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 Meie, ini me sed, üri ta me 
ela da oma reeg li te ko ha selt 
kor ras ta tud elu. Ilu ideaa liks 
ole me võt nud si le da mu ru-
p lat si ja kla ni tud ko du. 

Pü ga me mee le heit li kult 
mu ru ja võit le me mut ti de ga, 
kes oma elu te ge vu se ga just-
kui kõik up pi kee ra vad. 

Hä vi ta me si pel gaid, sest 
mis ki pu ru häi rib. Tor ma me 
püs si haa ra ma, kui not su ka ri 
on kar tu li maa se gi kee ra nud. 
Äh var da me põt ra, kes on noo-
res män ni kus kõ hu täis söö-
nud. Ümb rit se me en nast mür-
gi ta va kee mia ga. 

Oi, kui kur jad ja ra hu lo le-
ma tud me ole me, no ei jõua 
kui da gi sel le met si ku loo du se-
ga või del da. 

Ko he, ko he hii li me met sa, 
et mõ ne le kuu se ke se le kir-
ve ga sü da mes se vi ru ta da ja 
pi me du se var jus ko ju lo his ta-
da. Maail ma na bad sel li sed. 

Kas peab iseen da le ra hu lo le-
ma tu se kiiv rit pä he top pi ma? 
Elav loo dus meie üm ber lau sa 
anub sõb ra kätt ja koos hin ga-
mist.

Unus ta me, et sel les il ma ruu-
mis ei ole me siis ki ük sin da. 

Saa gem tut ta vaks nen de ga, 
kel le ga koos ela me, jäl gi gem 
ja pil dis ta gem, kas või sil ma-
de ga, is tu gem mõ ni kord mu ti-
ga sa ma mät ta ot sa. 

Min gem ju ba hom me samb-
la ses se män ni kus se: õõt su mi-
ne ja vai ku se het ked, kra bi nad 
ja prak sa tu sed, pi si ke pu na ne 
poh la ke, koos hin ga mi ne män-
ni lat va de ja si ni tae va ga. Ra hu 
tu leb hin ge, us ku gem se da 
het ke. Elu tä he tund on kor du-
ma tu.

Ülle Tamm, 
toimetaja

JUHTKIRI

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

S
an ti mi se kar ne val toi mus 
tä na vu 22. no vemb ril, see-
ga pä ris mi tu päe va en ne 

õi get Kad ri päe va. See kord set 
kar ne va li ai ta sid lä bi viia Tõs ta-
maa näi te rin gi san did, an sam-
bel Cla vis ja Ten no & St reet li fe.

San ti dest olid ko hal San di-
Pa pa, San di-Mam ma, San di-
Lau lik, San di-Man na, San di 
- Ju ku, San di- Kad ri ja San di-
Ha ni. Oma lõ bu sa te va he pa la-
de ga tut vus ta sid nad va nu Kad-
ri päe va kom beid, ku na need 
ki pu vad tä na päe va Hal lo wee ni 
kom me te ga se gi mi ne ma ning 
meie oma rah va kom bed hak ka-
vad mee lest mi ne ma. Et se da 
vi ga pa ran da da, kir ju tas ki meie 
Lii na kok ku mõ ned lõ bu sad pil-
di ke sed. 

Prääk su mis te va he peal juh-
tis õh tut lõ bu sas kos tüü mis 
San di-Ha ni. San di –Lau lik 
hoo lit ses san di lau lu de eest ja 
kan dis need ka et te, mi da tei-
sed San did oma jo ru ga se ga sid. 
San did alus ta sid oma laul mist 
ju ba uk se juu res ja pa lu sid sis se 
lask mist, just nii na gu va nal ajal 
kom beks. San ti de vit sa ga sop su-
ta mi ne ja vil ja vis ka mi ne toob 
järg mi sel aas tal kind las ti kar ne-
va li kü las ta ja te le õn ne. San di-
Man na oma ti bi lik ku ses kur-
tis küün te mur du mist ja ri kas-
te mees te puu du se üle, sa mas 
soo vis ta Tõs ta maa näit si ku te le 
ik ka Guc cit-Pra dat, rik kaid me-
hi-nai si jne. San di-Ju ku suu tis 
vaid hä da lda da ja kur ta ras ke 
tee üle, aga soo vis siis ki tõs ta-
maa las te le pal ju süüa ja juua. 
San di-Pa pa soo vis hel delt head 
ter vist, et toht ri här ral ik ka vä-
hem tööd oleks. San di-Kad ri 
soo vis kar ja õn ne. Las te le ont-
lik kust ja sõ na kuu la mist. San-
di-Mam ma loit sis Tõs ta maa le 
pal ju las teõn ne, ning ma nit ses 
Tõs ta maa me hi hoid ma sel les 
osas lip pu kõr gel. San di-Ha ne 

suu ri maks soo viks oli, et ke da-
gi ome ti pat ta ei pan daks!

Pea le San ti de lah ku mist ei 
rau ge nud peo mee leo lu, vaid 
jät kus hoog salt Ten no va li tud 
muu si ka saa tel va ra jas te hom-
mi ku tun di de ni. 

Tä na me kõi ki, kes võt sid 
vae vaks end kos tü mee ri da. Eri-
ti tä na me neid, kes ri kas ta sid 
õh tut oma suu re pä ras te et teas-
te te ga!

Peaau hin na (100 eu rot) või-
tis tub li ilu võim le ja, kel le et teas-
tet oli vä ga nau di tav vaa da ta. 

Tun nus tu se päl vi sid: Tür-
gi haa rem se riaa list, „Sa jan di 
ar mas tus“, Mats maalt, Mons-
ter High, näi te rin gi san di pe re-
kond, me re me hed, In dia nai-
sed, lu me ku nin gan na ja tei sed 

te ge las ku jud. Tä na me ka tant-
sut rup pi Ten no & St reet Li fe, 
kes ju ba mit men dat aas tat on 
kar ne va lil üles as tu nud.

Suur-suur-suur tä nu kõi gi-
le, kes au hin da de ga toe ta sid 
se da vah vat üri tust: peaau hind 
– Tan ki vi, Tõs ta maa kä si töö kes-
kus, Tõ he la kü la selts, Tee ris ti-
pood, Sau li Äri, Got ze, Ja ne ly 
ko du köök, Anu pa gar, rah va ma-
ja koh vik, Tõs ta maa ilu sa long, 
Mäe ta lu, Män ni ku ta lu, Ra ja 
ta lu, Food Mar ket, Tõs ta maa 
raa ma tu ko gu, Mar ge Pääs tel, 
Eve li Il vest, OÜ Elu vä gi, SA 
Tõs ta maa Mõis ja loo mu li kult 
Tõs ta maa val la va lit sus.

Koh tu me järg mi sel aas tal 
jäl le!

San did rah va ma jast 

San ti mi se kom bed ol gu a
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Tõstamaa
rahvamaja juures
kell 9.00–10.30 

Varbla
kaupluse juures
kell 11.30–12.30

IV kvartalis
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!

au sees
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E
a ka te viies te ge vu saas ta 
al gas 1. ok toob ril koh tu-
si me me dit sii niõ de Ri ta 

Alg peu si ga, kes rää kis va ne-
maea lis te ini mes te sil ma de ter-
vis hoiust. Sai me pal ju ül la tus-
lik ku tea da. Ri ta õpe tas ki meid, 
mil li seid har ju tu si tu leks te ha. 
Oli õpet lik koo so le mi ne.

5. ok toob ril viis val la sot siaal-
töö ta ja Tiiu Saar meid Pär nu 
Koi du la muu seu mis se vaa ta ma 
hu vi ta vat teat rie ten dust “Vi ru 
lau lik ja Koi du la “. 

Va hea jal pa ku ti teed ja küp si-
seid. Ole me Tiiu le tä nu li kud sel-
le kul tuu rie la mu se eest.

12. ok toob ril oli me kü la lis-
teks me re bio loog Jü ri Ten so ni 
loo dus kau nis ko dus Kast nas.
Võõ rus ta ja tut vus tas oma ka la-
tii ki de ra ja mi se aja lu gu ja ma ge-
vee elus tik ku. Jü ri Ten son va lu-
tab sü dant pal ju de võõr lii ki de 
il mu mi se üle meie loo du ses se. 

Võõr lii gid ri sus ta vad ja ohus-
ta vad ka öko loo gi list ta sa kaa lu. 
Sel lis teks on ve si katk ve ti kas, 
mis võib um mis ta da ma ge vee-
ko gu sid, sa ba loom, kes sööb räi-
me de toi tu. Vii ma sel ajal teeb 
mu ret kii res ti pal ju nev ümar-
mu dil, kes pal ju neb vä ga kii res-
ti. Vo hav mür gi ne Si be ri ka ru-
putk. Kor mo ra nid, kel lest jääb 

ma ha must maa ja mür gi sed väl-
ja hei ted. Veel näi da ti mei le hu vi-
ta vat Ama zo na se ve si hüat sin ti 
ja pi si kest mu dak ra bi. 

Pea le ring käi ku õues jät ka si-
me vest lust pe re me he ava ras 
elu toas. Tee maks oli ik ka sü da-
me va lu meie loo dus li ke lii ki de 
säi li mi se eest ja võõr lii ki de pea-
le tung. Vest lu se ajal oli mõ nus 
rüü ba ta kuu ma teed ja nau ti da 
Õie küp se ta tud soo ja saia. 

Tä na me Jü ri Ten so nit sel le 
hu vi ta va vest lu se eest, mis tu le-

tas mei le gi meel de, kui hab ras 
on ta sa kaal loo du ses.

4. no vemb ril oli meil kü las 
val la va nem Too mas Rõ hu, kel-
le esi ne mist oo da tak se ala ti suu-
re ele vu se ga. 

Te ma et te kan ne on ala ti häs ti 
et te val mis ta tud ja prob lee mi de 
esit lu sed ar gu men tee ri tud. Kõi-
ge le sel le le li sab vürt si juur de lus-
ta kas huu mor ja vah vad näi ted 
elust.Val la va nem an dis põh ja li-
ku üle vaa te val las toi mu vast. 

Edu sam mu deks on vee vär gi 
re konst ruee ri mi ne, teis te oma-
va lit sus te ga võr rel des ma da lam 
küt te hind, kü la selt si de ak tiiv ne 
te ge vus jm. Väl ja too di ka puu-
du si ja pa ku ti või ma lik ke la hen-
du si. 

Sai me üle vaa te ko gu val las 
toi mu vast ja vas tu sed esi ta tud 
kü si mus te le. Ai täh!

Meie te ge vu sed ea ka te klu bis 
aga jät ku vad.

Efe li ne

Toi me kad toi me ta vad usi nalt

Mul jeid Le va ro ti mäelt

Va na de män di de tu ge vad juu red! Nad on kas va nud vä he se huu-
mu se ga lii va ses pin na ses.Puud kõi gu vad tu ge vas tuu les, na gi-

se vad, äga vad, ta lu vad pak su lund, pa kast ja kuu ma il ma. 
Sel lest hoo li ma ta sei sa vad uh kelt püs ti,kau nis ta des loo dust ja 

pak ku des ini mes te le sil mai lu. Vaid eri ti suur torm ehk jak saks neid 
mur da. Need tu ge va te juur te ga män nid mee nu ta vad ka va na ne-
vaid, kuid ik ka veel tu ge vaid ini me si. 

Nii võiks ka ini me ne osa ta nä ha oma “elu sü gi se” ilu sa mat 
poolt!

Lya Ve sik
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Las teaias on uus õp pe-
aas ta ala nud üri tus te-
roh kelt. 

Sep temb ris käis meil kü las 
Ivar Lett ja me vaa ta si me te-

ma eten dust „On vaid hetk“, mis 
rää kis sel lest, kui das meie elus 
on kõik möö duv ja jär gi jääb 
vaid mä les tus. 

Ivar suu tis te ki ta da ele vust 
igas inim hin ges, kõi ge väik sem-
gi las teaia laps sai eten du sest to-
re da emot sioo ni. Tä na seks on 
sel lest jää nud meie kõi gi hin ge 
ilus mä les tus.

Sep temb ris tä his ta si me ka sü-
gi se sün ni päe va koos las te va ne-
ma te ga. Ni melt toi mus mee leo-
lu kas ter vi se päev. 

Koos käi di lõ vi ja hil, toi mus 
loo dus jaht, kus tu li kor ja ta kä bi-
sid, ok kaid, pih la ka mar ju, tam-
me tõ ru sid ja veel pal ju muud ki. 
Toi mu sid tea te võist lu sed nii las-
te le kui ka las te va ne ma te le.

Ok toob ris käi si me va ne ma 
rüh ma ga Mat si ran nas, kus 

uu ri si me koos RMK Tiiu ja Vir-
ge ga, sü gi sest met sa. 

Li saks sel le le käis las teaias po-
lit sei nik An ni, kes tu le tas las te le 
meel de hel ku ri va ja lik kust. Pääs-
tea met nik Vil jar õpe tas, kui das 
ol la tu lest tar gem. Ka la dest käis 
mei le rää ki mas Jü ri Ten son.

Toi mus ka lei va nä dal, kus lap-
sed said ise proo vi da lei ba te ha. 
Ju hen da mas käis Ja ne ly Kuusk-

ler Ad ler, kes ja gas mei le pal ju 
tead mi si lei va te ge mi se koh ta ja 
la si igal lap sel käed taig na seks te-
ha. 

Koos val mis ta ti või lei va tor ti 
ja ti ku või lei bu, ise ja häs ti teh-
tud tor did ja või lei vad said sil ma-
gi pil gu ta ma ta nah ka pis te tud.

No vem ber al gas isa de päe va 
peo ga, sel le le järg nes Mar-

di päe va ja Kad ri päe va tä his ta mi-
ne. Nüüd on ko gu las teaed ju ba 
jõu lu de oo tu ses.

Ka di Ad ler,
las teaia di rek tor

Kolm kuud las teaia elust
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M
u gav on os tud te ha ko-
dust väl ju ma ta – just 
sel list või ma lust pa ku-

vad e-kaup lu sed. Kind las ti on e-
poest tel li mi ne hea al ter na tiiv 
ta va kaup lu sest ost mi se le, kuid 
võr rel des ta va kaup lu sest ost mi-
se ga on in ter ne tis ost le mi sel mõ-
nin gad nüan sid, mil le ga tar bi ja 
peaks ar ves ta ma.

Erai sik või ju rii di li ne isik
En ne e-poest kau ba tel li mist 

tu leb en da le sel geks te ha, kas 
pood kuu lub ju rii di li se le või 
füü si li se le isi ku le. Se da saab tea-
da, kui vaa da ta, kel le pan ga kon-
to le tu leb ra ha kan da ja see jä-
rel kont rol li da, kas et te võ te või 
füü si li sest isi kust et te võt ja on re-
gist ree ri tud äri re gist ris. Pal jud 
erai si kud müü vad kau pu ja tee-
nu seid kuu lu tus te kau du in ter-
ne ti por taa li des ja ka suht lus võr-
gus ti kes. Sel li sel ju hul on oht, et 
os te tav kaup on võlt si tud, li saks 
ei keh ti erai si kult os tes kau ba le 
sea du sest tu le nev kait se ega laie-
ne tar bi jaõi gu sed ning tar bi ja ei 
saa prob lee mi de kor ral pöör du-
da tar bi ja kait sea me ti poo le. 

Li saks erai si kult ost mi se le on 
risk suu rem ka kau ba tel li mi sel 
väl jast poolt Eu roo pa Lii tu (EL). 
Tel li des kau pa kol man da test rii-
ki dest, näi teks USA-st või Hii-
nast, ei saa tar bi ja prob lee mi de 

kor ral abi tar bi ja kait sea me tist 
ega EL-i tar bi ja nõus ta mis kes-
ku sest.

Ül di ne taus ta kont roll
Ku na in ter ne tis on pal ju fi k-

tiiv seid e-kaup lu si, mil le abil 
võe tak se vas tu tel li mu si neid 
ku na gi täit ma ta, on olu li ne en-
ne ost mist te ha li saks e-poe ül-
di ne taus ta kont roll. Sel leks ta-
sub ot sin gu moo to ri te abil vaa-
da ta li sain fot müü ja va ra se ma 
te ge vu se ja ost ja te ga käi tu mi se 
koh ta, kuid see juu res ar ves ta da 
ka sel le ga, et sot siaal mee dias ja 
aja vee bi des või dak se le vi ta da 
ebaõi geid ja ek si ta vaid ar vus tu-
si ja üle vaa teid konk reet se te e-
kaup lus te või e-tee nus te kva li-
tee di koh ta. 

E-poe taus ta kont rol li mi sel 
on abiks ka tar bi ja kait sea me ti 
ko du le hel olev must ni me ki ri 
e-kaup le ja test, kes ei jär gi sea-
du si või ei täi da oma ko hus tu si 
tar bi ja te ees või keel du vad täit-
mast tar bi ja kae bus te ko mis jo ni 
ot su seid. Li saks ta sub en ne tel-
li mu se te ge mist saa ta müü ja le 
ki ri mõ ne kü si mu se ga ja vaa da-
ta, kas ja kui das kaup le ja sel le le 
vas tab.

E-poe tin gi mu sed ja tea ve En-
ne ost mist tu leb vaa da ta, kas ja 
mil list tar bi ja le mõel dud in fot 
e-kaup lu se ko du le hel lei dub. 

E-poe vee bi le hel peab kind las-
ti ole ma järg mi ne tea ve: müü-
ja ni mi, asu ko ha ja e-pos ti aad-
ress, ku hu prob lee mi de pu hul 
pöör du da; le pin gust ta ga ne mi-
se, kau ba ta gas ta mi se ja pre ten-
sioo ni de esi ta mi se tin gi mu sed; 
kui das ja mil lal peab kau ba eest 
maks ma; kui kaua võ tab ae ga 
kau ba ko ha le jõud mi ne ja kui 
suur on pos ti ku lu, sa mu ti see, 
kes kan nab ta gas ta mis ku lud. 
Tar bi jat tu leb tea vi ta da ka sel-
lest, kui te ma sõl mi ta va le le pin-
gu le ei laie ne ta ga ne mi sõi gus 
või kui min gi te ge vu se tõt tu ta-
ga ne mi sõi gus lõ peb. Vä lis mai se 
e-poe ko du le hel peab ole ma ka 
mär gi tud, mil lis te rii ki de sea du-
sed sealt os tes keh ti vad.

E-poes tu leb tut vu da tä he-
le pa ne li kult kau ba tel li mis tin-
gi mus te ga, see juu res pöö ra ta 
eri ti suurt tä he le pa nu sel le le, 
kui das ja mil lal peab kau ba eest 
maks ma ja mil li sed või vad ol la 
li sa ku lud.

Os tu de eest ta su mi ne
Mõist lik on in ter ne tios tu de 

eest ta su da rah vus va he li se kre-
diit kaar di ga, sest nii on ebaau-
sa kaup le ja ot sa ko mis ta mi sel 
suu rem või ma lus et te maks tud 
sum ma pan ga abi ga ta ga si saa-
da. Risk on väik sem ka siis, kui 
te ha mak se de po sii tar ve le vas ta-

va va hen da ja kau du (nt Pay Pal). 
Suu re ma te os tu de te ge mi sel ta-
sub ee lis ta da kaup le jaid, kes soo-
vi vad saa da osa list et te mak su 
või või mal da vad hoo pis maks-
mist kau ba kät te saa mi sel.

14-päe va se ta ga ne mi sõi gu se 
ka su ta mi ne

Olu li ne on tea da, et e-po-
est os te tud kau ba ga võib tut vu-
da sa ma moo di na gu jae kaup lu-
ses. Kui os te tud too de min gil 
põh ju sel siis ki ei so bi või tar bi-
ja po le tee nu se ga ra hul, siis on 
tal õi gus le pin gust ta ga ne da 14 
päe va jook sul ala tes kau ba kät-
te saa mi sest või tee nus le pin gu 
sõl mi mi sest.

Tar bi ja peab ole ma kur sis, et 
kui ta ot sus tab ka su ta da 14-päe-
vast ta ga ne mi sõi gust, siis peab 
ta te ge ma sel leks e-kaup le ja le 
kind las ti ka ta ga ne mi sa val du se. 
Tar bi ja poolt kau ba ta ga si saat-
mi se ja e-kaup le ja poolt tar bi ja-
le ra ha ta gas ta mi se täh taeg on 
14 päe va. See juu res peab kaup-
le ja tar bi ja le li saks kau ba mak-
su mu se le ta gas ta ma kau ba kät-
te toi me ta mi se ga seo tud ku lud. 
Kaup le jal on õi gus ta ga si mak-
se ga vii vi ta da ju hul, kui tar bi ja 
ei ole kau pa ta ga si saat nud või 
esi ta nud tõen dit, et ta on kau ba 
tee le pan nud.

Kad ri Paul, tar bi ja kait sea met

Nõuan deid in ter ne tis ost le mi seks

Ööd on ju ba pi me dad ja 
käes see aeg, mi da ka su ta-

vad ära need, kel le te gu vii sid va-
ja vad pi me du se kaits vat rüüd. 

Po lit sei jaoks on see aeg, kus 
hak ka vad sa ge ne ma var gu sed 
elu ruu mi dest, su vi la test ja kü tu-
se var gu sed sõi du ki test. Pa nen 
kõi gi le sü da me le, et oma va rast 
tu leks hoo li da ja kal li mad ese-
med tu leks kind las ti kind lus ta-
da, sest ise gi, kui po lit sei avas-
tab var gu se, ei pruu gi ese med 
jõu da ta ga si nen de alg se le oma-
ni ku le. See tä hen dab, et va ras ta-
tud va ra ei pruu gi ta enam kaht-
lu sa lu se juu rest lei da või see on 
eda si müü dud heausk se le uue le 

oma ni ku le. Sel li sel ju hul on sea-
du sand li kult va ra ta ga si saa mi-
ne kee ru li ne ja mõ nel ju hul ka 
või ma tu. 

Tä he le pa nu tu leb pöö ra ta 
ka kaht las te le te ge vus te le meie 
ümb ru ses ning sel le le ko he rea-
gee ri da, he lis ta des po lit sei lü hi-
numb ril 110. Kui mär ka te kõr-
va lis tel tee del ja õh tu sel ajal lii-
ku mas tei le võõ rast sõi du kit, 
siis võik si te numb ri kir ja pan-
na ja sel lest po lit seid tea vi ta da. 
Meie kõi gi tä he le pa ne kud on 
olu li seks abiks tur va li su se ta ga-
mi sel. Sel aas tal on sa ge ne nud 
var gu sed kõr val hoo ne test Aud-
ru ja Tõs ta maa val las. 

Tu le tan kõi gi le meel de, et nii 
ja la käi ja kui ka jalg rat tur peab 
ole ma hä ma ras ja pi me das näh-
ta vad, et väl ti da olu kor da, kus 
sõi du ki juht neid ei mär ka. Ja la-
käi ja peab ohu tu se ta ga mi seks 
ka su ta ma hel ku rit või val gu sal li-
kat. See on sea du se ga sä tes ta tud 
ko hus tus, kuid en ne kõi ke või ma-
lus muu ta end näh ta vaks ja ta ga-
da ohu tus. Kes kül ma trot si des 
on ot sus ta nud jät ka ta liik le mist 
jalg rat ta ga, sel tu leb kind las ti 
mee les pi da da, et pi me dal ajal lii-
ku val rat tal pea vad põ le ma ees 
val ge ja ta ga pu na ne la tern, sa-
mu ti pea vad kül jes ole ma nõue-
te ko ha sed hel ku rid – ees val ge, 

ta ga pu na ne ja ko da ra te kül jes 
vä he malt üks kol la ne hel kur.

En da liik lu ses näh ta va na 
hoid mist tu leb võt ta vä ga tõ si-
selt – elu ja ter vis on hin da ma-
tu, li saks sel le le ai tab po lit sei 
oma töö ga ini mes te tä he le pa-
nu sel le le roh kem suu na ta. See-
ga ei ole va ja süü dis ta da kõi ki 
tei si oma te gu des või te ge ma ta 
jät mis tes, mis on põh jus ta nud 
õn ne tu se või lõp pe nud ra ha li se 
ka ris tu se ga. Alus ta ge sel lest, mi-
da saa te ise te ha sel leks, et väl ti-
da nii var gust kui ka või ma lik ku 
liik lu sõn ne tust.

Hoid ke end ja oma va ra!
Har li Han sen, piir kon na po lit sei nik

Ära jä ta end ja oma va ra kait se ta!
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Tõs ta maa kesk koo lis 
toi mus möö du nud nel ja-
päe val tra dit sioo ni li ne 
Play back show, mil le 
tee maks oli tä na vu 
80ndad. 

Kõik klas sid ala tes 5. klas sist 
olid et te val mis ta nud ees ka vad, 
mi da hin das kol me liik me li ne 
žürii. Õh tu jät kus dis ko ga.

Play back show Tõs ta maa 
kesk koo lis on üks po pu laar sei-
maid üri tu si, mi da ala ti oo da-
tak se. Sel le aas ta tee mat ai tas 
va li da koo li õpi la se sin dus ning 
tee ma va lik oli ise gi vei di ül la tus-
lik. 

La val oli nä ha Mic hael Jack so-
nit, Fred dy Mer cu rit, an sam bel 
Fi xi, Kuld set Triot ja pal ju sid tei-
si. Mit med klas sid mik si sid ka va 
kok ku mit mest lau lust, mis te gi 
et teas te ki re va maks ja hu vi ta va-
maks. Nii te gid ka õpe ta jad, esi-
ta des kol mest lau lust koos ne va 
et teas te.

Üri tu sest võt tis osa ka nii ni-
me ta tud töö lisk lass, ku hu kuu-
lu sid lap se va ne mad. Koos töös 
hu vi ju hi ga saa bu sid nad la va le 
ül la tu se si ne ja te na esi ta des loo 
„Kes ei töö ta, see ei söö“ ja nen-
de hüüd lau se kõi gi le oli: „Kes ei 

õpi, see ei söö“.
Esi me se ko ha saa vu tas 11. 

klass, kes said ränd ka ri ka ja koo-
gi. Nen de ka va koos nes viiest 
eri ne vast loost, kus punk ti pa-
ni laul „Te re, pe rest roi ka“. Tei se 
ko ha saa vu tas 10. klass suu re pä-
ra se Mic hael Jack so ni ja Grea se 
esi ne mi se ga ning kol man daks 
jäi 9. klass, kus sai nä ha nii An-
ne Ves kit kui ka Mar ju Lä ni kut 
ning pal ju tei si ar tis te.

Play back show 2014 oli suu-
re pä ra ne. Nii lap sed kui ka õpe-
ta jad jäid üri tu se ga vä ga ra hu le. 
Taas oli nä ha pa lju häid ideid ja 
esi ne mis jul gust. Se da sor ti üri tu-
si tu leks ise gi roh kem te ha, sest 
see näi tab, kui loo vad ja an de-
kad on noo red. Koo li so le mi ne 
on ko he vei di lõ bu sam.

Järg mi sel aas tal jäl le!
Ka ro lii ne Kask,

Tõs ta maa kesk koo li hu vi juht

80ndad taa se lus ta ti koo li ma jas
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RR
oo-loor kull ehk roo kull 
on ker ge len nu, la me das 
V-asen dis hoi ta va te tii ba-

de ja pi ka sa ba jär gi ko he ära tun-
tav kui loor kull. Ta on ron gast 
vei di suu rem rööv lind. 

Teis test loor kul li dest eris ta-
vad ki te da suu rus ja ka vär vus. 
Isas lind oman dab hõ be da sed 
tii ba de la ba hoo sul ge de ja sa ba 
vär vu se järk-jär gult vä he malt 
kol me aas ta jook sul, kuid pe sit-
se ma hak kab ka he-aas ta se na. 
Tii vaot sad on tal mus tad, selg, 
tii ba de üla pool ja kõht on pruu-
nid. 

Emas lind see vas tu on üle ni 
tu mep ruun, ai nult pea la gi ja 
kur gua lu ne on kol la kas ruu ged 
ja tii ba de ees serv he le dam. Lin-
nu nokk on tü vi ku poolt kol la-
ne, ot sast must. Jooks meo sa on 
lin du del pal jas, jook se ja var bad 
on kol la selt vär vu nud, küü ned 
mus tad. 

Roo-loor kul li 
võib tih ti nä ha len-
da mas roo väl ja de ko-
hal eda si-ta ga si, aeg-
ajalt lan geb ta al la 
ning kaob het keks 
sil mist. See on isa-
se män gu lend kõr-
gel õhus. 

Ko ha ti la seb ta 
kuul da va le kii vi ta ja-laad seid 
„kvii-a”-hüü deid ja üs na ha ri-
lik ku hüü du „kjepp-epp-epp-
epp”. Emas lind man gub ve ni ta-
tud näu gu va kõr ge vi lis tu se ga 
„pii-viuu”, paa ris len nul hää lit seb 
„khiih” ja „kje-ki-ki-ki...”.

Pe sit sus ko haks va lib roo-loor-
kull suu re roos ti ku me re la hes, 
jõe suud me roos ti ku või so bi va 
si se maa jär ve. Pe sit sus roos tik 
piir neb ena mas ti põl lu, hei na-
maa, lu ha või ran na nii du ga. Pe-
sa ehi tab roo-loor kull ma da las-

se vet te roos tik ku või siis 
sel le lä he da le kui va le maa le 
kui va dest oks test ja si sus tab 
sel le roo kõr te ga. Pe sa lä bi mõõt 
on um bes mee ter. 

Mais maa pe sa des on ka leht-
puu de ok si, hei na ja pui tu nud 
tai me var si. Emas lind mu neb 
mais 3-7 sa le dat val get mu na ja 
hau dub neid vei di üle kuu aja. 
Po jad lah ku vad pe sast um bes 
ühe kuu va nus te na. 

Roo-loor kull peab jah ti ma-

d a  l a l 
luh ta de 
ja ran na-

nii tu de ko-
hal sih ti des 

pil gu al la poo-
le. Aeg-ajalt 

aeg lus tab ta len-
du ja teeb söös-

te. Saa ki nä hes rün-
dab ta ko he, aga kui 

see jõuab põ ge ne da, 
tõu seb kull ko he jäl-

le õh ku ning jät-
kab len du, et uut 

ohv rit lei da. 
Roo-loor kul-
li toi duks on 

iga  su  g u  se d 
väik se mad nä ri li sed, ve si mu tid, 
par ti de ja nae ru ka ja ka te pe sa po-
jad, ve si ka nad, kon nad, lõp nud 
või hai ged vee pin nal ul pi vad ka-
lad. 

Kõi ge enam Ees tis on roo-
loor kul li Mat sa lus, mu jal esi neb 
ük si ku te paa ri de na. 

Roo-loor kull on Ees tis loo-
dus kait se all.

Roo-loor kullRoo-loor kull

Jätkub kunstnik Reet Rea - Smyth 
linnusari. Juba mõnda aega elab 
Reet Tõstamaal, vaata lisaks www.
ReetRea.com

KK
a na kull on um bes ron ga 
suu ru ne lind, kus juu res 
emas lind on suu rem kui 

isas lind. 
Isa se üla pool on ti na hall, ala-

pool näib ee malt üht la selt he le-
hall, kiird ja kõr vaa la must jad 
ning kul mut riip sä rav val ge. 

Ema se üla pool on pruu ni kas-
hall, pea mus ter vä hem kont-
rast ne. 

Ka na kul lil on laiad ja lü-
hi ke sed tii vad, kül lalt ki 
pi kal ja kit sal sa bal on 
4-5 laia tu me dat põi-
ki vöö ti, sil mad ja 
ja lad on kol la-
sed. 

Len nul on 
nä ha he le või kree mi-
kas tu me da te rist vöö-
ti de või -trii pu de ga 
ke ha ala pool. 

Ka na kul li lend on kii re ja 
söös tev, pai gal len du ei tee 

ku na gi. Ta on või me li ne 
ka lä bi puu võ ra de len da-
ma. 
Len nu pil ti ise loo mus ta-

vad esi le tun giv pea, tii va 
pi kem ja laiem küü na ro sa 
ja kit sam la bao sa ning ees-
kätt isa sel lü hem sa ba, mis 
on üht la se ma laiu se ga ja 
pi sut üma ra ma ti pu ga kui 
raud kul lil. 

Ka na kul li sa ba on pikk 
ja sõu de len nul kit salt koos, 

keer le mi sel aga leh vik jalt laie-
ne nud. Ini ma su la te lä he du ses 

ta ta va li selt keer leb. Ka na kul-
li kut se hüüd on nuk ker, pi sut 
kä he dalt ki lav „piii-äh”, äre vus-
hüüd pe sa pai gal aga va li lä bi lõi-
kav „kjäk jäk jäk”. 

Ka na kull ee lis tab laus met saa-
la sid, kuid käib saa gi ja hil ka ava-
maas ti ku ko hal. 

Pe sa ehi tab isas lind ja ena-

mas ti kuu se, har vem män ni, 
ka se või haa va ot sa. Mai al gul 
mu neb emas lind 3-4 üma rat ro-
he kas val get mu na ning hau dub 
neid 35-38 päe va. 

Isas lind han gib ük si süüa nii 
poe ga de le kui ka emas lin nu le 
ning vii ma ne tü kel dab pe sas toi-
du poe ga de le. Ka na kul lid toi tu-
vad pea mi selt kesk mi se suu ru se-
ga lin du dest, ora va test ja jä nes-
test, mit te ai nult ka na dest, na gu 
ni mi vii tab. 

Po jad saa vad len nu või me-
lis teks 38-40 päe va va nus te na, 
kuid on kaua va ne ma te hoo le all 
ja os ka vad ise saa ki jah ti da al les 
um bes 70 päe va va na na. 

Meie ka na kul lid ha ri li kult tal-
ve saa bu des mi ne ma ei len da, 
kuid põh ja pool se mad isen did 
rän da vad ok toob ris-no vemb ris 
lõu nas se. 

Ka na kull on Ees tis loo dus-
kait se all.

Kana kullKana kull
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HETKI JÜ RI TEN SO NI FO TO KO GUST

E
i le tu li KU MUst tea de, et 
ot sus ta ti mi nu pil did ja ar-
hiiv ära os ta. Ka kolm näi-

tust toi mu vad. Pi din just mei li 
hak ka ma saat ma, et Sind ki rõõ-
mus ta da, ku na Sul on sel les as-
jas suur roll. Aga Ül le rik kus 
as ja ära, tea ta des Si nu lah ku mi-
sest.

Veel taht sin nõu pi da da, et 
peaks kui da gi ka Ma ti Un di juu-
be lit tä his ta ma. Mul on pea le 
mõ ne sa ja Un di fo to ka mõ ned 
ori gi naal kä si kir jad, Un di kä sit si 
kir ju ta tud pa ran dus te ga, mõ ned 
pü hen dus te ga teat rip la ka tid jne. 
Pean en nast min gis mõis tes te-
ma õpi la seks, nii na gu Ma ti lu-
ges mind oma fo tog raa fi a õpe-
ta jaks.

Veel pean tea ta ma, et mi nu 
mee lest oled Sa kul tuur ne ini-
me ne, mis sel lest et kul tuu ri töö-

ta ja.
Pil diks va li sin P-E Rum mo 

„Tuh kat rii nu män gu“ la vas tu se 
süm bol pil di, kui näi te sel lest, et 
uus on es malt ju be, siis ta lu tav 
ja pä rast hea. 

En ne sel le pil di te ge mist olid 
teat ri fo to del mees ik ka va sa kul 
ja nais näit le ja pa re mal, näod sel-
ges ti nä ha. 

Ma ti le, Eval di le ja Paul-Ee ri-
ku le oli sel ge, et üla lo lev pilt ku-
ju tab an tud teat ri tü ki ole must ja 
on vaa ta ma ta ku ju ti se eba mää ra-
su se le just täp ne. 

EKP Kesk ko mi tees eru tu-
ti, sest nä gu sid po le nä ha ja 
pilt ki sub abst rakt sio nis mi 
(rii gi reet mi se ras keim vorm)
poo le. 

Eks uus sün nib ko gu aeg 
konfl  ik tis va na ga. Ka tä na, mõis-
ta gi.

Jü ri Ten son

Aruan ne Õn ne la le

Lau päe val, 
13. det semb ril kell 12 

TÕS TA MAA
RAH VA MA JAS 

VAL LA EA KA TE
JÕU LU PI DU

mi da ai ta vad si su ta da 
Sir je ja Rein Kurg

Soo vist osa le da, an na tea da te le fo nil 
449 6256 või 529 4440

Re gist ree ru mi sel rää gi trans por di -
va ja du sest !

Oo ta me sind peo le!

Algab det sem ber - see jõu lu kuu.
Sel lel kuul na gu po leks ki muud :
jõu lu sal mid ja jõu luing lid,
pä ka pi kud ja jõu lu kin gid,
ak nal sus sid ja ah jus puud,
pu na sed põ sed ja laul vad suud.

Laupäeval, 
20. detsembril kell 20 

TÕSTAMAA RAHVAMAJAS 

JÕULUPIDU
koos muusikute 

Kaidi Feldmanni ja 
Harli Maanusega. 

Swingtantse esitab 
MODUS’e tantsupaar 

Tallinnast. 

Laudade broneerimine ja 
piletite eelmüük 

Tõstamaa raamatukogus 
(2. - 20. dets. kell 14) 5 eurot, 

pilet samal õhtul kohapeal 7 eurot



november 2014 - 10 

Tõs ta maa Val la va lit sus 
kuu lu tab väl ja kon kur si

Tõs ta maa rah va ma ja 
JU HA TA JA 
ame ti ko ha le

PEA MI SED TÖÖÜ LE SAN DED:
 Tõs ta maa rah va ma ja si su lis te te ge vus te ja ma jan dus -
te ge vu se pla nee ri mi ne-el lu vii mi ne, ee lar ve lis te va hen di te 
ka su ta mi se jäl gi mi ne

 ise te ge vus- ja hu via la rin gi de töö kor ral da mi ne
 ela ni ke le va ba aja veet mi se või ma lus te kor ral da mi ne
 koos töö aren da mi ne val las te gut se va te asu tus te ja 
ühen dus te ga

NÕU DED KAN DI DAA DI LE:
 kul tuu ria la ne ha ri dus, soo vi ta valt kõr gem või 
sel le oman da mi ne

 vä ga hea koos töö- ja suht le mi sos kus
 ise seis va töö os kus
 pro jek ti de koos ta mi se ja teos ta mi se os kus

KA SUKS TU LEB:
 töö ko ge mus kul tuu ri töö vald kon nas
 hu via la rin gi de ju hen da mi se os kus
 võõr keel teos kus

Aval dus koos pal ga soo vi ga, CV ja mo ti vat sioo ni ki ri 
ning ha ri dust tõen da va te do ku men ti de koo piad 

saa ta 15. det semb riks 2014 
e-pos ti aad res sil too mas@tos ta maa.ee.

In fo te le fo nil 506 1930.

 Ala nud on Tõs ta maa spor-
dik lu bi mä lu män gu sar ja uus 
hooaeg, se ni on osa le nud 14 
võist kon da.

Ok toob ri män gus oli pa rim 
võist kond KAST NA (Ka rin Mii-
du, Ma re Pär na, Val vo Vol ge rad, 
Kul dar Mii du), no vemb ri män gu 
NUL LI RING (Heik ki Lu ha maa, 
Ka rin Rand mäe, Ja nek Jaan soo, 
Enn Mart son).

MÄLU MÄNG

Kolmapäeval, 3. detsembril 
kell 12 TÕSTAMAA RAHVAMAJAS 
EAKATE KLUBIGA tuleb 
kohtuma Helja Sutt. 
Vesteldakse erinevatest 
kirjanduse liikidest.

8.-12. detsembril 
JÕULUVANA KORSTNA TALUS 
JÕULUPROGRAMM gruppidele 
ettetellimisel 

Neljapäeval, 18. detsembril 
kell 18 TÕSTAMAA KOOLIMAJAS 
KOOLI JÕULUPIDU 

Reedel, 19. detsembril 
kell 16 TÕSTAMAA RAHVAMAJAS
LASTEAIA JÕULUPIDU 

Reedel, 26. detsembril 
kell 12–16 JÕULUVANA KORSTNA 
TALUS PEREPÄEV

KUHU MINNA

Kui soo vid kaa sa lüüa, 
pa ne kok ku ku ni nel ja 
liik me li ne võist kond ja 
tu le det semb ri män gu le 

16. det semb ril 
al gu se ga kell 19 

rah va ma jas.
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Teisipäeval, 9. detsembril kell 9 – 10.30
Tõs ta maa rah va ma jas 

DOO NO RI PÄEV, 
kaa sa võt ta isi kut 

tõen dav do ku ment. 

Iga le doo no ri le 
väi ke toi du pakk!

Pär nu Ve re ta li tus

Mer tex Mets OÜ os tab 
MET SA KIN NIS TUID, 

MET SA JA VÕ SA RAIEÕI GUST. 
Tee nu se na osu ta me met sa raiet, 

met sa ma ter ja li väl ja ve du. 

Ind rek Me ras 527 8767, 
e-mail ind rek me ras@gmail.com

T
ä di Lei da on mul lap se-
põl vest pea le mee les kui 
huu mo ri meel ne, hak ka-

ja ja lau lu hi mu li ne.
Mä le tan ik ka, kui das ta mei le 

Poot si kül la sõi tis. Ise is tus moo-
tor rat ta roo lis, kii ver peas, külg-
kor vist vaa ta sid väl ja Ku ti ja Sa-
ki – must ja val ge kar va pall. Küll 
oli suur ja kum mi ne see sa dul, 
ku hu mind ki is tu ma tõs te ti.

Igal aas tal kor ral das Pu ti ta-
lu suu red tal gud küll hei na teo-
le, küll kar tu li võ tu le. Ko hal oli 
su gu la si lä he dalt ja kau gelt. Ja 
kes hoo lit ses sel le eest, et tal gu-
lis tel kõ hud täis saak sid ja suu 
ei kui vaks – ik ka Lei da. En dal 
oli tal veel lüps ta hulk leh mi ja 
ta li ta da tei sed kar va sed ja su le-
li sed, suur ta lu tah tis pi da mist. 
Se da kõi ke te gi ta pea le ras ket 
sov hoo si tööd, päe vast - päe va. 
Ise üt leb ta, et ei mä le ta gi, et ku-
na gi mi da gi teist moo di oleks ol-

nud. Nii pi di gi ole ma.
Pea le ve ne-aja lõp pu läks elu 

kee ru li se maks. Me he oli ta am-
mu gi mat nud. Lap si ei ol nud Ju-
mal Lei da le ja Ju ha ni le and nud. 
Siis hak kas ta oma kar ja ja pu du-
lo ju seid ae ga pi di vä hen da ma.

Ome ti on Lei dal va ne mas 
eas ka oma päi ke se kiir lei tud. 
Se lis tes, sur nuaia kõr val, oli la-
gu ne nud puu ki rik hää bu mas. 
Noo red ja hak ka jad tu lid kü las-
se se da ko hen da ma. Ühe neist 
oli Lei da val mis en da le kos ti li-
seks võt ma. Nüüd, kui ki rik am-
mu töö kor ras, elu kõi gil oma 
ra da läi nud, on Lei dal ik ka pü-
ha deks ja täht päe va deks ke da gi 
oo da ta. Ale xit, oma ka su poe ga 
– üt leb Lei da. Ja Alex on ko hal, 
ai tab nõu ga ja hea sõ na ga, pil li-
män gust rää ki ma ta. Ka tä na sel 
juu be lil saa me kind las ti tant su 
ja nae ru.

Kai ri Vaar maa

Ela gu Pu ti Lei da!
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Eliise Keel -. 29.10.2014

Õnnitleme 
uusi vallakodanikke ja 

nende vanemaid!

NovembrikuuNovembrikuu
             juubilarid             juubilarid

HELMI LAINE 99HELMI LAINE 99
LEIDA MERELO 90LEIDA MERELO 90

VOLDEMAR LANGUS 86VOLDEMAR LANGUS 86
ELSA TIIK 85ELSA TIIK 85

MAIMO-RONNE NIINE 84MAIMO-RONNE NIINE 84
MARIA NIIT 81MARIA NIIT 81
JAAN ILVES 80JAAN ILVES 80

ELLEN PIRSI  80ELLEN PIRSI  80
HELVI LIIVER 80HELVI LIIVER 80

MIRJAM JAANSOO 78MIRJAM JAANSOO 78
HILLAR-AULI KINGO 78HILLAR-AULI KINGO 78

AINO PÄRNA 73AINO PÄRNA 73
JAAK LUMERA 73JAAK LUMERA 73

VIKTOR JAANSOO 72VIKTOR JAANSOO 72
MART MARTSON 72MART MARTSON 72

HEINO KAJA 71HEINO KAJA 71
SALME LEAS 70SALME LEAS 70

LINDA NURM 65LINDA NURM 65

Tõs ta maa Maar ja ki rik tea tab
Lau päe val, 6. det semb ril kell14 
ad ven di kont sert-pal vus Tõs ta maa Maar ja ki ri kus, 
lau lab Aud ru nai san sam bel Vaht raõied, 
kõ ne leb õpetaja Tii na Jan no

Kol ma päe val, 24. det semb ril kell 15 
Pü ha Jõu luõh tu pal vus Tõs ta maa va na de ko dus

Kol ma päe val, 24. det semb ril kell 16
Pü ha Jõu luõh tu ju ma la tee nis tus Tõs ta maa Maar ja 
ki ri kus

Kol ma päe val, 31. det semb ril kell 14
Va na-aas taõh tu ju ma la tee nis tus ar mua laua ga 
Tõs ta maa Maar ja ki ri kus

Kris tu se li has se sün di mi se 
pü ha tee nis tu sed Lää ne-

Pär nu maa õi geu su ki ri ku tes 
prees ter Aga ton Paal ber gi tee ni mi sel 

24. det semb ril 2014: 

Poot si hool de ko dus kell 10

Kast na kü la kes ku ses kell 12

Tõ he la rah va ma jas kell 14

Se lis te Pü ha Vas si lius Suu re 
ki ri kus kell 16

Poot si-Kõ pu Pü ha Kol mai nu 
ki ri kus kell 18

In fo tel 5384 1350 prees ter Aga ton Paal berg

Kaas tun dea val dus

Aval da me kaas tun net kas va ta ja Lem be le
kal li ema

kao tu se pu hul.

Väik se ma rüh ma lap sed va ne ma te ga. 

Õnnesoov juubilarile, 

Leida Merelo 90!

Kerget jalga ja 

rõõmsat meelt veel 

paljudeks aastateks 

Sulle, 

kallis Leidatädi!

Soovib vennatütar Kairi Riisiperest laste ja lastelastega.


