh ju seks. 

Kui elus te ki vad ta ga si löö-
gid, siis is tu, mõt le ja usu, et la-
hen dus on ole mas.

Küsis Ülle Tamm

Kui elus te ki vad 
ta ga si löö gid, 
siis is tu, mõt le ja 
usu, et la hen dus 
on ole mas.

Raa ma tue lu 
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40. Ku na Root sis on vä ga pal ju 
im mig ran te, lei dub raa ma tu ko-
gu des pal ju des eri ne va tes keel-
tes raa ma tuid. Mal mös on näi-
teks 54 eri ne vas kee les raa ma-
tut, seal hul gas ka ees ti kee les. 

Raa ma tu ko gu on aja veet mi-
se koht, al la pool te kü las ta ja test 
lae nu ta vad raa ma tuid ko ju. Mal-
mö on üli koo li linn ja see pä rast 
on raa ma tu ko gus hul ga li selt eri-
ne vat teat me kir jan dust. 

Vä ga pal ju on mõel dud las te 
ja noor te mee li ta mi se le raa ma-
tu ko gu des se. Eri ne vad ju tu tun-
nid, mõ nu sad lu ge mis nur gad, 
muu si ka ga te ge le mi se, dvd-e ja 
ju tu-cd-e lae nu ta mi se või ma lu-
sed jne. 

2000. aas tal ava tud Öre sun-
di sild on pal jus ki ühen da nud 
Root si poolt Mal mö ja Taa ni 
poolt Ko pen haa ge ni lin nu. Ku-
na Root sis on ela mi ne sood sam 
aga Taa nis pal gad pa re mas siis 
ela tak se Root sis ja käiak se tööl 
Taa nis. 

Ron gi ga on ühest lin nast tei-

se ai nult pool tun di ja bus si ga 
tund sõi tu. 

Ko pen haa ge nis se sõit si me 
ole Öre sun di sil la, mis on eest-
las te le tut tav root si-taa ni kri mi-
sar jast „Sild“. Ho tell, kus Taa nis 
öö bi si me asus Taa ni po lit sei 
pea ma ja ja Ti vo li va he tus lä he-
du ses. 

Ko pen haa ge ni raa ma tu ko-
gu oli hil ju ti saa nud suu res pa-
du vih mas kan na ta da. Ve si tu li 
sis se nii ven ti last sioo nist kui ka 
ka na li sat sioo nist. Suur osa eri ne-
vaid raa ma tuid, dvd-sid, cd-sid, 
teh ni kat sai kan na ta da ja tun da 
oli ka niis ku se lõh na. Ka Ko pen-
haa gen on eri ne va te rah vas te 
se gu. 

Nii Root sis kui ka Taa nis su le-
tak se ta sa pi si raa ma tu ko gu sid, 
vä hen da tak se lah tio le ku ae gu, 
kui ra ha po le pii sa valt, ka su ta-
tak se va ba taht lik ke, töölt lah-
ku nud raa ma tu ko gu hoid ja ase-
me le ei tar vit se uut ini mest lei-
du da. 

Pal ju on raa ma tu ko gu des ka 

kü las ta ja te ise tee nin da mist. On 
lae nu tus- ja ta gas tu sau to maa-
did. Õh tu sel ajal on raa ma tu ko-
gus ai nult tur va mees. 

Taa nis jäi meil ka ae ga Ko-
pen haa ge ni vaa ta mis väär sus te-
ga tut vu da. 

Meie gii diks oli eest lan na, 
kes on seal ju ba üle 20 aas ta ela-
nud ja töö ta nud. Nä gi me Taa ni 
ku nin ga ko da, Väi kest Me ri neit-
sit, par la men di hoo net, hi pi de 
va ba lin na Kris tiaa niat. 

Mi nul õn nes tus koh tu da pe-
re ga, kus olin 1998.-1999. aas-
ta tel lap se hoid ja. Ka Roo tis on 
roots las te ar va tes näi teks me di t-
 sii ni töö ta ja tel pal gad väi ke sed 
ja min nak se Taa ni või Nor ras-
se töö le. 

14. sep temb ril toi mu sid va li-
mi sed ja nii olid kõik jal va li mis-
p la ka tid, te le ris püü di sid era kon-
nad veel vii ma seid hää li. 1/3 va-
li ja test pol nud veel hää le ta mi se 
ee lõh tul tei nud oma ot sust. 

Juu nis va li sid nad na gu eest-
la sed ki oma esin da jad Eu roo pa 
par la men ti ja nüüd pi did te ge-
ma ot su se, kes seis vad nen de 
eest nii par la men dis kui ka ko-
ha li kus oma va lit su ses. 

Kõi ki mai ni tud raa ma tuid 
on või ma lik lae nu ta da meie val-
la raa ma tu ko gu dest.

Mar ge Pääs tel,
Tõs ta maa raa ma tu ko gu ju ha ta ja

Taa nis ja Root sis uu ri mas
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H
et ke ni, mil la vas ta ja Kül-
li la va ta ga huu led tor ru 
ajab, nä pu ga vii bu tab ja 

pssst teeb, jääb veel um bes pool-
teist tun di. Rah va ma jas hel jub 
esi kaä re vus, sest näi te ring esi-
tab just tä na õh tul Vam bo la Räh-
ni kri mi naal lu gu “Mõ ru mand li 
kok teil”. Kuul da vas ti is tub saa lis 
ka au to ri poeg.

Esi ne ja te ruu mi peeg li ees 
is tub Moo ni ka, kes on asu nud 
kä si võit lu ses se oma tu ka ga, kor-
ra mõt leb ta ise gi kää rid käi ku 
las ta, aga lõ puks an nab juuk se-
pah ma kas al la. Või du kalt asub 
näit le jan na en da le mei ki te ge-
ma. Moo ni ka on lap sest saa dik 
näi te män gu tei nud. Omal ajal 
tah tis ta vä ga, vä ga näit le jaks 
saa da, aga elu sät tis en nast sel le-
le tee le ris ti et te ja nüüd nau dib 
te gus nai ne teat ri te ge mist prii-
taht li kult ja hing ra hu pä rast. 
Tä na män gib ta nai suu ri jat, kes 
on ilus ja tark. Teks ti meel de jät-
mi se ga mu ret po le, li saks on tal 
ka kõi gi teis te teks tid peas.

Varg si il mub näit le ja te tup-
pa Alo, kes väi de ta valt isik li kult 
pa lus oma nääp su ke nai ne näi-
te selts kon da vas tu võt ta. Väi ke 
mu re siin mui du gi on, sest pea-
gi sün di va mai mu ke se tõt tu, ei 
saa Gree te osa võt ta näi te rin gi 
maai la ma tur neest ja tal le tu leb 
lei da dub lant. Iga ta hes het kel 
on Gree te sõi du vees. Moo ni ka 
an nab pa nu se ka grim mee ri ja na 
ning Gree test saab üs na või mu-
kas ti bi la va ta ga se bi mas. 

Ta sa pi si saa bu vad ka tei sed 
osa li sed ja hak ka vad oma ki re-
va tes se rol li des se sis se ela ma. 
Lõ puks as tub tup pa vaik sel ja 
mu re li kul moel la vas ta ja Kül li. 
La seb en da kal lal ra hu li kult aa-
si da, aga tei sed üt le vad, et ta on-
gi ala ti suur pa bis ta ja. 

Tiiu, kes uu ri ja ema rol li ke-
has tab, on en nast kor ra li kult 
üles löö nud. Te ge li kult oli küll 
näi te män gus kir jas, et nai suu ri-
ja on selts kon nas oma me he ga, 
aga ku na Moo ni ka le ei õn nes-
tu nud ku sa gilt vää ri kat kaa sat 
lei da, siis ot sus ta ti me he roll 
asen da da ema rol li ga ja sel leks 

on Tiiu ju ome ti gi loo dud. Pal ju 
aas taid pi di Tiiu töö tõt tu näi te-
rin gi te ge mis test ee mal ole ma, 
aga töö ko ha va he tus an dis jäl le 
näit le mi se rõõ mu ta ga si. 

Eha le üt le sid aga näi te selts la-
sed, et on va ja tul la ja kõik. Kaks 
lau set va ja ka pä he õp pi da. No 
teks ti tu li pä rast siis ki mit me 
le he kül je ja gu, aga Eha on val-
mis Tõs ta maa heaks kõi ke te ge-

L
au päe val, 25. ok toob ril 
kell 17.00 esi ne vad mõi-
sa saa lis Ma ren Üle vain 

(mez zo-sop ran) ja Da niel Jul-
le (ki tarr). Üle vai nu sõ nul on 
mõi sas vä ga pa ra ja akus ti ka ga 
saal. Jaak El lin gu soo vi tu sel ja 
kaa sa bil sal ves ta sid muu si kud 
tä na vu au gus tis just siin oma 
plaa di. Ve ne ro mans si de ka va-
ga väl jen da vad muu si kud oma  
tä nu nii tõs ta maa las te le kui ka 
mõi sa le, suu re pä ra se muu si ka-
te ge mi se või ma lu se eest. Kont-
sert on kõi gi le ta su ta! Tul ge 
muu si kast osa saa ma!

Ma ren Üle vain on va ba kut-
se li ne soo loar tist ja lau luõ pe ta-
ja.Ta on lõ pe ta nud Ees ti Muu-
si ka- ja Teat ria ka dee mia ja saa-
nud ma gist rik raa di oo pe ri- ja 
kam mer lau lus ning in terp re tat-
sioo ni pe da goo gi kas. 2009. aas-
ta sü gi sel täien das ta en nast 
Si be liu se Aka dee mia lau luõ-
pe ta ja te kur sus tel Hel sin gis. 
Ma ren Üle vain töö tas aas taid 
Rah vu soo pe ris Es to nia ning 
õpe tas G. Ot sa nim. Muu si ka-
koo lis. Ta on ol nud ka eri ne va-
te koo ri de hää le sead ja. Ma ren 
Üle vai nu tea tak se kui head lau-
luõ pe ta jat, kes en nast pi de valt 
täien dab ning teeb koos tööd 
eri ne va te muu si ku te ga. Vii mas-
tel aas ta tel on ta pü hen du nud 
kam mer muu si ka le, eri ti on te-
ma tä he le pa nus ol nud his paa-

nia lau lud, ve ne ro man sid ja 
sak sa Lied. 2012. aas tast on 
ta täien da nud end his paa nia 
muu si ka alal Edel mi ro Ar nal-
te se juu res Mad ri dis. Ala tes 
2013 aas tast on toi mu nud soo-
lo kont ser did Mad ri dis, Gra na-
das koos töös kan nel da ja Kris ti 
Müh lin gu ga. 2012. aas tast on 
tal ol nud ka koos töö ki tar rist 
Da niel Jul le ga, kel le ga on toi-
mu nud mit med ve ne ro man si 
kont ser did, vii ma ne käe so le-
va aas ta ok toob ris Pe ter bu ris.   
Üle vai nu hu viob jek tiks on ol-
nud ka vo kaal muu si ka aja lu gu. 
2008. aas tal il mus te ma su lest 
raa mat „Unu ne nud lau luõ pe ta-
ja“, mis on Ees ti Kon ser va too-
riu mi esi me sest lau lup ro fes so-
rist Lud mil la-Hel lat Lem bast. 
Ta on väl ja and nud ka kaks 
CD, vii ma ne ne dest koos Da-
niel Jul le ga.

Da niel Jul le alus tas ki tar ri-
õ pin guid 11 aas ta selt. 1997. 
aas tast jät ku sid õpin gud G. 
Ot sa ni me li ses Muu si ka koo-
lis Tiit Pe ter so ni ki tar rik las sis 
ja eda si Ees ti Muu si ka- ja Teat-
ri Aka dee mias Hei ki Mät li ku 
ki tar rik las sis. 2005.-2007. aas-
ta ni õp pis Jul le ma gist ra tuu ris. 
Ta on esi ne nud nii so lis ti kui 
an samb lis ti na eri ne va te muu-
si ku te ga. Vii ma sel ajal on ta 
pü hen du nud kam mer muu si-
ka le.

Maren Üle vai nu ja Maren Üle vai nu ja 
Da niel Jul le tä nu kont sert Da niel Jul le tä nu kont sert 
Tõs ta maa mõi sasTõs ta maa mõi sas

Teat ri pi si ku ohv rid 
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ma ja puik le mi seks ei läi nud ki. 
Igaks pet teks võt tis kaa sa kim bu 
oma roo se. Tõe li ne po si tiiv su se 
pomm.

Va he peal on läi nud näit le ja-
te va hel kõ vaks aru te luks, kui-
das peaks kuk ku ma laip, ku hu 
ka dus rips me tušš, kui süü di või 
süü tult kee gi ik ka gi en nast mõr-
vas tund ma peaks. Kül li ja gab 
tõ si sel moel õpe tus sõ nu. “Eha 
lä heb sis se kõi ge esi me se na, 
aga mi na al les ühek san dal le he-
kül jel, nii kaua peab pa bis ta ma,” 
oh kab Õie. Va le ri rüü pab va het 
pi da ma ta koh vi. Enn on põ hi li-
selt vait. Eino nais te va dis ta mis-
se ei sek ku vaid süü vib rol li. Õie-
le tu leb meel de, et po le gi mi da-
gi söö nud, see pea le sel gub, et 
ka teis tel on toi tu mi ne soo tuks 
unu ne nud. Car men, kel le näit-
le mi ne al gas Tal lin na 32. Kesk-
koo li teat rik las sist, on vaik selt 
en das se pu ge nud. Lii na sä rab 
na gu päi ke, aga siis ki kur dab 
väi kest pea va lu. Te ma nõud mi-
se pea le ava tak se mõ ned ki hi se-
vad, et pin ged lõt vuk sid ja hin-
ged joo buk sid. Ik ka gi ko ha li ke 

staa ri de värk.
Äk ki tu li kel lel gi meel de, et 

õh tul on Tõs ta maal üs na mi tu 
era pi du ja vii ma ti ei tu le gi kee gi 
teat ris se. Et te rut ta valt võib mär-
ki da, et saal oli täis ja käi ku läk-
sid ise gi li sa too lid.

Ju tu va da lä heb ju ba nii suu-
reks, et Kül li kut sub selts kon da 
vai ku se le, aga see toi mib ai nult 
het keks, pa da po di seb veel pöö-
ra se mas tem pos eda si. 

Vii maks mük sab Kül li kom-
be ko ha selt oma näit le jad põl ve-
ga lä bi ja lä heb saa li val gus ta ja 
Ur ma se juur de is tu ma. Saa bub 
vai kus ja ees riie ava neb.

Kri mi null ko gub pin get, näit-
le jad an na vad oma pa ri ma ja 
tä nu lik pub lik ah he tab. Pa lav 
ap laus ja sü le täied lil li, kõik see 
on pä ris ja toi mub meie oma ini-
mes te ga – teat ri maa gia.

Kül li on lõ puks ra hu ne nud. 
Kui ei oleks la vas ta jat, ei oleks 
ka näit le jat, rää gi vad tead jad. 
Hea, et see teat ri te ge mi se pi sik 
siin kan dis nii ku rat li kult nak-
kav on.

Ül le Tamm, na ka ta tud

käi vad koos rah va ma jas
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7,5 KM ÜLD JÄR JES TUS
1., 26,00, ENA RI TÕNST RÖM, M 1, Vänd ra; 2., 26,33, IGOR 

SKATŠ KO, M 2, JK Tem po; 3., 26,38, ME HIS MÄE, M 3, Täpp-
s port la sed; 4., 26,47, Va hur Mäe, PA 1, SK Aud ru; 5., 26,51, Jaa nus 
Mäe, M 4, Pär nu; 6., 27,11, Ül lar Pär nat, M 5, SK Aud ru; 7., 27,38, 
Mar tin Tark pea, M 6, Pär nu Sõu de kes kus Ka lev; 8., 27,58, Ris to 
Kal jund, M 7, Pär nu; 9., 28,16, Tar vo Rõõ mus sar, M 8, Pär nu; 10., 
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ae lus tu vi ehk mei gas on 
meie kõi ge suu rem tu vi-
li ne, kes on ju ba kau gelt 

ära tun tav val ge lai gu jär gi kae lal 
ja tii val. Pea, kael ja sa ba on hal-
lid, sa baots must. Selg ja tii vad 
on pruu ni kas hal lid, rind pu na-
kas hall. Kae lus tu vi tii ba del on 
ise loo mu li kud val ged trii bud 
ning kae lal ro he li ne ja pur pur ne 
ala, mil le kes kel val ge laik. Nokk 
on kae lus tu vil ot sast kol la ne, va-
ha na ha piir kon nast aga pu na ne. 
Lin nu ja lad on kar miin pu na sed. 
Len du tõus tes ja las ku des lak su-
tab ta tii bu. Kae lus tu vi lend on 
kii re ja jõu li ne, len nu al gul puu-
tu vad kii rel star dil tii ba de hoo su-
led sel jal kok ku, mis tõt tu start 
on pla gi sev. Män gu len nul tõu-
seb ta kii re te lak su va te tii va löö-
ki de ga kõr ge le ja liug leb siis lii-
ku ma tuil tii vul aeg la selt al la poo-

le. Se da 
teeb ta jär jest 
met sa ser va de ko-
hal. Kae lus tu vi hää-
lit sus koos neb viie sil-
bi li sest ku me dast rüt mi li sest ja-
dast “ku-kuu-ku, ru-kuu”, mil le 
tei ne silp on kõr geim ja rõ hu ta-
tuim. Te ma oi gav täm ber mee-
nu tab ka ku oma, kuid ta hää lit-
seb siis ki val gel ajal, kui ka kud 
on vait. 

Kae lus tu vi on Põh ja-Eu roo-
pas pelg li ku või tu met sa lind, 
kus juu res ee lis tab kuu si kuid ja 
leht met si. Kesk- ja Lää ne-Eu roo-
pas on ta aga nii häs ti ini mes te-
ga har ju nud, et asus tab ka lin na-
par ke ning suu ri ae du. Nii on 

kae lus tu vi seal muu tu nud ko ha-
ti lin na lin nuks ja ko du tu vi väl ja-
gi tõr ju nud. 

Kae lus tu vi pe sit seb su-
vel kaks kor da, ent ku na 

kur na hä vi mi se kor ral 
esi neb ka jä rel kur ni, 

võib noor lin de nä ha 
prak ti li selt ko gu 

su ve jook sul. 
Pe sa ehi-

tab kae lus tu vi 
ena mas ti ti he da kuu-
se või kõr ge leht puu 
rõht sa le ok sa le maast 15 või 
ena ma meet ri kõr gu se le. Oma 
pe sa teeb ta puu tü ve lä he da le ja 
se da ka hel põh ju sel: esi teks on 
tu vi pe sa üs na hab ras, mis tõt tu 
kau ge mal oks tel ta liht salt ra pu-
ta taks laia li ning tei seks on tu vi 
sel leks liialt maits va li ha ga, et 
üks ki rööv lind te ma suh tes üks-
kõik seks jääks. Tü ve lä he dal on 
pe sa ras kem mär ga ta. Sel le le vaa-

ta ma ta on häm mas tav, et need 
lin nud nii häs ti pal ju ne vad, sest 
pask näär ja orav hä vi ta vad tih ti 
kae lus tu vi de pe si, mu nad vee re-
vad lä bi põh ja ning üld se hül gab 
lind vä ga ker ges ti pe sa. Mais-
juu nis mu neb emas lind kaks val-
get mu na. Neid hau du vad mõ le-
mad va ne mad va hel du mi si 17 
päe va. Po jad saa vad len nu või me-
lis teks um bes viie nä da la pä rast. 
Tu vi de toit on ena mas ti taim ne, 
mis aga ei tä hen da su gu gi se da, 
et lind maas lii ku va ras va se tõu-
gu üles kor ja ma ta jä taks. Su ve 
lõ pul ko gu ne vad kae lus tu vid 
põl du de le suur teks par ve deks 
ning söö vad vil ja. Mui du toi tub 
ta mar ja dest, seen test ja pun ga-
dest, sü gi sel on olu li ne toit tam-
me tõ rud ja pöö gi pähk lid. 

Kae lus tu vi on ja hi lind, ke da 
kü ti tak se ala tes au gus ti al gu sest 
ku ni ok toob ri lõ pu ni. Tu vi jaht 
nõuab vä ga kii ret reakt sioo ni 
ning täp set kätt ja see on ka üh-
eks põh ju seks, miks tu vi jaht vä-
ga po pu laar ne ei ole. Sa mas aga 
on tu vi li ha vä ga mait sev ning 
se da vae va väärt. Kae lus tu vi on 
Ees tis üld le vi nud ha ri lik hau de-
lind ega ole loo dus kait se all.

Kae lus tu viKae lus tu vi

Jätkub kunstnik Reet Rea - Smyth 
linnusari. Juba mõnda aega elab 
Reet Tõstamaal, vaata lisaks www.
ReetRea.com
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al ge selg-kir ju rähn 
on suu rim kir ju-
rähn Ees tis ja meil 

ha rul da ne pe sit se ja 
ning vii mas te aas ta-
küm ne te ga on ta ar-
vu kus veel gi vä he ne-
nud. 

Kõi ge pa re mi ni 
tun neb ta ära mus-
ta de õl ga de ja üla sel-
ja ning val ge ala sel ja 
jär gi. Tii vad on val-
ge selg-kir ju räh nil 
ilu sad mus ta-val ge-
vöö di li sed, ala pool 
he le ja pi kit rip su li ne, 
sa baa lu ne aga roo sa-
kas pu na ne. Isas lin-
nul on pu na ne pea-
la gi, kuid emas lin nu 
pea on üle ni must. 

Hää lit sus “kük” on 
ma da lam ja peh mem 
kui suur-kir ju räh nil. 

Trum mel da mi ne on tun du valt 
pi kem kui suur-kir ju räh nil, al-
gab pi kal da selt, kuid kii re neb 
lõ pu poo le. Val ge selg-kir ju rähn 
on üs na arg ja pei du li ne lind. 

Val ge selg-kir ju räh ni koh tab 
Ees tis vaid ük si ku tes kind la tes 
pai ka des. Elu pai ga na ee lis tab ta 
va nu niis keid leht- ja se ga met si, 
kus lei dub peh ki nud ja ma ha lan-
ge nud leht puid, sa mu ti jär ve de 
või voo lu ve te äär seid ala sid, elab 
ka puis nii tu del ja lin na de suu re-
ma tes par ki des. 

Kõi ge sa ge da mi ni või me aga 
ko ha ta te da ik ka gi ka se puu de 
lä he du ses. Val ge selg-kir ju räh ni 
põ hi toi duks on mit me su gu sed 
pu tu kad: mar di ka te val mi kud 
ja tõu gud, lib li ka röö vi kud ja 
muud. Nen de esi le kae va mi seks 
ka su tab ta oma nok ka, mis on 
pi kem kui suur-kir ju räh nil. 

Tih ti koh tab ki te da püs ti sur-
nud puid koo ri mas ning neis-

se leh ter jaid au ke uu ris ta mas. 
Kuid eri ne valt suur-kir ju räh nist 
ei söö ta okas puu seem neid. Nii 
on val ge selg-kir ju räh nil tal ve tul-
les pal ju ras kem va ja lik ku toi tu 
kät te saa da. 

See tõt tu ei ole ta kül mal aas-
taa jal oma kind lal ter ri too riu-
mil, vaid hul gub toi tu ot si des 
rin gi, sa mu ti tu leb neid tal vel 
mei le põh jast juur de. 

Val ge selg-kir ju rähn pe sit seb 
al les mai kuu tei sel poo lel ja ee-
lis ta tult va nas kaa si kus. Oma 
pe saõõn su se raiub ta ena mas ti 
peh ki nud puu des se. Sel le voo-
der da ma ta põh ja le mu neb emas-
lind 4-5 val get mu na ning haub 
neid um bes kaks nä da lat. 

Koo ru nud po jad saa vad len-
nu või me lis teks nel ja nä da la va-
nus te na juu li kuu al gu ses. 

Val ge selg-kir ju rähn on oma 
ha rul du se tõt tu Ees tis ka loo dus-
kait se all.

Val ge selg-kir ju rähnVal ge selg-kir ju rähn



15 - 2014 oktoober
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Võta kaasa õhuke 
võimlemismatt, 

mugav trenniriietus, -
jalanõud ja veepudel! 

Treeningu hind on 3 eurot
Treener Ene Lehtsalu 

tel. 505 0089 

Jõuluks vormi 
ja suveks saledaks!

Jaak Joala pilt on teh tud 1971. 
aastal Fil har moo nia tre pil ju tu-
a ja mi se käi gus. 
Pil di ees ku juks on kuul sa You-
suf Kars hi fo to Jean Si be liu sest 
„Voi ces in ti mae“. 
Püüd sin gi te ha pil ti Jaa gu 
si se mi sest ole mi sest, rõõ mus 
poiss kont ser dil ei tun du nud 
hea la hen dus. 
Kui prae gu tu leks te da pil dis-
ta da, teeks ik ka sa ma pil di. 
Usun, et Jaa gu lah ku mi ne 
lä heb pal ju de le val la ini mes te-
le kor da. 

Jü ri Tenson
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Merily Põldots – 23.09.2014

Ragnar Kaja – 05.10.2014

Õnnitleme 
uusi vallakodanikke ja 

nende vanemaid!

OktoobrikuuOktoobrikuu
             juubilarid             juubilarid

NIINA ALLIKAS 89NIINA ALLIKAS 89
ANDREI KASE 89ANDREI KASE 89

ÜLO-HILLAR MAI 78ÜLO-HILLAR MAI 78
ENDEL VAINAMÄE 77ENDEL VAINAMÄE 77

SILVI RAND 76SILVI RAND 76
PAUL LEAS 76PAUL LEAS 76

JAANUS HINDREKS 76JAANUS HINDREKS 76
LEIDA LEPA 75LEIDA LEPA 75

MIHKEL LAUR 75MIHKEL LAUR 75
ÜLO TÕNTS 75ÜLO TÕNTS 75

MAIMO GUUTMANN 73MAIMO GUUTMANN 73
EVALD JÕGISU 73EVALD JÕGISU 73

REIN RAND 72REIN RAND 72
NIGOL ALAS 71NIGOL ALAS 71
TIIU LEESI 70TIIU LEESI 70

EVALD SEPPAMA 70EVALD SEPPAMA 70
TIIT PILT 70TIIT PILT 70

JAAN NOPPEL 
08.07.1936 – 23.09.2014

Ostan 10 ruumimeetrit lõhutud 30 cm tooreid 
küttepuid kohaletoomisega Manija saarele.

Pakkumised alates 4. novembrist 2014 tel 513 5802

Tõstamaa JÕULULAADA 
toimkond annab teada 

Jõululaat toimub pühapäeval, 
14. detsembril kell 12 
Tõstamaa rahvamajas 

Müüjatelt on oodatud kodused 
kaubad: käsitöö, toit jm 

omatoodang

Registreeri end 1. detsembriks 
Õnnelale (tel 523 6350) või 

Karinile (tel 523 0596)

Muuda end vahvaks 
tegelaseks ja tule Tõstamaa 

KARNEVALILE 
laupäeval, 22. novembril 

kell 21.00 – 3.00

Muusikaga täidab õhtu 
meeleolukas 

ansambel CLAVIS

Vaimukaid etteasteid 
premeeritakse kingitustega!

 
Sissepääs 5 eurot, 

kostüümis tegelasele 
sooduspilet 3 eurot 


