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 Sain just sõ na da, et täis hul 
-lu ma jast puu dub veel vaid 
met si ku leh ma poe gi mi ne, kui 
see just juh tus ki.

Tun ni pä rast pi di saa bu-
ma 25 õh tu söö gi list. Mi na olin 
ju ba nä da la tõ ve voo dis le ba-
nud, sõb rad ja lap sed, kes lu ba-
sid ap pi tul la, ra ba sid ko ris-
ta da ja ka man da da elu eest. 
Aga ka ne mad said tõ ve kül ge, 
lap se laps te gi kõr ge pa la vi ku-
ga mu ret, pe re mees lan ges kui 
värs ke ro hi vi ka ti all, ae vas ta-
des ja pa la vi ku ta des voo dis se. 

Lin na kau pa too ma ei 
suut nud meist kee gi min na. 
Õn neks lei dus lin nas üks ter ve 
sõ ber, kes toi du saa re le saa tis. 
Kaos oli kor ra lik. Kü la li sed ei 
tead nud sel lest mui du gi mi da gi 
ja am mu kok ku le pi tud üri tus 
oli va ja ees ku ju li kult lä bi viia. Ja 
siis veel leh ma ja ma kae las. 

Sai me ka va lus te ga loo ma 
lau ta. Me hed har ju ta sid las so-
vis keid sar ve des se. Loom oli 
val mis lä bi sei na put ku pist ma. 
Ki ma sin kü la pea le abi too ma. 
Paul, kes ter ve elu loo mi kant-
sel da nud ja ai da nud ei mõ tel-
nud poolt se kun dit ki. Es ma-
ne poe gi mi ne on ala ti ras ke, 
tun nid läk sid. Va he peal oli Paul 
ju ba loo tust kao ta mas. Mia 
kar jus, meie seits me kes ti ae le-
si me sõn ni kus ja täit si me kor-
ral du si, ti ri si me ning ti ri si me. 
Va he peal kat ke sid nöö rid. 

Ja siis ta tu li, pruun kar va-
ne pul li ke. Se kund ja ta hin gas 
esi me se sõõ mu - elus! Nai sed 
nut sid. Mia oli liht salt vait, aga 
ko sus ju ba mõ ne tun ni ga.

Pul li ke sai ni meks Val dur ja 
Miast ees ku ju lik em me. Kü la-
li sed hel di sid va si kat vaa da tes. 
Mi na ko bi sin hai ge voo dis se 
ta ga si, aga iga kord, kui se da 
pon nis ta mist mee nu tan, lä hen 
üle ke re pin ges se ja tun nen 
en das var ja tud jõu va ru sid. 

Ülle Tamm, toimetaja

JUHTKIRI

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

Val la vo li ko gu is tun gil 
27.02.2015 osa le sid 
kõik val la vo li ko gu liik-
med.

 Vaa da ti lä bi Jää ru met sa 
Ja hi selt si  vaie Tõs ta maa Val-
la vo li ko gu 21.01.2015 ot su se 
nr 40 pea le, mil le alu sel sõl mi ti 
le ping  val la le kuu lu va Er mis tu 
ja Tõ he la jär ve alal ja hi pi da mi-
se õi gu se and mi seks Mit te-
tu lun du sü hin gu le Pär nu maa 
Ja hi mees te Liit.

 Vai de esi ta ja  nõu dis ot su se 
keh te tuks tun nis ta mist, tuues 
põh jen du seks vas tuo lu kor-
rupt sioo ni vas ta se sea du se ga, 
mil le ko ha selt olek sid kolm 
Pär nu maa Ja hi mees te Lii tu 
kuu lu vat val la vo li ko gu lii get 
pi da nud end ot sus ta mi se juu-
rest taan da ma. 

Kor rupt sioo ni vas ta sest sea-
du sest läh tu des olek sid hää le-
ta mi sel osa le nud vo li ko gu liik-
med pi da nud end taan da ma 
ju hul, kui oleks ol nud te ge mist 
juh tor ga ni tes se kuu lu va te liik-
me te ga. 

Ku na Tõs ta maa Val la vo li-
ko gu liik me test kee gi ei kuu lu 
Pär nu maa Ja hi mees te Lii du 
juh tor ga ni tes se ei pee tud vaiet 
põh jen da tuks ja jäe ti ot sus 
muut ma ta.

Ot su se poolt hää le tas 6, vas-
tu oli 1 ja 2 vo li ko gu lii get jäid 
era poo le tuks.

 Kuu la ti kons taa bel Har li 
Han se ni et te kan net het keo lu-
kor rast maa kon nas, mis esi-
ne ja sõ nul näi tab ku ri te ge vu se 
vä he ne mist.

 Val la va ne ma et te pa ne kul 
kin ni ta ti val la va lit su se liik-
meks ja abi val la va ne maks Anu 
Pe ter son.

 Ot sus ta ti taot le da mu nit si-

paa lo man dis se Tõs ta maa ale-
vi ku hal ja sa la de maa.

 Ot sus ta ti keh tes ta da õpe-
ta ja te töö jõu ku lu de kat mi seks 
eral da ta va rii gi pool se toe tu se 
ka su ta mi se kord. 

Tõs ta maa Kesk koo li aren gu-
ka vast läh tu valt, oleks sel le alu-
sel või ma lik ka su ta da põ hi koo-
li õpe ta ja te töö jõu ku lu toe tust 
ka güm naa siu miõ pe ta ja te töö 
ta sus ta mi seks. 

Ees mär giks on ta ga da õp pe-
ka va täit mi seks va ja li ke kva li-
fi t see ri tud õpe ta ja te ole ma so-
lu koo lis ja nen de ta sus ta mi ne 
sa ma del alus tel nii põ hi koo-
li- ,kui güm naa siu miast mes. 
Ot su se poolt hää le ta sid kõik 
vo li ko gu liik med.

 Aru ta ti Ees ti Maao ma va lit-
sus te Lii du liik meks as tu mist. 

Ühing te ge leb oma va lit sus te 
ühis töö ga ja esin dab oma va lit-
su si  suht le mi sel rii gior ga ni te-
ga. Liik meks olek lä heks val la le 
maks ma li gi kau du 1000 eu rot 
aas tas. 

Ot sus ta ti kut su da EMOL -i
esin da ja vo li ko gu is tun gi le 
ühin gu te ge vust põh ja li ku malt 
sel gi ta ma.

 Toi mus val la 2015. aas ta 
ee lar ve tei ne lu ge mi ne. 

Val la va nem Too mas Rõ hu 
an dis sel gi tu si ee lar ve tu lu de ja 
ku lu de koh ta. Eel nõu ko ha selt 
oleks ee lar ve ko gu maht 2015. 
aas tal 1 578 425 eu rot. 

Vo li ko gu ala li sed ko mis jo-
nid vaa ta vad ee lar ve en ne 20. 
märt si is tun gil vas tu võt mist 
veel põh ja li kult üle. 

 Toi mus val la aren gu ka-
va lä bi vaa ta mi ne, mil le käi-
gus li sa ti aren gu ka vas se uued 
in ves tee rin guob jek tid ja pi ken-
da ti aren gu ka va keh ti vust aas-
ta ni 2023.

VAL LA VO LI KO GU TEA TED

Avo Mii du sün dis 21. sep-
temb ril 1951. aas tal Tõs ta-
maal Anet te-Mar ti ni per-
re tei se lap se na. Pe re elas 
Kast nas Kü ki ta ta lus. Avol 
on veel vend ja kaks õde.

Avo koo li tee al gas 1959. 
aas tal Kast na alg koo lis, 
sealt eda si läks ta Tõs ta maa 
Kesk koo li 5. klas si. 

Aas tal 1967 läks õp pi ma 
Mih kel Ait sa mi ni me lis-
se kut se koo li (Va na-Vi ga la 
Teh ni ka- ja Tee nin dus kool) 
laia pro fi i li ga trak to rist-ma-
si nist eria la le, mil le lõ pe tas 
1969. aas tal. 

Sa ma aas ta 16. juu nil 
asus ta töö le kom bai ner-
trak to ris ti na Kast na Aren-
gu kol hoo si ning no vemb ris 
läks sõ ja väk ke. 

Avo naa sis sõ ja väest 

Vapi mär gi 
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Õn ne la Lees sün dis 12. juu nil 
1968. aas tal Tal lin nas. Tal on 
õde, vend ja tü tar Ly-And ra.

En ne Tõs ta maa le töö le asu-
mist töö tas Õn ne la seit se aas-
tat Si mu na rah va ma ja ju ha ta ja-
na ning mõn da ae ga Kä ru kü la 
rah va ma ja ju ha ta ja ja õpe ta ja na. 

2002. aas tal asus Õn ne la töö-
le Tõs ta maa le kul tuu ri ju hiks.
Õn ne la käe all tüü ri ti kul tuu ri-
vank rit 12 aas tat. Ta ju hen das 
las te lau lu- ja pil lis tuu diot. Õpe-
ta des kla ve ri män gu, laul mist 
ja ki tar ri män gu, hil jem ai tas ta 
kaa sa noor te bän di loo mi se le. 

Õn ne la ju hen das nai san-
samb lit Ree de ne Rõõm, on 
ju hen da nud ka näi te rin gi ja 
mõ ned aas tad folk loo ri rüh ma. 
Vo ki ra tast tun nus ta ti Tõs ta maa 
folk loo ri hoid mi se, eden da mi se 
ja tut vus ta mi se eest.

„Pär nu Pos ti mees“ kir ju-

tas 2004: Rah vas rää gib, et kui 
Õn ne la Ida-Vi ru maalt Tõs ta-
maa le ko lis, oleks kui õnn sel le 
kau ge maa nur ga õue pea le as tu-
nud. 

Õn ne la ho bi deks on laul mi-
ne, näit le mi ne ja mu sit see ri mi-
ne. Ta män gib ja lau lab bän dis 
Ali bi duo.

Pär nu maa har ras tus teat ri-
te fes ti va lil 2011 ja ga ti erip ree-
miaid ja kuu lu ta ti väl ja Pär nu-
maa pa rim as jaar mas ta ja te näi-
tet rupp. 

Or gaa ni li se rol lie si tu se eest 
mää ras hin da mis ko mis jon 
erip ree mia Tõs ta maa näi tet ru-
pist Õn ne la Lee si le, kes män-
gis eten du ses „Ku jut lus või met 
peab ole ma“. Ka he osa täit ja ga 
sket ši laad ses näi te män gus tõs-
tis la va kuns ti koo li õpe ta ja esi-
le Õn ne la Lee si spon taan set ja 
or gaa ni li selt häs ti si du vat la va-

list esi ne mist järg mis te sõ na-
de ga: „Tu leb na gu so ri nal ise-
e ne sest ja vä ga nau di tav on se da 
vaa da ta!“

2013. aas tal ai tas Õn ne la 
maa kon na tant su pi du kor ral da-
da. Nai san samb li ga saa vu ta sid 
nad Pär nu maa vo kaa lan samb li-
te päe val esi me se ko ha.

Maa kon na kul tuu rii ni mes-
te poolt tun nis ta ti Õn ne la Lees 
2013. aas ta sä rai ni me seks kui 
Tõs ta maa rah va ma ja ju ha ta-
ja, folk loo ri rüh ma Vo ki ra tas 
ju hen da ja, mit mes an samb lis 
kaa sa te ge va ning Ede la-Pär nu-
maa las teae da de teat ri fes ti va li 
ja Pär nu maa noor te bän di de le 
su ve koo li tei nu na.

Va pi märk omis ta tak se 
Õn ne la Lee si le val la kul tuu ri-
e lu ku jun da mi se ja juh ti mi se 
eest aas ta tel 2002 - 2014.

Tõstamaa vallavalitsus

Vapi mär gi ka va ler Õn ne la Lees

1971. aas tal ja jät kas tööd Tõs-
ta maa kol hoo sis au to ju hi na. 

Ala tes 1974. aas tast töö tas 
lukk sepp-kee vi ta ja na, ku ni kol-
hoo si kao ta mi se ni. 1998. aas ta 
jaa nua ris läks Tee de va lit sus-
se trak to ris tiks ning töö tas seal 
ku ni pen sio ni le jää mi se ni.

Töö kaas la sed Tee de va lit su-
sest on ise loo mus ta nud Avot 
kui tõ sist ees ti maa meest, kes 
on ko hu se tund lik ja töö kas, iga 
as ja ga hak ka ma saa ja, täp ne ja 
de tail ne. Ta on rõõm sa meel-
ne, ala ti sõb ra lik ja hea sü dam-
lik, isi ku pä ra se huu mo ri ga. Avo 
lä bi ja lõh ki hea sü dam lik maa-
mees, kel le naab riks ta haks ol la, 
sest on tea da, et ap pi tu leb ta 
ala ti.

Avo le oli hin ge lä he da ne Tõs-
ta maa Va ba taht li ku Tu le tõr je 
Selt si te ge vus. 1969. aas tal as tus 
ta Kast na Va ba taht lik ku Sal ka 
liht liik meks ja 1976. aas tal sai 
te mast Sal ga esi mees. Ta ju hen-
das ja or ga ni see ris ka tu le tõr je 
võist lu seid, kus Salk on saa vu ta-
nud kõr geid koh ti. 

Kast na Va ba taht lik Salk 

te gut ses ku ni 1994. aas ta ni, kui 
loo di Tõs ta maa Pääs tea met.

Avo on ak tiiv selt osa le nud 
kul tuu rie lus: laul nud mee san-
samb lis ja kaa sa tei nud nal ja-
s ket ši des. Te ma ho bi deks on 
ol nud ja hin dus ning ma si na te 
re mont.

Avo abiel lus 1973. aas ta 
märt sis, per re sün di sid tü tar ja 
poeg. Tal on ka üks lap se laps. 

Avo on oma pe re le suu re-
pä ra ne abi kaa sa, isa ja va nai sa, 
ning iga ti abi val mis ja lah ke ini-
me ne.

Avo Mii du oli Tõs ta maa Val-
la vo li ko gu lii ge val la moo dus ta-
mi sel 1992. aas tal ja veel kord-
selt aas ta tel 2002 ku ni 2005.

Va pi märk omis ta tak se Avo 
Mii du le kui tõ si se le ma si na- ja 
töö me he le, kes osa le nud val-
lae lu ku jun da mi sel vo li ko gu 
liik me na, löö nud kaa sa kul tuu-
rie lus, eden da nud va ba taht li ku 
tue tõr je selt si te ge vust, on abi-
va li mis ja teo tah te li ne Kast na 
kü lae lu eden da ja.

Tõstamaa vallavalitsus

ka va ler Avo Mii du
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Ü
le viie küm ne ne sak-
sa va na här ra tu kas tab 
met sa vee res ja la seb lai-

salt lan ge vaid lu me räit sa kaid 
roos te se le ke re le pot sa ta da. 

Kord aas tas ajab pe re mees 
Avo Mii du vää ri ka le kom bai-
ni le hää le sis se. Koos rünn tak se 
lä bi paar hek ta rit vil ja põl du, nii 
um bes kol me tun ni ga ja see jä rel 
jääb va na här ra jäl le aas ta ke seks 
puh ka ma. 

Mii du ma jaümb ru sest võib 
lei da iga su gu seid ag re gaa te ja 
pe re mees teab iga koh ta lu gu, 
täp set diag noo si ja prog noo si. 
Ül di selt on re mon dip rog noos 
ena mas ti po si tiiv ne, sest Mii dul 
on kuld sed käed ja os kus me tal-
li le hing sis se pu hu da. Mii du 
juur de tul lak se ik ka kü si ma, kui 
mõ nel kü la me hel ma si na jupp 
puu du tu leb. See pä rast keh tib 
ka siin ses ta lus ree gel, et ei või 
iial tea da, mil lal mõ ni asi va ja li-
kuks osu tub, mi da gi ei to hi ära 
vi sa ta. Ees ti kü la sü da tuk sub 
ala ti sel li se te mees te õue des ja 
kuu ri all.

Sep temb rist ala tes on Avo 
har ju ta nud pen sio ni põl ve pi da-
mist. Tur gu tab ta sa pi si ter vist. 
Söö dab ka nu ja kar ja tab kas se. 
“Tööd on nii pal ju, et ei tea, kust 
ko hast alus ta da,” nen dib mees. 
Päe vad jäl le gi on ko le lü hi ke sed. 
Hä da va ja li kud tööd ik ka kõi ge 
en ne. Lä hia jal ta hab Avo lõ puks 
ma ja re mon di ära lõ pe ta da, see 
on tal kin del plaan. 

Poeg Kul dar hak kas isa ga 
ju ba kol meaas ta selt tööl kaa-
sas käi ma ja on isa kõr valt kõik 
va ja li kud mees te tööd sel geks 
saa nud. Met sas küt te puid te ge-
mas käi vad isa-poe ga selt sis. 

Ja hi ki re gi pä ra na das isa 
po ja le. Avo ise enam ja hil ei käi, 
proo vib si ga de ga või du kar tu-
leid kas va ta da, aga tih ti pea le on 
si ga ka va lam. Sel le ga lä heb ena-
mas ti nii, et Mii dud söö nud ja 
sead ka, tü lit se mist ei ole. 

Vii ma sel ajal on va nai sal ka 
õpe ta mi se ga te ge mist, sest sil-
ma te ra Lo ret koo li tab en nast 
au to ju hiks. Au to ta hab su di mist 
ja tüd ruk har ju ta mist. Mii du de 

nais pe re au tod on Avo hoo lit se-
va käe ja val ve all. Kas Avo lä hia-
jal me re le lan ti loo pi ma jõuab, 
on enam kui kaht la ne.

Mu hust pä rit Anet te ja Kast-
na noor mees Mar tin Mii du said 
kok ku Tal lin na lä he dal Aba ja 
mõi sas. Mar tin oli seal kan dis 
sõ ja väes.

Pik se löö gi na see ar mas tus 
sün dis, koos tu lid noo red Kast-
nas se Kü ki ta tal lu. Seal sün di sid 
ju ba ka lap sed Luu le, Avo, Aa re 
ja Ai me. Eda si tul di ela ma Ra ja 
tal lu. Ema töö tas lüps ja na ja isa 
far mi töö li se na. 

Ühek sa selt hak kas Avo su vi ti 
loo re ha peal töö le. Ees mär giks 
oli en da le jalg ra tas saa da. Järg-
mi sel aas tal oli sa ma ees märk, 
sest aas ta ga sai ra tas lä bi kä ru-
ta tud. Nõn da rii bus Avo su vest 
su ves se rat ta ra ha möö da hei na-
maad kok ku. Kõik pe re lap sed 
käi sid ho bus te ga si lo tal la mas. 
Töö ei ol nud piin ega ras kus, 
roh kem ik ka lõ bu. 

Kast na koo lis oli ai nu ke seks 
õpe ta jaks Hel di Taid la. Oli vä ga 
to re õpe ta ja. Viien dast klas-
sist ala tes vu ras poiss jalg rat ta-
ga Tõs ta maa koo li va het. Tal vel 
te gi noor mees ka suu sas por-
ti. Kee mia hak kas poi si le häs ti 
kül ge, aga elu kut seks sai kind-
lalt va li tud trak to rist.

Lõ puks oli mees sun ni tud 
ter velt ka heks aas taks nii arm-
sast ko dust lah ku ma Vi ga las se. 
Aeg oli vae ne, trak to reid vä he ja 
trak to ris ti amet popp asi. Koo-
lis oli vä ga hu vi tav. Aren gu kol-
hoo si sti pen diaa ti oo da ti ko ju 
ta ga si ja nii ka sün dis. 

Aga 1969. aas ta sü gis viis 
Avo ar mees se Ka li ning ra di eri-
si des se au to ju hiks. Sõ ja vä gi 
an dis kee vi ta ja ame ti ja os ku se. 
Mii du mee lest on kee vi ta mi-
ne na gu ilu ki ri ja tu leb häs ti käe 
sis se har ju ta da. 

Pea le ar meed töö tas Avo 
paar aas tat au to ju hi na. Ühel 
päe val tu li me haa nik ja pak kus 
kau pa. Töö tad töö ko jas kaks 
aas tat lukk se pa na, siis saad uue 
au to. 

Oo ta ma tult juh tus aga nii, 

et töö kot ta Mii du jäi gi. Lukk-
se pa amet hak kas Mii du le vä ga 
meel di ma, oli va hel dust, uu ri-
mist ja puu ri mist. Vai kus ja 
ra hu oma moo di. Au to pea le ta 
enam ta ga si ei taht nud ki. Iga 

Aeg en da jaoks
 Ke va dist ae ga võiks õu na-
puu de lõi ka ja võr rel da maa-
i ni mes te le tun tud hei naa ja-
ga. Kii rus, kii rus, kii rus! 

Igal ke va del olen kõik jal 
Ees ti maal õu na puid lõi ga-
nud. Sel le rin gi tuis ka mi-
se tõt tu po le ma mär ga nud 
ke va de saa bu mist omaen da 
ae da. 

Kit seaas ta tõi muu tu se ja 
an dis ae ga. Kui ini me ne ise 
ei mär ka se da võt ta, eks siis 
tu le ka õp pe tund, mis pa neb 
mõt le ma. 

Ko he kit seaas ta esi me sel 
päe val sa da sin puid lõi ga tes 
puu ot sast al la. Õn neks läks 
kat ki ai nult üks väi ke luu-
ke ne, aga puh kust an ti küll 
kõ vas ti - ku ni kuuen da mai-
ni ei lu ba ta  ja la le toe ta da. 

Prae gu seks on ju ba vä si-
mus kon ti dest väl jas ja kui gi 
luu veel ter ve ei ole, saan 
ome ti gi põl ve ga ta bu re ti le 
toe ta des ha ka ta töö le oma 
järg mi se ala - mas saažiga. 
Mas saaži õp pi sin Mar tin 
Il ve se koo lis 11 aas tat ta ga-
si. Sel lest ajast ala tes olen 
te ge le nud kõi gi oma muu de 
te ge mis te kõr valt ka ini mes-
te mas see ri mi se ga su vel Jaa-
gu ran nas ja tal vel Tal lin nas.

Nüüd, mil olen paik seks 
jää nud, kut suk sin Tõs ta maa 
ini me si taas en da juur de 
mas saaži. Jaa gu ran na mas-
saažika bi net on soe ja val-
gus kül la ne. 

Klas si ka li ne seanss kes-
tab üks tund ja mak sab 15€. 
Tul la saab ka mit me ke si, 
sel ju hul saa vad oma jär ge 
oo ta jad is tu da saa lis, kuu la ta 
pa pa goi de lau lu ja nau ti da 
teed või koh vi. 

Mas saaž teeb head nii 
nei le, kel on li has pin ged, 
sel jap rob lee mid või liht salt 
ke vad vä si mus. Sa mu ti on 
mas saaž too nust tõs tev ja 
iga päe va pin geid maan dav.

Usun, et pal jud ini me sed 
on mi nust tar ge maid ja võ ta-
vad ae ga en da jaoks, mit te ei 
oo ta, et se da an tak se.......

Jaak Tom son

Hel la hin ge li ne raua tööd tu
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Tõstamaa
rahvamaja juures
kell 9.00–10.30 

Varbla
kaupluse juures
kell 11.30–12.30

II kvartalis
9. ja 23. aprillil
7. ja 28. mail
11. ja 25. juunil

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

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

Pangabussi peatused:

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!

päev oli täis väi ke si või te. Tuk-
sis moo to ri te ga pu si mi sel näed 
tu le must üs na rut tu. 

Kol hoo si de ja sov hoo si de 
liit mis te ja la hu ta mis te ajal toi-
me tas Mii du prae gu ses teh no-
kü las. Va he peal oli ise gi ju ha ta ja 
ja teh no hoo le juht. Üle mu seks 
ole mi ne tal le ei is tu nud. Sõi ma-
ta sai siis mõ le malt poolt, nii 
oma üle mu selt kui töö lis telt. 

Va bal ajal lau lis lau lu koo-
ris, te gi väi kest vii si näi te män-
gu ja har ras tas tu le tõr je spor-
ti. Kui ik ka ku hu gi le kut su ti, ei 
so bi nud noo rel me hel ära öel da, 
ik ka tu li osa võt ta. 

Avo el lu kuu lus pal ju aas-
taid va ba taht lik tu le tõr ju mi ne. 
Me hed olid ko du ses val ves, aga 
kord oli na gu sõ ja väes. Tei ne-
kord ei ol nud mi tu kuud üh te-
gi väl ja kut set, aga siis tu li ko he 
kind las ti kolm kut set jär jest. 

Oht lik on see töö ko guaeg, 
aga ai da tes ini me si unus tad 
iseen da. Mõ ni traa gi li ne pilt on 
me hel tä ni ni sil me ees. Tu le ga 
tu leb val vas ol la, pa neb mees 
kõi gi le sü da me le ja eri ti tu leb 
tä he le pa ne lik ol la tä na päe vas te 
keh va de tik ku de ga.

1998. aas ta 26. jaa nuar viis 
Avo tee de va lit sus se. Mees lük-
kas teid ja pi das lukk se pa ame-
tit. Elu oli ra hu lik ja ai tas pen-
sio ni ni väl ja ve da da.

Maie ga sai Avo tut ta vaks 
ühel sün ni päe val. Koos ha ka ti 
kaks kor da nä da las ki nos käi-
ma, va hel tant suõh tu tel. Ei os ka 
mees se le ta da, miks see vä ga 
vaik ne tüd ruk tal le sil ma hak-
kas. Mõ le mad on vä ga vä he-
se ju tu ga, ju siis so bi sid. Maie 
elas en di se töös tus kau pa de poe 
peal ja õi ge pea oli ka noor mees 
en nast sin na sät ti nud. 

Las te, Ka ri ni ja Kul da ri sün di 
peab Mii du oma elu tipp het ke-
deks. “Küll võib üks isa hea ol la,” 
kii dab tü tar Ka rin. 

“Meie jaoks on tal ala ti ae ga 
ol nud,”rää gib tü tar. Mii du de 
ko du on üks tur va li ne ja ra hu-
lik paik, ku hu lap sed igal õh tul 
ko gu ne vad. 

Need päe vad, kui pee ti nel-

ja leh ma ja si gu, kes kõik tu lid 
en ne töö le mi ne kut ke nas ti ära 
ta li ta da, on am mu gi sel ja ta ha 
jää nud. Avo le loo mad meel di-
vad, hool da da ja jäl gi da. Po leks-
ki nii pa ha paa ri li ha veist pi da-
da, hak kab väi ke unis tus üle 
Avo huul te pu de ne ma....

Las te sõ nul on Avo hel la 
sü da me ga mees. Sel le ai nu ke-
seks põh ju seks ar vab isa, ema-
pool set mu hu verd. 

Suur ju tu mees po le Mii du 
ku na gi ol nud, te gut seb vaik selt 
ja on vä ga nõu tud teh ni ka mees. 
Ju ba koo lia jal os kas mees kol me 
lau se ga suu re tõe kok ku kir ju ta-
da, aga li saks veel mit me le he-
kül je ja gu sõ nu kok ku kraa pi da, 
oli kõ va pon nis ta mi ne. 

Mii du lem mik toit on ka la. 
Üks kõik, mis moo di teh tud. Sil-
gu soust soo la pe ki ja ku pa kar-
tu li ga an nab ju tu tee mat oma 
küm me mi nu tit ja kor raks just-
kui oleks tu ba prae pe ki ja sil-
gu lõh na täis. Nii kan ge isu tu li 
mei le mõ le ma le pea le. “Sü gi-
se ne soo la silk peab ik ka tün nis 
ole ma, kui das siis mui du,” on 
mees kin del. Lap sed sel lest ei 
hoo li, aga ne mad Maie ga ik ka 
ka he ke si nau di vad se da ürg set 
roo ga. 

Ko dus on Avo mee lest kõi-
ge pa rem ol la, teed se da, mi da 
ta had ja mil lal ta had. Rah va-
roh ke test koh ta dest hoiab mees 
tar gu ee ma le. 

Kord aas tas sõi dab ta Maie-
ga Tõs ta maa le tu ru hom mi ku-
le ai tab ime li sed li ha pi ru kad ja 
tor did le ti le pan na ja sel lest rah-
va roh ku sest pii sab tal le ter veks 
aas taks. 

Pak sud räit sa kad on jäl le 
tae vast al la sa da ma ha ka nud, 
lu mi kel lu ke sed ki ki ta vad tae-
va poo le, re mon dioo tel mu ru-
niit ja ga võib veel vii vi ta da. Mii-
du te le fon on pu na ne, iga su gu 
hä da li sed pom mi ta vad meest, 
nõua vad ja anu vad abi. Ses tap 
taan dub kir jat su ra kaa me ra te ja 
mik ro fo ni de ga vaik selt Ra ja ta lu 
õuest.

Ülle Tamm

undev mees

 6. märt sil toi mus las teaias 
lau lu võist lus, mis tä na vu sai 
teoks ju ba 13. kor da. Osa les 20 
väi kest lau lu last, kel lest 6 pää-
se sid eda si val la lau lu kon kur-
si le „Muu si ka meid kõi ki seob”.

Va nu seg ru pid ja gu ne sid 
ka heks: 

3 - 4 aas tas te las te va nu se-
g ru pist pää se sid eda si Ras mus 
Soo saar ja Ede li Piir me. Sa mu-
ti olid vä ga tub lid Eleo no ra 
Mar ta Nii ne, Me ri leen Me ras, 
Stel la Ad ler, Len ne-Me rit Ves-
ki mä gi, Ele na Pulk, Elii sa beth 
Pääs tel.

5 - 7 aas tas te las te va nu-
seg ru pist pää se sid eda si Joo-
nas Rõ hu, Ro bin Ka ja, Keit-
lyn Kaal ning Ene li Pulk. Tub-
lid olid ka Erik Kop pel, He ne li 
Kaš kin, An na-Shar lot te Hall-
g rim son, Liis Rõ hu, Ene li Piir-
me, Ja nar Tuul mees.

Soo vi me meie fi  na lis ti de le 
edu ja jul gust suu rel la val ning 
jõu du ja jak su meie muu si kaõ-
pe ta ja Tiiu le, kes on lau lu de 
sel gek sõ pe ta mi sel ära tei nud 
suu re töö.

Ka di Ad ler,
las teaia di rek tor

Las teaia lau lu võist lusLas teaia lau lu võist lus
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Reg 

nr
Kandidaadi nimi Kokku J1 E

Rahva Ühtsuse Erakond

135 ANDRUS SOOPALU 3 2 1

136 ANDRES LAINELA 1 0 1

  Nimekiri kokku 4 2 2

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

252 MART HELME 101 67 34

253 HELDUR PAULSON 1 1 0

254 HELLE KULLERKUPP 1 1 0

255 KÄDE KALAMEES 2 2 0

256 ANDRUS LELOV 0 0 0

257 MATI LEHOLA 10 8 2

258 HEIKI MERIRAND 3 3 0

259 IIVI KALLASTE 5 3 2

260 TIINA TOOMJÕE 1 0 1

261 TIINA ESPENBERG 0 0 0

  Nimekiri kokku 124 85 39

Eesti Reformierakond

377 TOOMAS KIVIMÄGI 104 73 31

378 JÜRI JAANSON 25 14 11

379 VÄINO LINDE 14 5 9

380 VÄINO HALLIKMÄGI 1 0 1

381 MEELI PÄRNA 2 1 1

382 RIIDO VILLUP 0 0 0

383 MAARJA KÕRV 8 3 5

384 KALEV PÄIT 0 0 0

385 CARMEN ILLAK 1 1 0

386 KRISTJAN HEAMÄE 0 0 0

  Nimekiri kokku 155 97 58

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

502
ANNELY 

AKKERMANN
59 42 17

503 ANDRES METSOJA 32 18 14

504 REIN KILK 9 9 0

505 TIIT MATSULEVITŠ 2 0 2

506 MEELIS KUKK 1 1 0

507 KRISTA NÕMM 4 0 4

508 LAURI LUUR 15 12 3

509 GEORG MÄNNIK 1 0 1

510 MARI SUURVÄLI 0 0 0

511 TRIVIMI VELLISTE 6 3 3

  Nimekiri kokku 129 85 44

Erakond Eestimaa Rohelised

550 MART SAARSO 5 2 3

551 OVE VARIK 2 0 2

  Nimekiri kokku 7 2 5

Reg 

nr
Kandidaadi nimi Kokku J1 E

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei

576
GENNADI 

VEREŠTŠAGIN
0 0 0

  Nimekiri kokku 0 0 0

Eesti Vabaerakond

692 JÜRI SAAR 15 7 8

693 KADRI JÄÄTMA 15 5 10

694 ELMO JOA 3 1 2

695 ANTS ERM 3 0 3

696 HELI KÜNNAPAS 3 3 0

697 JOHANNES KASS 3 2 1

698 ENN RÄHN 3 2 1

699 HILLAR VAIK 1 1 0

700 REIN PRINS 2 1 1

701 JAANUS OJANGU 4 4 0

  Nimekiri kokku 52 26 26

Eesti Keskerakond

817 KADRI SIMSON 108 97 11

818 MARKO ŠORIN 2 2 0

819 HILLAR TALVIK 2 2 0

820 RIHO ALLIKSOO 0 0 0

821 KALLE SONG 2 2 0

822
SVETLANA 

TŠIPURINA
1 1 0

Reg 

nr
Kandidaadi nimi Kokku J1 E

823 AVO KEEL 4 3 1

824 ANTS LOPSIK 0 0 0

825 ANNE BETKER 1 1 0

826 ARGO MENGEL 1 0 1

  Nimekiri kokku 121 108 13

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

942 INDREK SAAR 39 22 17

943 TATJANA JAANSON 5 3 2

944 AET MAATEE 6 3 3

945 MARK SOOSAAR 16 7 9

946 MERCEDES MERIMAA 12 9 3

947 VALTER PARVE 8 4 4

948 PRIIT RUUT 0 0 0

949 KALEV KALJUSTE 0 0 0

950 ANDRES HIRVELA 4 3 1

951 KADRI-AIJA VIIK 1 1 0

  Nimekiri kokku 91 52 39

Eesti Iseseisvuspartei

963 PEETER PAEMURRU 1 1 0

  Nimekiri kokku 1 1 0

Kehtivaid hääli kokku 684 458 226

Osalejaid kokku (kehtivad + 

kehtetud)
687 461 226

Valijaid kokku 1124 1124    

 

Riigikogu valimistulemused Tõstamaa vallas
Andmed seisuga 02.03.2015 11:29:24    J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
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T
õs ta maa noor te kes-
kus kor ral das va li mi-
sed, kus žürii va lis väl ja 

pa ri ma sõb ra ja sõb ran na Tõs-
ta maal. Üri tus toi mus 19. veeb-
rua ril Tõs ta maa rah va ma jas.

Kui mõt le si me koos noor te-
ga, et mi da 2015. aas tal noor te-
kes ku ses et te võt ta, siis esi me-
se na sel gus, et noo red ei soo vi 
enam Ta len di jah ti, vaid mi da gi 
muud. See oli üks põh jus, miks 
mõt le sin kor ral da da sel li sed 
va li mi sed. 

Tei ne põh jus oli soov tun-
nus ta da ke da gi, kes on se da 
väärt. Mi nu mee lest on to re tea-
da, et sind pee tak se pa ri maks 
sõb raks või sõb ran naks. Kind-
las ti on see ees ku juks teis te le gi.

Pa ri ma sõb ra ja sõb ran na 
va li mis te le sai iga hu vi li ne kan-
di daa te esi ta da. Se da või ma lust 
ka su tas kah juks ai nult üks, kes 
esi tas oma pa ri ma sõb ra. Üle-
jää nud kan di daa did pa nin kir-
ja mi na, ku na soo vi sin, et üri tus 
kind las ti toi muks. 

Kü si sin ar va must ini mes telt, 
kes sa mu ti nen de ga kok ku puu-
tu vad, et tea da, kas olen ik ka 
õi ged va li kud tei nud.

Kan di daa did ole mas, ja ga sin 
nei le laia li in fo le hed, kus oli kir-
jas, et nad on väl ja va li tud, pa lu-
des tea da an da, kas nad on nõus 
osa le ma. Hil jem saat sin kõi gi le 
li sain fot, mis su gu seid te ge vu si 
la val te ge ma peab jms. 

Kok ku osa les 13 noort, kan-
di daa te oli ni me kir jas 16. Mõ ni 
ei soo vi nud osa võt ta, aga ena-
mus olid siis ki ko hal. Esi ne mis-
voo re oli kok ku viis: tut vus ta-
mi ne, ho bi dest rää ki mi ne ja/või 
näi ta mi ne, olu kor ra la hen da mi-
ne, meis ter da mi ne ja kü si mus te 
voor, kus kü si mu si esi tas žürii. 
Žürii koos nes kol mest sõb ra-
li kust liik mest, kes kuu lu vad 
klu bis se, kus kõik on oma va hel 
sõb rad. 

Osa le jad lä bi sid kõik voo rud 
edu kalt. Tä nu spon so ri te le sai-
me an da iga le osa le ja le kin gi tu-
se. Spon so reid oli kok ku kuus: 
Me re laiu puh ke kü la, Tõ he la jär-
ve puh ke kü la, Er mis tu puh ke-
kü la, Tõs ta maa kä si töö kes kus, 
Ma ria ta lu, Pär nu La ser park 
ja Pil di kon serv. Üri tu sest te gi 
fo to sid Pil di kon serv.

Pa ri ma sõb ra tiit li sai Ke vin 
Saar, kel le le kin gi ti ka ri kas ja 
kaks La ser par gi kin ke kaar ti. Tal 
on nüüd või ma lus kol me sõb ra-
ga Pär nu La ser par ki män gi ma 
min na. 

Pa ri ma sõb ran na tiit li sai 
Gret tel Soo ni soo, kel le au hin-
naks oli sa mu ti ka ri kas ning 
Ma ria ta lu poolt tund ae ga rat-
su ta mist ka he le ning pik ni ku-
korv. Pub li ku lem mi kuks va li ti 
Jan no Pav lov, kes sai au hin naks 
paa di sõi du nel ja le Er mis tu puh-
ke kü las. Õh tu jät kus män gu de 
ja dis ko ga.

Kõik osa le jad olid rõõm sad ja 
üri tus oli to re. Järg mi sel aas tal 
tee me uues ti, aga siis ju ba vei di 
teist moo di. Suu red tä nud meie 
spon so ri te le ja kõi gi le, kes sel-
lest to re dast et te võt mi sest osa 

võt sid. Sõp ru on meil kõi gil va ja 
ning eri ti hea on oma sõp ru ka 
teis te le tut vus ta da.  

Ka ro lii ne Kask,
Tõs ta maa Noor te kes ku se ju ha ta ja

Parim sõ ber ja sõb ran na 2015

1. märt sil avas Pär nus lil le sa lon gi oma val la 
et te võt ja Jan ne, Vä ra ti kü last, Ran na ta lust.

Oma val la ela ni ke le pa ku me või ma lu se tel li da 
lil led või sea ded il ma trans por di ku lu ta Tõs ta maa le. 
Nii ei ole va ja enam pi du li ku le sünd mu se le 
mi ne kuks lil le de jär gi ku sa gi le kau ge le sõi ta. 

Li saks lil le de le on Abe lia lil le sa lon gis saa da val ka 
kva li teet sed koe ra- ja kas si toi dud. Koe ra ja kas si toi te 
on sa mu ti või ma lik tel li da Tõs ta maa le. 
Tel li mi ne ja kon sul tat sioon: tel 5 332 1023 või 
e-mail abe lia@abe lia.ee

Ole me ava tud E-R 9.00-18.00 ja L 10.00-16 .00

Tel li mu se saab esi ta da sa lon gi lah tio le ku ajal te le fo ni teel, 
või vee bis:  http://www.grii ni dee.ee/abe lia.php

te le fon 550 3131, e-mail: abe lia@abe lia.ee, 

Sa tud Pär nus se, as tu lä bi! 
Asu me aad res sil Lai ne 4, Pär nu, 

OMA DE LE SOO DUS TU SED !
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Liik lu ses on aas ta ala-
nud vä ga traa gi li selt ja 
mu ret se mi seks on põh-
just kül la ga. 

Tal vi sed teeo lud va hel du vad 
sü gis-ke va dis te ga, mis nõua-
vad liik le ja telt pi de vat tä he le pa-
ne lik kust. Ka he kuu ga on Ees-
tis liik lu sõn ne tus tes huk ku nud 
ka het sus väär selt pal ju ini me si. 
Kok ku on sel le ar tik li kir ju ta mi-
se ajaks elu maan tee le jät nud 14 
ini mest ja neist viis Pär nu maal. 

Meie maa kon na viiest huk-
ku nust ne li kao ta sid elu möö-
da sõi dul toi mu nud kok ku põr-
ke ta ga jär jel. Mui du gi on põh ju-
sed de tai li des eri ne vad, aga üks 
on kin del: ühel gi ju hul pol nud 
ta ga tud möö da sõi du ohu tus. 

Nii kor du vad õn ne tus te 

põh jus te loe te lus te ge lik ku sest 
pa re maks hin na tud teeo lud, 
va le sõi du kii rus, vas tu tu le va 
au to lii ku mis kii ru se ala hin da-
mi ne või hoo pis ha ju ta tud tä he-
le pa nu. Liik lus ti he dus hom-
mi kus tel ja õh tus tel ae ga del on 
põ hi maan tee del vä ga suur ning 
möö da sõi du ma nöö ver sel li ses 
olu kor ras on äär mi selt oht li kud. 
Neid oh te tu leb kõi gil sõi du ki-
juh ti del tead vus ta da.

Sel leks, et kõik pe re liik med 
ja sõb rad ter ve na hom mi kul 
töö le ja õh tul ko ju jõuak sid, saa-
me me ise vä ga pal ju ära te ha. 
See, kui das me tä na va tel ja tee-
del käi tu me, saab al gu se meie 
hoia ku test. 

Au to koo li des on liik lu so-
hu tus al ga ja le ju hi le tut tav tee-
ma, aga al les reaal ses olu kor ras 

ko ge mus te oman da mi sel võib 
ris ki de hin da mi ne ol la puu du-
lik. 

Sa mas au tos liik le va tel ini-
mes tel tu leks oht lik ke liik lus-
võt teid ka su ta va le ju hi le meel de 
tu le ta da, et pa neb oh tu ka nen-
de elu. 

Li saks sel le le tu leb po lit sei le 
tea da an da maan teel lii ku va test 
kaht las te sõi du võ te te ga juh ti-
des. Ühi selt pin gu ta des saa me 
muu ta pil ti, mis meie liik lu ses 
tä na kah juks va lit seb.

En dast ja teis test lu gu pi dav 
liik le ja teab, et:
 lii gel des tu leb jär gi da liik-
lus reeg leid ja lii gel da teeo lu de le 
vas ta valt
ei to hi hal ba de teeo lu de tõt-
tu loo ta oma sõi du ki elekt roo ni-
li se le abi va hen di te le ja uhiuu te-

le reh vi de le
 kui tun ned, et teeo lud on 
vä ga hal vad ja ei ole os kus test 
kin del, jä ta või ma lu sel oma sõit 
te ge ma ta
kerg liik le ja na ole ala ti näh-
tav (hel kur, val gu sal li kas, hel-
kur vest) ja ka su ta või ma lu sel 
kerg liik lus teed
kaas liik le ja tes se tu leb suh-
tu da lu gu pi da valt, ise gi nen de 
ek si mus te kor ral
oma vii sa ka käi tu mi se ga ole 
ees ku juks kaas liik le ja te le
 aeg la selt sõuad kau ge le 
jõuad ehk piir kii rus on ka su ta-
mi seks ideaal se tes tee- ja il mas-
ti kuo lu des, mi da Ees tis leiab 
har va

Tur va list liik le mist!

Tõ nu Ki vis,
Pär nu maa kons taab li jaos kon na juht 

14. veeb rua ril toi mus 
Tõs ta maa rah va ma jas 
taas lõ bus sõb ra päe va 
dis ko eri ne va te et teas te-
te ja män gu de ga, mi da 
kor ral das Tõs ta maa 
tant sut rupp koos töös 
rah va ma ja ga.

Peo riie tuss tii liks olid tä pid ja 
mum mud. Vä ga ras ke oli väl ja 
va li da just need, kel le le au hind 
kin ki da, ku na pal ju del oli mi da-
gi tä pi list või mum mu list riie-
tu ses. Mees te seast oli liht ne 
va li kut te ha, sest mär ka si me 
ai nult ühel me hel täp pe, mis 
olid T-sär gi peal. Kin ki si me tal-
le Tõs ta maa jook su sär gi. Üld-
se kõi ge tä pi li sem oli Kil le, kes 
sai meie poolt joo da va kin gi tu-
se ning üle jää nud ne li Tõs ta maa 
jook su sär ki and si me nais te le, 
kes paist sid oma täp pi de ga teis-
test enam sil ma.

Dis ko ri pul dis oli And rus Pir-
so, män gi des ka soo vi lu gu sid. 
And rus on meil en ne gi pi du 
te ge mas käi nud ning rah vas on 
te ma muu si ka va li ku ja meel di va 
koos töö ga ra hul. See ga oo ta me 
te da tei ne kord ki meie pi du de le.

Peo ühed põ ne va mad het ked 

olid kaht le ma ta et teas ted, mis 
olid kõik eri ne vas stii lis. Kü la-
li se si ne ja oli tant su paar Pär-
nu tant suk lu bist Mi ni fox, kes 
esi ta sid eri ne vaid peo tant se ja 
la va le as tus ka ko ha lik showt-
rupp ka he tant su ga. Rah vas elas 
võim salt kaa sa kõi ki de le et teas-
te te le ja pol nud ka ime, sest 
te ge mist oli vä ga to re da te ka va-
de ga.

Üri tu selt ei puu du nud ka 
män gud. Esi me ne mäng oli 
mees kond lik, kus osa les 7 män-
gi jat ning võist kon na üle san ne 
oli apel sin ühelt män gi jalt tei-

se le saa tes ri vi lõp pu toi me ta-
da. Apel si ni pi di eda si saat ma 
lõua abil ja kä si ka su ta da ei toh-
ti nud. Üks võist kond oli kär me, 
aga tei sel võist kon nal apel sin 
esi me sest män gi jast kau ge ma-
le ei jõud nud ki. Tei ne mäng oli 
paa ri de le. Üks män gi ja sai su ka, 
ku hu sis se oli pan dud ten ni se-
pall ja ti ku top si. Te ma paa ri li-
ne oli te ma ga vas ta ku ti seis tes 
ja lad har kis. Va hen di te ga män-
gi ja üle san ne oli ti ku tops saa da 
paa ri li se juur de su ka ja ten ni se-
pal li abil. Kol mas mäng oli taas 
mees kond lik. Võist le mas oli 

kaks viie liik me list võist kon da, 
kel le üle san deks oli saa da põl-
ve de abil plast pu del ri vi lõp pu. 
Võit ja te le ja ga si me au hin du.

Kor ral da jad jäid üri tu se ga  
ra hu le, sest kõik läks plaa ni pä-
ra selt ja se da loo mu li kult tä nu 
peo lis te le, kes tu lid ja nau ti sid 
meie pi du. 

Suu red tä nud Tõs ta maa val-
la va lit su se le, kes ai tas meid 
au hin da de ga ja tä nud Tõs ta maa 
rah va ma ja le meel di va koos töö 
eest.

Ka ro lii ne Kask,
üks kor ral da ja test

Sur ma va test möö da sõi tu dest ja va les ti hin na tud oh tu dest

Täpi-mum mu li ne pi du Tõs ta maa rah va ma jas
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HH  
all va res on ron gast 
vei di väik sem vä ga 
et te vaat lik ja nu ti-

kas lind. Te da on teis test 
va res las test hea eris ta da 
hal li ja mus ta su les-
ti ku vär vi jär gi. 
Ke re on 

hall, kuid 
pea, rin na-

laik, tii vad ja sa ba 
mus tad. 

Mõ le mad su gu poo-
led on ühe su gu sed. Hall va re-
se hää lit sus, kraak su mi ne, on 
vei di puh ta ma kõ la ga kui kün-

ni va re sel. Ke va de ti on 
mõ ni kord kuul da ka kiu-
nu vaid, krõnk su vaid ja 

man gu vaid hää lit su si. 
Hall va res on selt sin gu li-

ne lind, kuid suu ri par vi ta ei 
moo dus ta na gu kün ni va re sed 
või ha kid se da tee vad. 

Hall va res elut seb iga su gu sel 
kul tuur maas ti kul ja ku na 

ta on kõi ge söö ja, siis tih-
ti lin na des ja teis tes asu-

la tes. 
Hall va re sed pe sit se vad 

ük sik paa ri de na. Pe sa ehi-
ta vad mõ le mad 

va ne mad 

koos ta va li selt kõr ge le leht puu 
lat va, ma ter ja liks ok sad ja juu-
red. 

Lin na va re sed pe sit se vad 
par ki des ja han gi vad oma toi du 
tä na vailt ning prü gi kas ti dest. 

Ap ril lis mu neb emas lind 
4-6 mu na ja hau dub neid 
17-20 päe va. 

Po jad on al gul üs na abi tud, 
mõ le mad va ne mad tas si vad 
nei le toi tu. 

Pe sast lah ku vad po jad 
um bes 5 nä da la pä rast, kuid jää-
vad veel mõ neks ajaks kok ku.

Hall va res on kõi ge söö ja, kes 
rüüs tab teis te lin du de pe si, sööb 
jät teid ja rai peid, pu tu kaid, selg-
roo tuid, väi ke si ka lu, mar ju, 
puu vil ju, seem neid ja muud.

Hall va res on pai ga lind ja tal-
vi tu ja, kuid ok toob ris-no vemb-
ris toi mub va hel põh ja pool se te 
isen di te lä bi rän ne. 

Hall va res ei ole Ees tis loo-
dus kait se all.

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

MM  
ust rähn on meie 
suu rim rähn. Ta on 
ilus läi kiv ja sü si-

must, ai nult isa sel on pea la gi ja 
ema sel kuk la laik pu na ne. Nokk 
on kol la kas hall ja vä ga tu gev. 

Eri ne valt teis test räh ni dest 
len dab ta suh te li selt sirg joo ne-
li selt, lain jaks muu tub lend al les 
en ne puu le las ku mist. 

Len na tes ki sab lä bi tun gi valt 
„krii krii krii...” ja puu le las ku des 
kõ lab ve ni ta tud „klii je”. Must-
rähn on vä ga jõu li ne, suur-
te laas tu de na koo ri tud puud 
ja kän nud ning se gi kae va tud 
si pel ga pe sad on kind las ti te ma 
töö. Trum mel da mi ne kos tab 
vä ga kau ge le.

Must rähn ar mas tab puh taid 
män ni kuid ja leht met si, kõi-
ge ar vu ka malt on neid va na des 
jä me da tü ve lis tes se ga met sa des. 

Ruu mi ka pe saõõ ne raiu vad 
mõ le mad va ne mad koos ta va-
li selt jä me da haa va või män ni 
tü ves se um bes 7 meet ri kõr gu-

se le maa pin nast. 
Pe sae hi tus kes tab paar nä da-

lat ja len nuauk on ala ti püs ti pi di 
ovaal ne, pe sa põ hi aga on liht-
salt laas tu de ga voo der da tud. 
Sa ma pe sa nad järg mi sel aas tal 
ei ka su ta, vaid see jääb teis te le 
lin du de le.

Ap ril li ja mai va he tu sel 
mu neb emas lind 3-6 mu na. 
Päe val hau du vad mõ le mad 
va ne mad va hel du mi si, öö sel 
hau dub isas lind ja kok ku kes-
tab see 12 päe va. Po jad vii bi vad 
pe sas um bes 4 nä da lat.

Must rähn toi tub eri ne va-
test pui dus elut se va test pu tu ka-
test ning tõu ku dest, ke da no kib 
puu tü ve möö da üles lii ku des. 
Va ja du sel raiub ter velt puult 
koo re ma ha ja hak kab maius-
ta ma. 

Pui du kah ju ri te hä vi ta ja na on 
ta met sa le üks ka su li ke maid lin-
de. Must räh ni suur teks lem mi-
ku teks on aga ho bu si pel gad. 

Must rähn on tüü pi li ne pai-

ga lind, kuid mõ nel sü gi sel lä heb 
ka rän da ma. 

Must rähn on Ees tis loo dus-
kait se all.

Must rähnMust rähn
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Hea MTÜ Vändra 
metsaühingu liige!

MEIE ÜLDKOOSOLEK TOIMUB 
Klaara-Manni puhkemajas Tori vallas Pärnumaal 

2. aprill 2015 algusega kell 17.00

Täpsem info: Kadri Kukk telefon 526 1226 
www.vandrametsayhing.eu

Koolitus erametsaomanikele
Eesti Erametsaliit koostöös Vändra Metsaühinguga 

korraldab 2. aprillil algusega kell 15.00 
Klaara-Manni puhkemajas Tori vallas Pärnumaal 

koolituse erametsaomanikele.

KOOLITUSEL KÄSITLETAVAD TEEMAD: 
Looduskaitseliste piirangute talumiskohustus, 
elektripaigaldiste talumine ning sellega seotud 
probleemid (hooldus-ja avariitööd jmt), kasvava 
metsa raieõiguse lepingutest.

Ajakava: 15.00-15.15 registreerimine
   15.15-16.45 koolitus

Lektor vandeadvokaat Indrek Veso 
Lisainfo ja registreerimine:

Kadri Kukk telefon 526 1226 
vandrametsayhing@gmail.com

Koolituse korraldmist toetab 

Kaa sa ja elu tem po mää rab 
suu res ti meie iga päe vae lu 

rüt mi. Tea ta vas ti on ala ti kii-
re ning iga mi nut ar vel. Ko dus 
val mis ta tud toi du le pa ku vad 
al ter na tii vi ar vu kad söö gi ko-
had, kaup lus te ku li naa ria let-
ti delt ja pool fab ri kaa ti de riiu-
leilt lei tav ai tab olu li selt kok-
ku hoi da pe re nai se ae ga. Se da 
suu rem on ära tund mis rõõm, 
kui mõ nes tu ris mi ta lus pa ku-
tak se ma gus toi duks näi teks 
lu me pal li sup pi või kül la tul nud 
sõb ran na kraa mib ko tist väl ja 
oma val mis ta tud pi ru kad.

Ees ti Põl lu ma jan dus muu-
seum kut sub üles ae ga ma ha 
võt ma ning te ge ma mõt tes 
nos tal gi list mee nu tus ret ke 
lap se põl ve, kus ema toi me tas 
hu ba ses ko du köö gis ning val-
mis tas pe re le head-pa re mat. 
Pan ge oma mä les tu sed kir ja 
ja saat ke Ees ti Põl lu ma jan dus-
muu seu mi le. 

Pa lun va li ge oma mä les-
tus test väl ja ku ni 5 mär gi list 
toi tu, mis olid Teie pe res olu-
li sed ning mi da ik ka veel aeg-
ajalt val mis ta te või mi da kõi ge 
enam ta ga igat se te. 

Pan ge nen de toi tu de ret-
sep tid kir ja, li sa ge and med 
ret sep ti ka su tu sa ja ja toi du 
val mis ta ja koh ta ning saat-
ke Põl lu ma jan dus muu seu-
mi le. Sa mu ti sel gi ta ge, kui das 
ret sept väl ja ku ju nes, miks 
see toit on Tei le olu li ne, mil-
li sed tra dit sioo nid on sel le-
ga seo tud, mil li ne koht on sel 
Teie pe re toi du laual prae gu 
jms. To re, kui Teil on li sa da ka 

va nu fo to sid toi du val mis ta-
mi sest või kae tud (peo)lau da-
dest; fo to de le li sa ge sel lel ole-
va sünd mu se kir jel dus, aeg ja 
koht, või ma lu sel ka fo tog raa fi  
ni mi.

Võist lus töö le pa lu me Teil 
li sa da oma ni mi, sün niaas ta ja 
kon tak tand med. Teie saa de-
tist oo ta me Ees ti Põl lu ma jan-
dus muu seu mis se 30. ap ril liks 
2015 aad res sil Par gi 4, Üle-
nur me 61714, Tar tu maa-
kond või e-pos ti ga ell.vaht ra-
mae@epm.ee. 

Ko gu tud ma ter jal säi li ta-
tak se Ees ti Põl lu ma jan dus-
muu seu mis.

HIN NA TAK SE:
 ret sep ti jär gi val mis ta tud toi-
du mait set;
 ret sep ti le li sa tud lu gu sid;
 võist lus töö ter vik lik kust ja 
ajas tu ko ha sust. 

Muu seu mi pe re nai ne val-
mis tab Teie saa de tud ret sep ti 
jär gi toi du, mi da saa vad süüa 
ja hin na ta kõik soo vi jad. Tea-
vet, mil lal Teie ko du mait se li ne 
roog on muu seu mi me nüüs 
ning ret sep ti võist lu se kaas töö-
de pin ge reast saab meie ko du-
le helt www.epm.ee.

Täien dav in fo: 

Ell Vaht ra mäelt 
te le fo nil 738 3817 või 

e-pos ti ga aad res sil 
ell.vaht ra mae@epm.ee;

Lii vi Si ni roh tilt 
te le fo nil 738 3823 või 

e-pos ti ga aad res sil 
lii vi.si ni roht@epm.ee;

Vor mis ta mi se ju hend ko du le hel: 
www.epm.ee/ko du-mait sed 

Ko dus te toi du ret sep ti de 
ko gu mis võist lus „Ko du mait sed“
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Erik Sutt – 05.02.2015

Jaan Tormi Uustalu – 15.02.2015

Õnnitleme 
uusi vallakodanikke ja 

nende vanemaid!
MärtsikuuMärtsikuu
             juubilarid             juubilarid

MARTA LEAS 94MARTA LEAS 94
LAINE JANSEN 92LAINE JANSEN 92
SELMA ROOS 89SELMA ROOS 89

LINDA HEINLA 88LINDA HEINLA 88
ZINAIDA TOHV 84ZINAIDA TOHV 84
TÕNIS VAINULA 83TÕNIS VAINULA 83
MEIDA SOOMETS 83MEIDA SOOMETS 83
HELENE KÖSTER 83HELENE KÖSTER 83

EEVI TIGANE 83EEVI TIGANE 83
VELLO RANDMÄE 82VELLO RANDMÄE 82

HARRI-HERBERT KIIRATS 82HARRI-HERBERT KIIRATS 82
ADLE PULK 80ADLE PULK 80

VELLI JÜRGENS 79VELLI JÜRGENS 79
LEILI VIEDEHOF 76LEILI VIEDEHOF 76
AINO PÕLTSAM 73AINO PÕLTSAM 73

ÜLO RAND 72ÜLO RAND 72
UDO RAND 71UDO RAND 71
VIIVI PIRSO 70VIIVI PIRSO 70

UNO MÄNDLA 65UNO MÄNDLA 65
AVO TAMM 65AVO TAMM 65
ARNE REES 65ARNE REES 65

MATI KASEMETS 
17.02.1945 – 28.01.2015 

JAKOB SUTT 
20.08.1927 – 10.02.2015

HIIE KUUSK 
08.05.1938 – 09.02.2015

ANDREI KASE 
06.10.1925 – 18.03.2015

MEIDO MERIMAA 
05.11.1986 – 21.03.2015

Mäles ta des

Päi ke ne tõu seb ja vaob,
ini me ne elab ja kaob...

Sü dam lik kaas tun ne Hel ja le 
abi kaa sa Ja kob Su ti sur ma pu hul

Ea ka te klu bi

PAKU ME MÜÜ GIKS BRI KET TI

Meie too de tav hei na-, pil li roo ja põ hub ri kett 
on si lind ri li se ku ju ga, lä bi mõõ duks on ca 

50 mm ja pik kus on ku ni 60mm.
Bri kett ehk biob ri kett on 100% öko loo gi li selt 

pu has küt te ma ter jal, mil le toot mi sel ei 
ka su ta ta lii mi, ega muid ai neid.

Biob ri ke ti küt te väär tus on ca 4,7MWh, 
võrd lu seks se ga ha lu pui dul 1,25MWh.
Biob ri kett so bib küt mi seks kõi ki des 

tah ke küt te küt te kol le tes.
Biob ri ke ti tu ha si sal dus kui vai nes on 3,4%, 

tuh ka saab ka su ta da väe ti seks.

HIND: 25 kg kott 3.50 eurot.

Kontakt: 5662 7846 Maire




