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VAL LA VO LI KO GU TEA TED

 Õhe ta va te pal ge te õh tu on 
ko he, ko he käes. Tra dit sioo ni-
de ko ha selt ot sin tal ve ka su ka 
väl ja ja va hin kur valt kül me ta-
vat kur gi poe ga. Hea, et me re-
soo jus tai me de hin ge ik ka elus 
hoiab, see vas tu si se maa me hed 
nug rut se vad õi test va len da va-
te maa si ka pee nar de va hel ning 
vaa ta vad nör di nult kül ma laas-
tus(t)ööd.

Veel kek si vad si re liõi te 
ko ba rad tuu les, aga torm lõ pe-
tab ka sel le ilu riia ka no ri mi se-
ga. Küp sus, ro he lus ja val gus, 
kaua oo da tud, hak kab ju ba 
paa ri päe va pä rast meist taas 
kau ge ne ma. Il ma ring pil lu tab 
jäl le ka ma lu täi te kau pa lap si 
ja noo ri pi me du se ja val gu se 
va he le heit le ma. Väik se ma-
tel ai ta vad va li da va ne mad, 
tä did-onud, kas va ta jad. Sel le 
komp su ga min nak se eda-
si koo li ra da de le. Suu re ma tel 
las tel suu re mad ot sus ta mi sed, 
iseo le mi sed ja usal dusk re diit. 
Visk le mi sed hea de mõ te te ja 
pa he ma te te gu de va hel. Sek-
ka päi ke se pais tet. Päe val, kui 
noor sel ja ko ti ga tar ku se ma jast 
väl ja sam mub, on kõik al les ees 
ja see mis sel ja ta ga, näi tab tuld 
tu le vik ku. Igal oma mi ne mi ne, 
ta sa pi si tat su des, sp rin te ri na 
eda si söös tes, len na tes, pil lu-
ta des, kuk ku des ja room a tes. 
Peaa si, et eda si, lä bi öö de ja 
päe va de. 

Ühel päe val as tub pi si ke ne 
si nu kõr val esi me si sam me. Ja 
si na näi tad tal le teed, ai tad püs-
ti. Suu nad lä bi pi me du se val-
gu se poo le. Aga komp su, mil le 
kaa sa pa ned, püüad ik ka suu re-
ma te ha, sest si na ju ba tead, kus 
on head ja vead. Ja jäl le lä heb 
üks õhe ta va te pal ge te ga laps 
tar kust püüd ma, ras ke komps 
sel jas, ik ka sel leks, et ker gem 
oleks lei da õi ge ra da sel le suu re 
il ma heit le vas möl lus.

Ülle Tamm, toimetaja

JUHTKIRI

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

 29.05.2015 Tõs ta maa Val la vo li ko gu ot su-
se ga nr 49 keh tes tas Er mis tu kü la Jo han ni 
kin nis tu de tailp la nee rin gu. 

De tailp la nee rin gu ga muu de ti Puu se pa 
de tailp la nee rin gus keh ti nud hoo nes tu sa la 

asu koh ta vas ta valt ole ma so le va le hoo nes tu-
se le. 

Tut vu pla nee rin gu ga aad res sil http://ser-
vi ce.eo map.ee/tos ta maa vald/.

DETAILPLANEERINGUD

Tõs ta maa Val la vo li ko-
gu 29. mail toi mu nud 
is tun gil

 Ot sus ta ti an da  vo li tus Pär-
nu maa Oma va lit sus te Lii du-
le elekt rie ner gia ühis han ke 
lä bi vii mi seks, mis hõl maks ka 
Tõs ta maa Val la va lit su se ja sel le 
hal la ta va te asu tus te elekt ri tar-
bi jaid.

 Keh tes ta ti Jo han ni kin nis-
tu de tailp la nee ring. Er mis tu 
kü las asuv Jo han ni kin nis tu on 
hoo nes ta tud. 

Kin nis tul asub ela mu ja 
kaks abi hoo net. De tailp la nee-
rin gu ga on lu ba tud veel ühe 
abi hoo ne ehi ta mi ne. Hoo ne-
te alu ne mak si maal ne lu ba tud 
pin da la on 300 m2 ja hoo ne te 
suu rim lu ba tud kõr gus on 8 m.

Jo han ni de tailp la nee ring 
muu dab keh ti vat Puu se pa 
kin nis tu de tailp la nee rin gut. 
Pla nee rin gu ga muu de tak se 
Puu se pa de tailp la nee rin gus 
Jo han ni kin nis tu osas keh ti nud 
hoo nes tu sa la asu koh ta ja see 
nih kub Er mis tu jär ve le lä he-
ma le. 

Pla nee rin gu ga ei ole ka van-
da tud muu ta maa ka su tus vii si 
ega kin nis tu ka su ta mi se sih t-
ots tar vet.

 Muu de ti val la sot siaal toe-
tus te maks mi se kor ras sün ni-
toe tust puu du ta vat sä tet. 

Tõs ta maa val la sün ni toe-

tust on õi gus taot le da lap se 
va ne mal või lap sen da jal, kes 
on Ees ti Va ba rii gi ko da nik või 
omab ela mis lu ba ning kel le 
elu koht rah vas ti ku re gist ri and-
me tel on Tõs ta maa vald ja laps 
on sün ni re gist ree ri mi sel kan-
tud Tõs ta maa val la ela ni kuks. 
Toe tust maks tak se aval du se 
alu sel.

Sün ni toe tu se suu rus on 
400 eu rot ja see maks tak se 
väl ja ka hes osas. Esi me ne osa 
300 eu rot maks tak se taot le ja-
le pä rast lap se sün ni re gist ree-
ri mist. 

Muu da tu se ko ha selt maks-
tak se sün ni toe tu se teist osa, 
100 eu rot lap se ühe aas ta seks 
saa mi sel ju hul, kui taot le jal 
oli õi gust saa da sün ni toe tu-
se esi mest osa ning taot le ja ja 
lap se rah vas ti ku re gist ri järg ne 
elu koht on kat ke ma tult ol nud 
Tõs ta maa vald.

Mää ru se ga on või ma lik tut-
vu da val la ko du le hel www.tos-
ta maa.ee

 Kin ni ta ti val la 2014. a 
ma jan du saas ta aruan ne.

 Ot sus ta ti taot le da mu nit si-
paa lo man dis se Tõs ta maa ale-
vi kus asu va te hal ja sa la de maa.

 Keh tes ta ti ava li ku üri tu-
se kor ral da mi se ja pi da mi se 
nõu ded. 

Üri tu sest tea vi ta tak se val la-
va lit sust ju hul kui:

sel le pi da mi ne nõuab tee 
sul ge mist või liik lu se üm ber-
kor ral da mist;

see  on ka vas pi da da väl-
jas pool hoo net või ko gu ne mi-
seks et te näh tud ra ja tist ja sel le 
pi da mi seks on ka vas püs ti ta-
da telk, la va, tri büün või muu 
suu re mõõt me li ne konst rukt-
sioon;

üri tu sel ka vat se ta k se te ki-
ta da kest valt või kor du valt teist 
isi kut olu li selt häi ri vat mü ra 
või val gu se fek te;

sel le eel da tav osa  võt ja te arv 
üle tab 200 või see häi rib olu-
li selt ava li ku ko ha ta va pä rast 
ka su tust.

Suu re mõõt me li seks pee tak se 
konst rukt sioo ni, mil le pin da la 
on suu rem kui 60 m2 ja mis on 
kõr gem kui 5 meet rit. 

Mää rus on ava li kus ta tud 
elekt roo ni li ses Rii gi Tea ta jas.

 Ha ri dus ko mis jo ni esi me he 
et te pa ne kul va bas ta ti ko mis jo-
ni liik me ko hus test Ai ta Lind 
ja va li ti uueks liik meks Ka di 
Ad ler.

 Kuu la ti Lau ra Jõe ja Tee le 
Tõ nis so ni et te kan net Noor te-
vo li ko gu te ge mis test. 

Eve Sah tel
val la sek re tär

Johan ni de tailp la nee rin gu keh tes ta mi ne
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P
eal kir jas olev lau se on 
kat ke Tõs ta maa koo li 
mo tost, mis lõ peb sõ na-

de ga: see, ehk siis tar gaks saa-
mi ne, on pikk ja pi dev töö. Taas 
kord on üks õp peaas ta koo lis 
lä bi saa mas, ko he on toi mu mas 
lõ puak tu sed. Põ hi koo li ja güm-
naa siu mi lõ pe ta jad si ru ta vad tii-
vad väl ja, ko gu vad hoo üles se ja 
tõu se vad mõi sa häär be ri ko ha-
le len nu le. Alul kont rol li tak se 
ae ro dü naa mi kat ja siis söös ta-
vad nad elu tae va at mos fää ri.

Tii vad kan na vad häs ti ja len-
du tõus lä heb lu di na ga nen del 
lõ pe ta ja tel, kes hoo li kalt koo li-
tük ke tei nud. Tub li ma te len nu-
t ra jek too rid kul ge vad ot se kõr-
gus tes se. Puu de lad vad ei ohus ta 
pla nee ri mist. Nad tee vad su ju-
vaid las ku mi si, siis jäl le söös ta-
vad tae vaa va rus tes se, neid oo ta-
vad uued jul ged väl ja kut sed.

Ka kõik üle jää nud lõ pe ta jad 
on len nu sel geks saa nud ning 
star di lu ba koo lie si selt ae ro-
d roo milt an tud. Nüüd tu leb 
pä ris ise seis valt, jul gelt ja in nus-
tu nult õh ku tõus ta. Esial gu 
on vast len nu kõr gus ma dal ja 
vä hes te teoo ria- ja prak ti ka tun-
di de tõt tu ehk lii gu tu sed ki nur-
ge li se mad ning tall-tõl la kuu-
ri ka tus jääb tõu su nur ka vei di 
se ga ma, kuid taht mist on ja len-
du alus ta tak se.

Üla lo lev mõis tu jutt on üle-
kan tud tä hen du ses fak ti kons-
ta tee ring - kes koo lis õp pi des 
vae va nä gi ja õp pe töös se ko hu-
se tund li ku malt suh tus, sel su jub 
eda si ne ha ri dus- ja elu kut se va-
li ku tee la du sa malt. Aga üks, 
mis kin del, ala ti on või ma lik end 
roh kem kok ku võt ta, ise gi uues-
ti alus ta da. Üt leb ju va na rah va 
tar kus – ini me ne õpib ko gu elu! 

Osad põ hi koo li lõ pe ta jad 
suun du vad kut set õp pi ma, tei-
sed va li vad güm naa siu mi ha ri-
du se. Kind las ti ta sub en da le sel-
geks te ha, et õp pi ma peab pi de-
valt ning pea mi seks ta kis tu-
seks tar ku se ko gu mi sel on ik ka 
ai nult ini me ne ise. Sel met ar va-
ta, et küll ma tu le vi kus hak kan 
õp pi ma, po le õi ge mõ te noo re 
ini me se peas. Tu leb ju ba tä na 

plaa ne te ha ja hom me alus ta da.
Kind las ti oo tab Tõs ta maa 

koo li güm naa sium te gu said 
noo ri sü gi sel ta ga si ar ma saks 
saa nud mõi sa häär be ris se õpin-
guid jät ka ma. Kel veel ot sus lah-
ti ne, siis ta sub kind las ti ko du-
koo li uk sest taas sis se as tu da - 
tead mi si pa ku me ju ba arm saks 
saa nud koo li ma jas ning väi ke-
se koo li pe re ee lis on, et igaüks 
saab sil ma pais ta ja kõi ki des 
et te võt mis tes esi reas ol la. Tä na-
päe va kut ses tan dar did nõua vad 
mit me telt elu kut se telt vä he malt 
kesk ha ri dust ja see ga ta sub töö-
tu ru le si se ne mi seks kind lus ta da 
en did va ja li ku ha ri dus ta se me ga. 

Li saks güm naa siu mi riik li ku 
õp pe ka va ko hus tus li ke le kur-
sus te le alus ta si me sel õp peaas-
tal rii gi kait se  kur su se ga. Tä na-
päe va po lii ti li ne olu kord po le 
roo si li ne ning rii gi kait se õ pe-
tus an nab tead mi sed Ees ti rii-
gi kait se põ hi mõ te te mõist mi-
seks, ku jun dab ko da ni ku tead-
lik kust ja val mi so le kut va ja du-
sel Ees tit kaits ta. See on põ nev 
ja mit me külg ne va li kõp peai ne, 
mil le õpe ta mist toe ta vad Kait-
se mi nis tee rium ja Kait se res-
surs si de Amet. Lä bi tak se põ ne-
vaid teoo ria tun de ning prak ti li si 
os ku si saa dak se õp pe po lü go ni 
vä li laag ris. Õpe tus on eri ne va te 
elu vald kon da de ga ti he dalt seo-
tud ning oman da tak se tar vi lik-
ke tead mi si ja os ku si, mi da saab 
iga päe va selt ra ken da da ka siis, 
kui sõ ja väe la se kut set ei va li ta.

Koos töös Pär nu Kol ledžiga 

jät ka me güm na sis ti de ha ri mist 
tu ris mi ma jan du se ja –et te võt-
lu se kur su se ga. Ma jan dus- ja 
et te võt lu sa lus te sel geks saa mi sel 
on tä na päe va tu ru ma jan du ses 
olu li ne roll ning an nab noo re le 
alg ka pi ta li et te võt li kuks ole mi-
sel. Võib tuua sel li se näi te, et kui 
on plaan oma et te võt te ga alus-
ta da, siis miks ka mit te! Kur su-
se lä bi nu teab kui das koos ta da 
tu ris mi- või toot mis ta lu loo-
mi se ja käi vi ta mi se koh ta ärip-
laa ni ning ana lüü si da toi mi va 
et te võt te va ja lik ke meh ha nis me 
ning sel le ga on ju ba start an tud. 
Eda si ne aren dus te ge vus, ko ge-
mus te- ja tead mis te pa gas tu le-
vad ju ba õi ge kii res ti.

Et ol la maal et te võt lik, siis ei 
saa ko he kui da gi hak ka ma il ma 
au to ju hi lu ba te ta. Au toõ pe tu-
se kur su se üle se hi tu ses toi mub 
ala tes sel lest sü gi sest olu li ne 
muu da tus. Kui se ni ni on õpe tus 
toi mu nud igal õp peaas tal, siis 
eda si vii me õpet lä bi tsük li na, 
mis tä hen dab, et igal õp peaas-
tal kur sust ei toi mu, vaid jä ta me 
aas ta või kaks va he le, ko gu me 
kok ku suu re ma gru pi ning soo-
vi jad saa vad pea le edu kaid ek sa-
meid au to juh ti deks. See tä hen-
dab se da, et kui õpi la ne alus tab 
õpin guid küm nen das klas sis, 
siis kol me güm naa siu mis õp pi-
mi se aas ta jook sul saab ta au to-
ju hi kur sust va li da, kuid mil li ses 
klas sis õp pi des see kur sus tun-
nip laa nis on, ole neb eel mi se le 
gru pi le lä bi vii dud õp pe toi mu-
mi se ajast.

Sai mai ni tud, et et te võt lu se 
pi si ku süs ti mi ne güm na sis ti de-
le on vä ga olu li ne. Väl jun diks ei 
pea gi ole ma ko he eraet te võt lu-
ses se su kel du mi ne. Et te võt lu se 
all tu leb mõis ta ka ül dist ak tiiv-
sust, osa le mist ko gu kon na te ge-
mis tes, teis te kaa sa haa ra mist, 
kas või oma iga päe vas tes te ge-
mis tes pro duk tiiv set toi me ta-
mist. Üheks heaks et te võt li ku-
se väl jun diks on pro jek ti töös 
osa le mi ne. Sel sü gi sel saab lä bi 
güm na sis ti de Co me niu se pro-
jekt. Äs ja lä ki ta si me tee le uue 
Eras mus+ pro jek ti taot lu se, mis 
suu na tud noor te ja nen de va ne-
ma te ak tiiv se ma le kaa sa haa ra-
mi se le ko gu kon na- ja koo liel-
lu. Loo da me pro jek ti taot lu se le 
peat set po si tiiv set vas tust ning 
siis ju ba järg ne vaid hu vi ta vaid 
uu si et te võt mi si koos töös teis-
te Eu roo pa koo li de ga. Sü gi sel 
on plaa nis aren da da eda si si de-
meid In dia ga ning lii tu da Pla-
net Sc hoo li kesk kon na ga. Kõik 
see ik ka sel leks, et güm na sis ti-
de maail ma vaa det avar da da ja 
mo ti vee ri da neid õp pi ma. Sest 
kee leos kus ja kul tuu ri li sed tead-
mi sed ai ta vad igas olu kor ras 
sõp ru lei d a ja elus lä bi lüüa. 

Tuult tei le tii ba des se, noo-
red, soo vin tei le head na vi gee-
ri mi sos kust, et õi ge kurss üles-
se lei da ja sel lel pü si da. Ol ge 
ak tiiv sed, ko gu ge tar kust ja 
kand ku tii vad teid kõr ge le!

Too mas Mitt,
koo li pa pa

Ei saa ma tar gaks üleöö...
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T
õs ta maa kesk koo-
li mu di las koor osa les 
Pär nu maa lau lu peol, 

mis toi mus 30. mail Pär nus. 
Meie mu di las koor har ju tas 
lau le ju ba sü gi sest saa dik ja 
Aud rus oli ka ühi ne peap roov. 

Kõik lau lud olid lau lu peoks 
häs ti sel geks õpi tud ja nüüd 
või si me jul gelt la va le as tu da, 
et kõik saak sid kuul da ja nä ha, 
kui vah vad ja tub lid ole me.

Lau päe va lõu nast alus ta si-
me sõi tu Pär nus se. Mi na koos 
kol me küm ne laul ja ga. Poo lelt 
teelt lii tus meie ga ka õpe ta ja 
Ai mar.

Päev oli kau nis ja päik se-
li ne. Pär nus se jõu des sai me 
kõik en da le käe pae lad ja lau-
lu peo le he. Ko dus oli me ju ba 
en da le ilu sad rah va rii ded sel ga 
pan nud ja nüüd või si me teis-
te ga koos laul ma ha ka ta. Veel 
oli va ja sät ti da juus tes se kau-
nid pu na sed pae lad, mis Ei ri, 
Ai ma ri ja mi nu abi ga sai kii res-
ti teh tud. 

Proov Val li kää rus su jus häs-

ti. Nüüd oli vei di va ba ae ga. 
Sai me kok ku õpe ta ja Kaa ri ni-
ga ning läk si me kõik koos söö-
ma ja jää tist ost ma. 

Ke ha kin ni ta tud oli gi aeg 
ko gu ne da rong käi gu al gu ses-
se. Sel leks lau lu peoks val mis-

ta si me ka vah vad tuu le tii vi kud, 
mis tuu les vah valt vu ri se sid, 
di ri gen ti de le ja ga ti rah vus vär-
vi des tii vi kud.

Rüüt li tä na valt lä bi kõn di-
des nä gi me pal ju tut ta vaid, kes 
olid ter vi ta mas ja meie sai me 

Mudi las koor käis Pär nu maa lau lu

Lasteaed lennutas kooli poole teele järjekordse klassitäie lapsi, 
mälestuseks jääb juuri ajama päris oma rühma puu.

Polit sei soo vib 
tur va list su ve
 Su vi oma ah vat lus te ja mee-
lo lu ka te puh kus te ga on ko he 
al ga mas. Su ve rõõ mu de nau-
ti mi sel on mõ ni kord mee led 
ha je vil ja mõ ned põ hi tõed unu-
ne vad. Pal ju gi ole neb igaü hest 
en dast, et väl ti da õn ne tu si – 
se da nii liik lu ses, vee ko gu ää res 
kui ka liht salt meelt la hu ta des.

Meel de tu le tu seks mõ ned 
liht sad nä pu näi ted mi da peab 
jär gi ma:
Liik lu ses ole hoo li kas ja 
teis te ga ar ves tav, pea kin ni liik-
lust re gu lee ri va test mär ki dest, 
jäl gi, et üle ta lu ba tud piir kii rust, 
ära ju hi mis ta hes sõi du kit al ko-
ho li joo bes ega la se se da te ha 
tei sel. Või ma lu sel ka su ta lii ku-
mi seks oma ter vi se hü van guks 
jalg si või jalg rat tal lii ku mist. 
Tee kõik en dast ole nev, et ühest 
ko hast tei se jõu da ohu tult.
Uju ma min nes ole kai ne, 
sa mu ti hoo lit se sel le eest, et 
sõb rad al ko ho li tar vi ta nu na 
vet te ei lä heks. Vee ko gu ää res 
las te ga ae ga vee tes hoia neil 
silm peal, sest lap sed ei pruu gi 
ala ti osa ta või ma lik ke oh te hin-
na ta. Sel gi ta nei le, mis lu ba tud, 
mis mit te, sest käs ku dest-keel-
du dest ei pruu gi abi ol la. Kind-
las ti ole oma õi ge käi tu mi se ga 
heaks ees ku juks ja ära unus ta, 
et vas tu tus lap se elu ja ter vi se 
eest la sub just va ne ma tel.
Ära jä ta oma va ra jä re le val-
ve ta - lu kus ta ala ti oma jalg ra-
tas, ära jä ra sõi du kit par ki des 
sel les se näh ta va le ese meid, mis 
võiks va ras te le hu vi pak ku-
da. Ko dust lah ku des lu kus ta 
kor te ri või ma ja uks ning sul ge 
ak nad. 

Meel de tu le tu sed said väl ja 
too dud prak ti li selt märk sõ na-
de na, pi ke ma te sel gi tus te ta, 
kuid need peaks ole ma pii sa valt 
kõ ne kad. Need on liht sad as jad, 
mis po lit sei töö ko ge mu se le 
tu gi ne des ki pu vad kõi ge sa ge-
da mi ni mee lest mi ne ma.

Tur va list ja te gu de kül last 
su ve kõi gi le!

Har li Han sen
pii kon na po lit sei nik
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Tõstamaa
rahvamaja juures
kell 9.00–10.30 

Varbla
kaupluse juures
kell 11.30–12.30

II kvartalis
25. juunil
III kvartalis
9. ja 23. juulil
13. augustil
10. ja 24. septembril

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

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

Pangabussi peatused:

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!

Pär nu maa va lit sus kor-
ral dab 30. sep temb ril 
18. maa kon na kuld -
pul ma paa ri de aus ta-
mis päe va. 

Sel le le pi du li ku le sünd-
mu se le on oo da tud kõik Pär-
nu maa kon nas ela vad abie lu-
paa rid, kel sel aas tal täi tu nud 
või täi tu mas 50 koo se luaas tat, 
sa mu ti abie lu paa rid, kes ju ba 
bril jant pul ma de ni jõud nud 
(60 koo se luaas tat). Pi du lik üri-
tus al gab kell 14.00.

Pa lu me juu be li paa ri del 
en dast tea da an da Pär nu maa-
va lit su se rah vas ti ku toi min gu-
te ta li tu se te le fo ni del 447 9720, 
447 9724 või 447 9760. Sa mu-

ti võib maa va lit su sest ise lä bi 
as tu da ja ka bi ne tis 202, 209 
(Aka dee mia 2, II kor rus) või 
ka bi ne tis 100 (I kor rus) aus ta-
mis päe va le ni me kir ja pan na. 
Eel re gist ree ri mi ne kes tab 17. 
au gus ti ni.

Pär nu maa va lit sus soo vib 
tä na da ja õn nit le da kuld- ja 
bril jant pul ma paa re, tä nu kel-
le le saab meie noo rem põlv-
kond ai mu abie lu kest ma jää-
mi se või ma lik ku sest. 

Vää ri kad abie lu paa rid on 
ees ku juks oma las te le, an des 
nei le elu tee le kaa sa pa ga si 
väärt elu tar kus te ga ja on ees-
ku juks kõi gi le, kes abie lu väär-
tus tes ning pü si mi ses kaht le-
vad.

Liis Rausk

Maa kon nas ela vaid 
kuld pul ma paa re 
oo da tak se aus ta mis päe va le

u peol

pal ju hur raa sid hüü da.
Pi du oli to re ja jääb kauaks 

meel de. Siin ko hal ta han tä na da 
kõi ki lau lu lap si, kes vap ralt sel le 
päe va vas tu pi da sid ja ime li selt 
oma lau lud ära laul sid. 

Sa mu ti lap se va ne maid, kes 

lap sed pea le pi du en da hoo-
le al la võt sid. Ja suur-suur ai täh 
mi nu kol me le abi li se le - Kaa ri-
ni le, Ei ri le ja Ai ma ri le.

Soo vin kõi gi le kau nist su ve!

Di ri gent  Ivi Kask
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M
öö du nud aas ta mais 
sai Ees ti Ha ri du se 
In fo süs tee mis kin-

ni ta tud Tõs ta maa Mõi sa Hu vi-
koo li kä si töö õp pe ka va. Sü gi-
sel alus tas sel le jär gi tööd kaks 
kä si töö rin gi – noo re ma le ja 
va ne ma le ast me le. Rin gi des on 
kok ku 22 õpi last, kes õpi vad 
õp peaas ta jook sul kä si tööd kaks 
tun di nä da las. 

Üheks õp pe vor miks on plaa-
ni tud ka laag rid mis ai ta vad 
ta va ru tii nist väl ja tul la, on heaks 
mo ti vaa to riks ning kus saab 
hu vi ta va te le tee ma de le roh kem 
ae ga pü hen da da. Hu vi koo li esi-
me ne õp peaas ta lõp pes 8.-10. 
juu nil Su ti ran nas toi mu nud vil-
la laag ri ga. 

Vil ti mi ne on üks las te mee-
lis te ge vu si tun nis.

Ees tis on vil ti mi ne aga ol nud 
suh te li selt vä he ka su ta tud teh-
no loo gia. Roh kem on meie tra-
dit sioo nis val mis ta tud lõn ga 
ning sel lest tel ge del, var ras te ga 
või hee gel da des ese meid val-
mis ta tud. Laag ri tee ma va li kul 
oli soo viks, et uud se ja kaa saeg-
se vil ti mis tee ma kä sit lu se kõr-
val saak sid hu vi koo li õpi la sed 
tea be ja ko ge mu sed Ees ti tra dit-
sioo ni lis test vil la töö dest. 

Laag ris toi mus te ge vus män-
gu li ses vor mis koos ehe da te ela-
mus te ga lam ba ta lust, loo du sest 
ja tra dit sioo ni lis te töö va hen di te 
ja - võ te te ka su ta mi sest. 

Alus ta si me al gu sest ja pü ga-
si me lam mast. Suur ai täh Mee-
li se le, kes oma lam ba mei le sel-
leks lu bas! Ai täh ka Gen na di-
le, kes lam ba os kus li kult kin ni 
püü dis.

Ma ni jalt oli ko ha le sõit nud 
Ül le, kes oma lam bad ala ti ise 
kää ri de ga ära pü gab. Ül le näi-
tas se da tööd lah kelt las te le-
gi. Tõ si, va nad lam ba kää rid on 
Ül le asen da nud uu te mu ga va te 
Fis kar si te ga. Neid oli Ül lel ko he 
mi tu paa ri kaa sas ja kõik, kes 
söan da sid, said ise ka se da tööd 
proo vi da. Ja soo vi jaid ja gus. Ei 
ol nud prob lee miks lam ba jal ga-
de kin ni hoid mi ne, ega sõn ni ku-
ne ja ras va ne ka su kas. 

Pü ga tud lam mast oli mõ nus 
pai ta da. Ül le käis ilu hu vi des 
soen gu veel oma kää ri de ga üle 
ja pal ju kõh ne maks muu tu nud 
lam mas võis ki kar ja maa le teis te 
juur de sil ga ta. 

Pü ga tud vill sai kii relt kaus si-
des se ja ga tud ja me re vee ga lik-
ku pan dud. Ise suun du si me Efe-
li ne juh ti mi sel ma da rat ot si ma 
ja mets ha rak put ke õi si kuid kor-
ja ma. Ma dar oli ju ba va nas ti gi 
nii vä hel da ne kraam, et mõ ni-
kord tu li se da pi me du se kat te all 
naab ri maa delt ki ot si mas käia. 
Efe li ne oli mei le mõ ned põõ-
sad ik ka leid nud ja an dis ka üle-
vaa te, miks ja mi da me kor ja ma 
hak ka me. Igaüks sai ok sa ke se 
kaa sa ja võis min na oma ma da-
rat kae va ma. 

Kõi ge ilu sa mast tai mest te gi-
me her baa riu mi, üle jää nud juu-
red pa ni me kok ku, et nen de ga 
ühi selt lõn ga vär vi da. Õn neks 
kas vab ja õit seb mets ha rak put-
ke prae gu kõik jal ja se da sai me 
kok ku ko he kaks ti he dat pa ja-
täit. Õh tu poo li kul pa ni me gi tai-
med tõm mi se jaoks kee ma ning 
hak ka si me ise vil la pe se ma. 

Ei osa nud ki et te nä ha, et vil-
la pe se mi ne nii po pu laar seks 
osu tub: pi di lau sa kee la ma, et 
vil la en neae gu ära ei va nu ta-
taks. Ei mä le ta, et mi na omal 
ajal ko hus tus lik ku vil la pe su nii 
in nu kalt oleks te ha soo vi nud. 
Koos Sir li ga te gi me res ti dest ja 
li na dest vil la kui va ta mi se alu-
sed ning igaüks pa ni oma vil la 
kui va ma. Siis sai vil ti da ja uka-
ukat män gi da. Va rem kor ja-
tud tee tai me de kim bud rän da-
sid koos vaa ri ka var te ga lõk kel 
po di se vas se pat ta ning sel lest 
tu li mõ nus tee õh tu se moo si-
saia kõr va le. Päev oli si su kas ja 
õh tuks plaa ni tud pidžaa ma pi du 
jäi üs na lü hi ke seks. 

Tei se päe va ai tas meil si sus-
ta da Liis Lu ha maa, kes tõi kaa-
sa vo ki, trum mel- ja kä sik raa sid, 
ke der var red, hasp li, ke ri puud, 
eri ne vaid vil lu ning hu vi ta vaid 
pot si kuid ja vär vi li si lõn ga näi di-
seid. Lap sed ke ri sid ja kaa lu sid 
en da le ühe suu ru sed lõn ga ke rad 

Su ti ran nas toimus
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Noor te vo li ko gu 
te ge mis test
 Lä hia jal on Tõs ta maa noor te -
vo li ko gu noo red võt nud et te 
eri ne vaid te ge mi si. Suu re maks 
neist võib lu ge da hea te ge vu sõh-
tut. Li saks toi mus mai kuu al gu-
ses tal gu päev ning ka Tõs ta maa 
noor te kes kus oli re gist ree ri tud 
üheks tal gu pai ka dest. 

Mõt ted hea te ge vu sest mõl ku-
sid mõt teis ju ba am mu. Märt si-
kuus osa le si me koo li ga koo li teat-
ri fes ti va lil, esin da tud olid kõik 
kolm va nu seas tet. Mei le öel di, et 
oleks patt eten du si ai nult en da le 
hoi da ja peak si me neid kind las ti 
ko ha li kul la val esi ta ma. Nii tek kis-
ki mõ te, et need näi den did olek-
sid ideaal sed ühe hea te ge vu s-
õh tu kor ral da mi seks. Et näi den-
deid üks tei sest eral da da, as tu sid 
la va le ko ha li kud noo red muu-
si kud. Pau si de ajal oli ava tud 
hea te ge vus lik koh vik, ku hu olid 
pea mi se pa nu se and nud üri tust 
kor ral da vad noo red.

22. ap ril lil toi mu nud hea te ge-
vu sõh tu ees mär giks oli ko gu da 
ra ha Tõs ta maa noor te hu vi te-
ge vu se toe ta mi seks. Suut si me 
ko gu da ning sel leks sum maks 
oli 154 eu rot.

Jäin üri tu se ga roh kem gi kui 
ra hu le ja loo dan, et see ei jää nud 
vii ma seks oma tao li seks. Suu red 
tä nu sõ nad kõi ki de le an ne ta ja te-
le ja ko ha lo li ja te le. Sa mu ti tä nan 
Tõs ta maa rah va ma ja, kus üri-
tust lä bi vii si me.

2. mail tu lid noor te kes ku ses-
se kok ku mõ ned noor te vo li ko-
gu ja noor teü hing 4H noo red. 
Ees mär giks oli kor ras ta da noor-
te kes ku se ta gust. Täit si me uk se 
ees ol nud lo hu mul la ga, kül va-
si me mu ru, ra ja si me lil le peen-
ra ning kor ja si me met sa ra jalt 
prü gi kok ku. Ku na pik ka ae ga 
on ol nud prob leem kul tuu ri ma-
ja juu res jalg ra tas te hoid mi se-
ga, siis leid si me, et va na meie rei 
juu res ka su tult sei sev jalg rat ta-
hoid ja oleks just rah va ma ja et te 
so bi lik. 

Tõs ta maa noor te vo li ko gu 
üt leb ai täh kõi gi le, kes on meie 
te ge vust toe ta nud ning loo dan, 
et see nii ka jät kub.

Lau ra Jõe
Tõs ta maa noor te vo li ko gu esi mee s

ning has pel da sid küü nar nu ki 
üm ber vih ti deks. Vi hid seo ti 
eri ne va test koh ta dest ti he dalt 
kin ni ja va rus ta ti ni me sil di ga. 

Vi hid rän da sid kõik mets-
ha rak put ke tõm mi ses se. Li saks 
veel hal lid ja in di go ga vär vi tud 
vi hid. Meie kor ja tud ma da ra-
juur te le li sas Liis suu re ko ti-
täie kui va ta tud verk jaid vöö-
di kuid. Sel les tõm mi ses vär vi-
si me kor da möö da kolm vih-
ti: ühe ma da ra pu na se ja kaks 
oranžimat too ni. 

Kaa sa too dud va hen deid 
said kõik kor da möö da proo vi-
da. No pi ti ja kraa si ti Lii si poolt 
kaa sa too dud vil lad. Kor ru ta ti 
vo ki ga ka he kord set lõn ga. Kõi-
ge roh kem ele vust tõi ke der-
var re ga kor ru ta mi ne. Mõ ni 
sai kor ru ta tud käe pae lu ik ka 
küm ne te ga kok ku lu ge da: mis 
siis, et töö va hen di ni mi ise häs-
ti meel de ei taht nud jää da. Liis 
näi tas ka ke der var re ga lõn-
ga val mis ta mist. Kä si töö toast 
laag ris se kaa sa võe tud lõn ga to-
kid said ka ena mu ses ke ra deks 
poo li tud. 

Töö va hen did jäid kõik laag-

ri lõ pu ni meie juur de ning iga 
osa le ja hoo lit ses oma vil la eest, 
et see oleks ko ju min nes ke nas-
ti ko he vaks loo riks kraa si tud. 
Kui vär vi tud vi hid õh tuks kõik 
õu na puu le kui va ma said sä ti-
tud, oli mõ nus lõk kel vors te 
gril li da ja koo li ko ka tä di de val-
mis ta tud maits vat sa la tit süüa.

Vii ma sel päe val oli üle san-
deks oma vil la tööd lõ pe ta da, 
lõn gad ke ri da ja sil dis ta da: kel-
le omad ja mil le ga vär vi tud. 
Proo vi si me ka tik ki mist ja hee-
gel da mist – vii ma ne osu tus 
ik ka en di selt kee ru li seks. Pae la 
on küll liht ne te ha, aga eda si… 
Ega me jon ni ei jä ta – sü gi sel 
jäl le uue hoo ja uu te mõ te te ga. 

Meie las te ga soo vi me iga ta-
hes sü gi sel koos ema de, va na-
e ma de, sõp ra de või naab ri tä di-
de ga pro jek ti jät ka ta: ket ra me 
Lii si ju hen da mi sel las te pes tud 
vil last lõn ga ning koo me sel lest 
ja laag ris vär vi tud lõn ga dest 
nen de ka van da tud must ri jär gi 
kä pi kud või so kid.

En ne lõ pe ta mist said veel 
kir ja kõi gi ere da mad laag ri mä-

les tu sed. Üks meel selt ar va ti, et 
oli to re ja tu leks järg mi sel aas-
tal jäl le.

Kad ri: „Oli õpet lik ja lõ bus, 
lam ba pü ga mi ne meel dis vä ga.“

Eve ri ta: „Ras ked ni med olid 
as ja del, need ei jää nud meel de, 
aga nüüd on mee les. Ke der-
vars oli ras ke sõ na, aga sel le ga 
oli to re töö ta da. Te gi me sel le ga 
lõn ga ja käe pae lu“

Jaan: Mul le mait ses vä ga 
met sa tai me de ga tee. Pa ni me 
sin na vaa ri ka var si, must sõst-
ra leh ti, oja mõõ la.“

Re gi na: „ To re oli. Mul le 
meel dis vil la ga te ge le da, hee-
gel da da ma ei osa nud.“

Ma ria-Lii sa: „Pi me das oli 
to re Ju ku anek doo te rää ki da. 
Lam ba pü ga mi ne meel dis mul-
le, aga kart sin ise pü ga da.“

Fo to sid laag rist ja õpi las te 
poolt aas ta jook sul val mis ta tud 
töö dest saab vaa da ta vee bi näi-
tu sel: http://mois.tos ta maa.ee/
hu vi kool

Anu Rand maa,
kä si tööe den da ja

s vil la laa ger
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B
io loo gia, füü si ka ja kee-
mia õpi ko da de prog-
ramm on Ees ti Füü si ka 

Selt si, TÜ loo dus- ja teh no loo-
gia tea dus kon na, TÜ füü si ka 
ins ti tuu di ja TÜ Tea dus koo li 
aren da tav prog ramm, mil le ees-
mär giks on:

Pak ku da va ja lik ke eel du si 
oma va te le 7.-12. klas si õpi las-
te le eks pe ri men ti del ja la bo ra-
toor se tel töö del põ hi ne vat loo-
dus tea dus te (füü si ka, kee mia, 
bio loo gia) eriõ pet/va lik kur su-
seid; 

Pak ku da heal ta se mel prak ti-
list eria last koo li tust õpi ko da de 
töös osa le va te tu gi koo li de loo-
du sai ne te õpe ta ja te le, tõs tes nii 
loo du sai ne te õpe ta mi se ta set 

nen des koo li des. 
Tõs ta maa koo lis toi mu sid sel 

õp peaas tal põ hi koo li füü si ka ja 
kee mia õpi ko jad. 

Õpi ko da de ju hen da ja teks 
olid Tar tu Üli koo li vas ta va koo-
li tu se lä bi nud loo dus tea dus li ke 
eria la de ma gist ran did ja dok to-
ran did. 

Eks pe ri men di va hen di te 
komp lek tid olid ar ves ta tud ku ni 
ka he küm ne liik me lis te le grup-
pi de le, ka su ta ta vad va hen did ja 
sead med too di iga kord selt koo-
li ko ha le. Õpi ko da de prog ram-
mis osa le mi ne oli nii koo li de le 
kui ka õpi las te le ta su ta (ra has-
tas HTM).

Õpi ko da de prog ram mis osa-
le mi ne ri kas tas pal ju koo li iga-

Tõs ta maa koo lis toi mu sid 2014/

K
ui 2011. aas tal tä nu 
val la va nem Too mas 
Rõ hu fa na tis mi le mõi-

sas “Pruu ti de kool” sai la va le 
too dud, mõt le si me kõik sel lest 
ilm selt kui ühe kord sest eks pe-
ri men dist. 

Oli väi ke hirm, et 15 eten-
dust on ül belt pal ju pla nee ri-
tud ning en ne esie ten dust nä gi 
au tor-la vas ta ja und, kui das ta 
pai gu tab pub li kut too li de le 
is tu ma üle ühe, et te kiks pet lik 
mul je täis saa list. 

Läks tei si ti. “Pruu ti de koo-
li” män gi ti tol esi me sel su vel 
veel ka viis li sae ten dust ja 
“üheks kor raks” juur de pan-
dud li sa ri da jäi pü si valt pai ka. 

Tä na seks on “Pruu ti de 
kool”, “Surm, sünd ja lau la tus”, 
“Va na mees te su vi” ja “Tse pe-
liin” too nud igal su vel Tõs ta-
maa su ve teat ris se kaks ku ni 
kolm tu hat kü las ta jat. 

Teat ri kõr val on hin da ma-
tuks li sa väär tu seks su ve teat ri 
puh ve tid, mis pa ku vad so bi-
vas stii lis head ko ha lik ku suu-
poo list. Ka tä na vu on Ja ne ly 
Kuusk ler-Ad ler lu ba nud hoolt 
kan da, et kau gelt tu li jail kõht 
tüh jaks ei lä heks.

To re on tul la taas su ve 
ha kul Tõs ta maa le ning ta ju-
da, et su ve tea ter on siin omaks 
võe tud. Rõõm sa le ter vi tu se le 
li sa tak se sa ge li, et “meil pi le tid 
ju ba os te tud”. Ja vas tu pi di ka 
- tru pi liik med ei ku ju ta oma 
su ve sid il ma Tõs ta maa ta enam 
et te gi.

Juu be li su vel on veel vii ma-
ne või ma lus vaa da ta la vas tust 
“Tse pe liin” (10 eten dust 8. -18. 
juu li ni ), mis esie ten dus möö-
du nud su vel tä his ta maks 100. 
aas ta möö du mist I maail ma-
sõ ja al gu sest. “Tse pe liin” on 
ko möö dia, mil le te ge vus harg-
neb I MS al gus päe vil ühes Lii-
vi maa kol ka mõi sas. 

See rää gib va ne ma te tin-
gi mus te ta ar mas tu sest oma 
las te vas tu, sel lest, et lä he-
das te heao lu ja liht ne  inim lik 
õnn on ala ti roh kem väärt, kui 
mis ta hes suur idee. Män gi-

vad And rus Vaa rik, Jaan Rek-
kor, Kers ti Tom bak, Do ris Tis-
lar, Mar kus Ro bam ja Mar kus 
Luik.

And rus Vaa rik ja Kers ti 
Tom bak kuu lu vad ju ba Tõs-
ta maa teat ri pü sit rup pi - ol les 
siin pub li ku et te as tu nud kõik 
ne li su ve. See ga on üs na loo-
gi li ne, et tä na vu esie ten du-
vas ka hei ni me se tü kis “Sk vot-
ti mi ne võ hi ku te le” män gi vad 
ni melt And rus ja Kers ti.

“Sk vot ti mi ne võ hi ku te le” 
on ühe us ku ma tu ar mas tu se 
lu gu. Lu gu sel lest, et ole mi ne 
on ala ti täht sam kui oma mi-
ne, ning et ar mas tus ei hüüa 
tul les, vaid ta bab sind siis, 
kui se da kõi ge vä hem oo da ta 
os kad. Et õn ne ei saa pla nee-
ri da. Bal ti saks las te jä rel tu li ja 
Hed vig on la hu tu sest saa dud 
ra ha eest ost nud ta ga si esi va-
ne ma te mõi sa Lii vi maal. 

Ko ha le jõu des avas tab ta, et 
kee gi ju ba elab te ma häär be-
ris. Do ku men ti de ta sk vot ter 
Ee ri mõ jub esiot sa pi sut liht-
sa meel se na. Ta keel dub ma jast 
väl ja ko li mast, kuid ka Hed vig 
ei an na al la. 

Esi me sest eh ma tu sest toi-
bu nud, asub ta as ju aja ma. 
Kuid loo mu li kult ei laa bu mis-
ki nii, na gu ta haks, ning na gu 
ik ka, har ju tak se sel les ki ma ja-
pi da mi ses aja pik ku aju ti se 
as ja kor ral du se ga. Ühel päe-
val hak kab Hed vig mär ka ma, 
et Ee ri oma vä he nõud lik ku se, 
ta ga si hoid lik ku se ja liht sa sal-
li vu se ga meel dib tal le... 

Esie ten dus on 1. au gus til. 
Kok ku män gi tak se “Sk vot ti-
mist võ hi ku te le” sel su vel viie-
teist küm nel kor ral, vii ma se d 
eten du sed on 23. au gus til. 

Ger da Kor de mets

Viies teat ri su vi

Ar mas tus ei hüüa 
tul les, vaid ta bab 
sind siis, kui se da 
kõi ge vä hem 
oo da ta os kad.
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/2015 õp peaas tal õpi ko jad

TEE NIS TU SED TÕS TA MAA VAL LA 

KI RI KU TES JA KAL MIS TU TEL

21. juu nil kell 14.00 
lu ter lik kal mis tu pü ha Tõs ta maa kal mis tul. 

Tee nib õpe ta ja Tii na Jan no

Tee nis tu sed Tõs ta maa val la 

õi geu su ki ri ku tes:

JUU NI

21. juu nil kell 10.00 
Poot si-Kõ pu Pü ha Kol mai nu ki rikus li tur gia 

kell 12.30 Kõ pu kal mis tul sur nuaia pü ha, 
ül di ne hin ge pal ve

JUU LI

11. juu lil kell 12.00 
Tõ he la kal mis tul sur nuaia pü ha, 

ül di ne hin ge pal ve.

12. juu lil kell 10.00 
Se li-Tõs ta maa Pü ha Vas si lius Suu re ki rikus 

li tur gia

kell 12.30 Se lis te kal mis tul sur nuaia pü ha, 
ül di ne hin ge pal ve

25. juu lil kell 13.00 

Kast na kal mis tul sur nuaia pü ha, 
ül di ne hin ge pal ve

kell 14.00 Tõs ta maa õi geu su kal mis tul 
sur nuaia pü ha, ül di ne hin ge pal ve.

26. juu lil kell 10.00 
Poot si-Kõ pu Pü ha Kol mai nu ki rikus li tur gia

In fo tel 5 384 1350 prees ter Aga ton Paal berg

ARVU TI GA ESI NEB PROB LEE ME, 
VA JAB RE MON TI-HOOL DUST VÕI 

ON AEG LA NE?
Va ja te ar vu tia last nõu?

He lis ta ge 5817 9073 ja 
leia me Teie mu re le la hen du se.

päe va seid toi me ta mi si. Li saks 
tõi prog ramm koo li re gu laar-
sed kõrg ta se mel füü si ka, kee-
mia õp pe tun nid, mi da vii di 
lä bi kaa saeg se te sead me te ga, 
sa mu ti sai õpe ta ja töö ju hen-
deid edas pi di ses töös ka su ta-
mi seks.

Põ hi koo li füü si ka prog-
ramm kes tis lü he mat ae ga, 
sest õpi las te hu vi kip pus rau-
ge ma ning mii ni mum prog-
ramm sai lä bi tud. Kee mia õpi-
ko da oli roh kem kaa sa haa ra-
vam ning sel les sai võt ta li saks 
põ hip rog ram mi le ka li sa koh-
tu mi si. 

Õpi ko da de prog ram mi ga 
on või ma lik lii tu da igal ke va-
del, ju hen da jad va li vad väl ja 

saa bu nud taotl su te alu sel oma 
va li mi, mil lis tes koo li des järg-
mi sel õp peaas tal prog ram mid 
toi mu ma hak ka vad. Kui koo lil 
ja õpe ta ja tel on val mi so lek ole-
mas, siis pal ju sõl tub õpi las test 
ja nen de soo vist. 

Tõs ta maa koo lil oli val mi-
so lek ole mas ning ju hen da jad 
olid iga ti ra hul õpi ko da de ga.

Mõ ned päe vad ta ga si sai 
teh tud taot lus Go-Lab pi loot-
koo liks ole mi seks ja su vel 
te hak se ot sus, kas Tõs ta maa 
koo li õpi las tel on või ma lus 
sel les et te võt mi ses kaa sa lüüa. 
Loo da me pa ri mat.

Ma ris Ad ler,
kee mia- ja füü si kaõ pe ta ja

P
oot si laa ta pee ti sel aas-
tal ju ba 15ndat kor da. 
See on saa nud to re daks 

tra dit sioo niks, et jaa ni kuu 
al gu ses saa dak se kok ku Poot-
sis. 

Laa dap lat sil on to re koh tu-
da sõp ra de-tut ta va te ga, kau pa 
os ta-müüa, lap sed saa vad te ha 
po ni sõi tu ja ba tuu dil hü pa ta, 
saab kuu la ta-vaa da ta kul tuu-
rip rog ram mi, osa le da kä si töö 
õpi toas, maits ta laa da roo ga-
sid, vaa da ta näi tust või nii sa-
ma jut tu pu hu da.

Suu red tä nu sõ nad kõi-
gi le mees te le, kes sel aas tal 
ve ne trak to ri te näi tu se le oma 
“raud sed sõb rad” kaa sa tõid.

Kii du sõ nad Tõs ta maa 
kesk koo li las te le, õpe ta ja te le 
Ivi Ka se le ja Kaa rin Rein so ni-
le ning Ma ret Pa lu sa lu le laa dal 
üle sas tu mis te eest. Tä na me 
Anu Rand maad kä si töö õpi-
toa lä bi vii mi se eest.

Ai täh Har ja se mees te le 
ba tuu di trans por ti mi se ja pai-
gal da mi se eest!

Tä na me ka ko ha lik ke müü-
jaid ja et te võt jaid, kes laa da le 

kaup le ma tu lid ning kõi ki abi-
li si, kes laa da kor ral da mi se-
le kaa sa ai ta sid. Koh tu mi se ni 
ju ba järg mi sel Poot si laa dal!

Anu Pe ter son

Kohtumispaik 
Poot si laat
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T
äis kas va nu te kä si töö on 
jäl le gi - nüüd ju ba nel-
jan dat su ve – nä ha kä si-

töö poes ja mõi sas. Li saks on sel 
kor ral roh kem kä si tööd väl jast-
poolt Tõs ta maad. 

Po le pa ra ta, Tõs ta maal käib 
jär jest roh kem rah vast; ka meie 
ole me nüüd seks ju ba na tu ke 
tun tust ko gu nud ja kä si töö kes-
ku ses val mi nud kä si tööd leia-
vad kii re mi ni uue oma ni ku. Et 
le tid tüh jaks ei jääks, siis võ ta-
me vas tu to re daid töid sõp ra-
delt. Sa mas on rõõm sel le üle, et 
igal nä da lal tu leb ik ka kee gi oma 
töid mei le müü giks pak ku ma. 

Mõt teid järg mi seks aas taks 
on pal ju, sa mu ti ole me kir ja 
pan nud klien ti de soo ve. Oo ta-
me ik ka sü gi sel en da selt si uu si 
ini me si. Kui jõu lud lä bi, siis on 
ke vad ka ko he käes. Kä si tööd 
te hak se ik ka su vel jõu lu laa daks 
ja tal vel su ve müü ki deks.

Ne li aas tat tööd paik kon-
na le oma se tra dit sioo ni-

li se kä si töö teh ni ka õpe ta mi se 
ja too tea ren da mi se ga on vii-
nud si hi ni. Tõs ta maa roo si tud 
kin nas te le ja suk ka de le ning 
neist ins pi ree ri tud too de te le on 
omis ta tud märk „Tun nus ta tud 
Ees ti Kä si töö“. 

Mär ki on õi gus ka su ta da 
oma too de tel ja müü gi koh ta-
des. Mär gi ga too teid ja neid 
müü vaid poo de soo vi tab kä si-
töö liit oma kä si töö kaar dil ning 
rek laa mib oma vol di ku tel ja 
ko du le hel.

Tõs ta maa Kä si töö kes ku-
se nais te koo tud roo si tud 

su kad on gi prae gu Ii ri maal näi-
tu sel “Bal tic Links” Farm leigh 
ga le riis Dub li nis 11.6.-7.9.2015. 

Väl ja on pan dud Ees ti, Lä ti ja 
Lee du kunst, di sain ja kä si töö. 
Ees ti ala peal kir jaks on “Brid ges” 
Näi tu se kor ral dus - Ees ti Rah-
va kuns ti- ja Kä si töö Liit. Ku raa-
to rid Mo ni ka Järg ja Maa si ke 
Maa sik. Ku jun dus Mal le Jür-
gen son ja Kris ta Lep land

Juu nis lõ pe ta sid Pär nu maa 
rah va rõi va te gi jad kä si töö kes-
ku ses oma esi me se kol man di ku 
koo li tu sest. 

Koo li tus al gas jaa nua ris ja 
kes tab kok ku 18 kuud. Kur su sel 
osa leb 17 kä si töö meist rit Lää-
ne- ja Pär nu maalt, üks ko gu ni 
Tal lin nast. 

Kur sus saab teoks MTÜ 
Rah va rõi vas ja SA Tõs ta maa 
Mõis ühisp ro jek ti käi gus, mi da 

toe tab Ees ti Kul tuur ka pi tal.
MTÜ Rah va rõi vas on koor-

di nee ri nud sar na seid koo li tu si 
Rap la maal ja ka hel kor ral Tal-
lin nas. Poo le li on koo li tu sed 
Saa re maal ja Tõs ta maal ning 
sü gi sel on need al ga mas Tal lin-
nas ja Lau las maal. 

Õpe ta ja teks on ko ge nud rah-
va rõi va meist rid ja pä ri mus teh-
no loo gid.

Val mi mas on Saar de, Hää-
de mees te, Mihk li, To ri, Pär nu, 
Varb la, Ka ne pi, Kih nu, Li hu la 
ja Mu hu rah va rõi va komp lek tid. 
Li saks alus tab juu lis osa kur sus-
la si see li ku kan gas te ku du mist 
Tõs ta maal. Rah va rõi va koo li tus 
lõ peb 2016. aas ta jõu lu de eel. 

Ka vas on val mi nud rõi vas te 
esit lus ja fo tog ra fee ri mi ne vee-
bi le he „Ees ti rah va rõi vad“ jaoks.

Anu Rand maa,
kä si tööe den da ja

Kä si töö  läheb suvel kaubaks

T
õs ta maa noor te kes kus 
on ava tud es mas päe vast 
ree de ni kell 13 - 17 ku ni 

juu ni lõ pu ni. Sep temb rist siia-
ni on noor te kes kus kor ral da nud 
ja lä bi vii nud eri ne vaid üri tu si 
ning kü las ta jaid jät kub. Ole me 
saa nud en da le ka uu si män ge ja 
muid va ja lik ke tar vi kuid, mis on 
soe ta tud pro jek ti ra ha de ga.

Noor te kes kust kü las tab 
kesk mi selt 22 noort päe vas, 
juu nis on kü las ta jaid vä hem 
ol nud. Need, kes veel käi vad on 
õn ne li kud, et noor te kes kus on 
ava tud ning ne mad käiks ise gi 
ter ve su ve. Siis ki pi din nei le tea-
da and ma, et juu lis ja au gus tis 
on noor te kes kus su ve puh ku sel, 
väl ja ar va tud Tõs ta maa val la-
päe vad, kus on noor te kes ku se 
uk sed ava tud kõi gi le hu vi lis te le.

Ke va del osa les Tõs ta maa 
noor te kes kus Pär nu maa kon na 
Ava tud Noor te kes kus te pro jek-
ti kon kur sil, mil le tu le mu sel oli 
meil või ma lik soe ta da bän di-
ruu mi eri ne vat teh ni kat, õue-

män ge, kä si töö ma ter ja le- ja ehi-
tus ma ter ja le ning meil oli või-
ma lus noor te ga osa sid Pär nu-
maa noor te kes ku si kü las ta da. 

Õue män gud on ära proo vi-
tud ja nen de ga män gi tak se ning 
neid on ka hea laa ta de le ja muu-
de le koh ta de le kaa sa võt ta. Eel-
mi sel aas tal soe ta tud laud, mil le 
ta ga saab is tu da ja mil le ga saab 
pink si män gi da on po pu laar ne 
– kes is tub nii sa ma ja kes män-
gib laua ten nist. Sin na juur de sai 
teh tud ka pi si ke lil le pee nar, mis 
loob mee leo lu.

Juu ni tei sel nä da lal käi si me 
noor te ga Tah ku ran na, Sau ga, 
Pär nu-Jaa gu pi ja Pär nu noor te 
va baa ja kes ku ses kü las. Vaa ta si-
me mis su gu sed on teis te noor-
te kes kus te ruu mid, män gud, 
tra dit sioo nid jms. Päev oli pikk, 
aga põ nev. Ko ju ta ga si sõi tes 
kü si sin noor telt, et mis siis ar va-
va tak se teis test noor te kes kus-
test ning vas tu seks tu li, et meie 
oma on pa rem ja meel dib kõi ge 
roh kem. Hu vi tav oli se da kuul-

da, ku na näi teks Sau ga hoo ne 
oli kõi ge uuem ja kõi ge suu rem, 
aga siis ki meie noor te le meel dib 
Tõs ta maa noor te kes kus kõi ge 
roh kem. Juur de soo vik sid nad 
män gu kon soo li Wii, mis nei le 
kõi ge roh kem meel dis.

Nüüd tee me roh kem kä si-
tööd, sest meil on Sis six A4 lõi-
ke ma sin, mil le ga saab te ha eri-
ne vaid ku jun deid pa be ri test 
vms va hen di test. Sel le ma si na ga 
meis ter da si me ka kin ke kar bid 
noor te kes kus te le, kel lel kü las 
käi si me. Vä ga to re ja ka su lik 
ma sin, mil le sai me en da le pro-
jek ti ra ha de ga os ta. Sel le ma si-
na ga on või ma lik meis ter da da 
ter ve juu ni kuu, kes soo vib.

Pro jek ti ra ha de ga soe ta tud 
bän di ruu mi teh ni kat proo vi-
me sü gi sel, siis on roh kem noo-
ri ja sel leks ajaks leia me ka ini-
me se, kes neid ka su ta da os kab. 
Te ma õpe taks se da ka noor te le, 
sest kah juks mi na ei ole sel lis te 
as ja de ga en ne kok ku puu tu nud 
ja pi gem leian ini me se, kes neid 
ka su ta da os kab.

Juu ni lõ pus ko ris ta me ja 
re mon di me noor te kes kust. 
Mõt le me koos, kui das värs ken-
da da ruu me ning vaa ta me, mis 
ideid on noor tel, et luua en da-
le sel li ne kesk kond, kus nad ol la 
ta ha vad. Re mon di ma ter ja le ost-
si me sa mu ti pro jek ti ra ha de eest 
ning re mon ti ai ta vad te ha eks-
per did.

Tõs ta maa noor te kes ku sel 
lä heb mui du häs ti – noo red on 
to re dad ja nei le meel dib ae ga 
vee ta noor te kes ku ses. Noor-
te vo li ko gu te gut seb ning teeb 
koos tööd noor soo töö ta ja ga. 
Kõik saa vad oma va hel lä bi ja on 
abi val mid.

Et meie te ge vu se ga kur sis 
ol la, siis vaa ta meie fa ce boo ki 
leh te ja Tõs ta maa noor te kes ku-
se blo gi!

Tõs ta maa noor te kes kus soo-
vib kõi gi le ilu sat su ve!

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

Noor te kes ku se te ge mi sed
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LEE DU 
7.08 - 9.08.2015

Rei si ka va:
REE DE,  7.08.2015 

Kell 06:30 väl ja sõit Tõs ta maalt. Järg mi seks võ ta me pea le 

Pär nu rei si selts kon na. Eda si sõi da me Lät ti, kus kü las ta me Run da la 

los si. Pea le Run da la los si kü las tust sõi da me Lee tu ning tee me tii ru 

Šiau liai kül je all asu vas „Ris ti mäel“, ku hu ala tes 1863. aas tast ha ka ti 

püs ti ta ma ris te ning te hak se se da tä na se ni. Ma ju tus ho tel lis, 

Pa lan ga sü da lin nas. Pa lan ga - po pu laar ne kuu rort kuul sa te val ge te 

lii va ran da de, män ni met sa de, mu da van ni de, bo taa ni kaaia, 

puu ni ker dus te ja pu nu tis te ga. Ja lu tus käik õh tu ses lin nas: 

Üles tõus mi se ki rik, rand, õh tu se elu kes kus Ba sa na vi ciau se tä nav 

oma lõ pu tu te at rakt sioo ni de ga, va baõ hu baa ri de, pu bi de ja 

koh vi ku te ga.

LAU PÄEV,  8.08.2015
Hom mi ku söök ho tel lis. Väl ja sõit Ku ra pool saa re le, kü las ta me 

Klai pe da me re muu seu mi. Muu seum asub 19. sa jan dist pä rit 

me re kind lu ses ja koos neb lae van du se ning veea lu se loo du se 

aja loo eks po sit sioo ni dest, ak vaa riu mist, kus nä ha suu re maid ja 

väik se maid ka lu lä he malt ja kau ge malt ning del fi  naa riu mist, mis on 

asus ta tud Mus ta me re del fi i ni de hul ka kuu lu va te afa lii ni de ga. 

Ele vust pa kub kind las ti ka väi ke ping vii ni de ko gu kond. Ne rin ga - 

on Ku ra maa sää re osa, mis kuu lub Lee du le.  Te ma kal daid uhu vad 

Ku ra laht ja Bal ti me ri. Pool saart lä bib 50 km pik ku ne tee, mil le ää res 

on asu lad. Ne rin ga võ tab kü la lis lah kelt vas tu kõi ki, kes ar mas ta vad 

loo dust - merd, lui teid, lii va, ran da, met sa, ning tut vus tab 

oma pä rast  ran ni kua la de va na ar hi tek tuu ri. Kü las ta me Ni da´t, mis 

on Ne rin ga va nim asu la. Imet le me lii va düü ne Par nidžio lui te mäel ja 

kuu la me mui nas lu gu sid Juodk ran te Nõia mäel. 

Öö bi me sa mas Pa lan ga ho tel lis.

PÜ HA PÄEV,  9.08.2015
Hom mi ku söök ho tel lis. Kü las ta me me re vai gu muu seu mi, mis asub 

en di ses krahv Tõš ke vit ši los sis. Ja lu ta me los si par gis ning nau di me 

me re vaa det Bi ru te mäelt. Alus ta me ta ga si teed. 

Ta ga si Tõs ta maa le jõua me õh tuks.

HIND: 145€

Hind si sal dab:
Bus sit rans por ti ja 2 öö bi mist ho tel lis koos hom mi ku söö gi ga. 

Või ma lus öö bi da ka he ses, kol me ses või nel ja ses toas. 
Ühe se toa pu hul li sa ta su.

SOO VI KOR RAL LI SAN DU VAD HIN NAD (orien tee ru valt):
Me re muu seum/del fi i ni de ja me re lõ vi de show gru pi hin da -
de ga 6 EUR täis kas va nu / laps 3 EUR, me re vai gu muu seum 
2,32 EUR / laps 1.16 EUR. Soo vi ta me te ha rei si kind lus tu se.

In fo ja re gist ree ri mi ne hil je malt 4.08.2015 

in fo@ven der loo.ee

Kal vin Ei sensch midt tel +372  518  9441

Il mar Loo ring tel +372  513  8441
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Keitrin Kaljurand – 01.06.2015 

Sander Nilk – 06.06.2015

Õnnitleme 
uusi vallakodanikke ja 

nende vanemaid!
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ARNOLD ALLIKAS 
27.03.1947 – 02.06.2015

KUHU MIN NA: SUVEKAVA

JUUNI

23. juu nil TÕS TA MAA JAA NI TU LI 

an samb li ga KEN TU KID

23. juu nil kell 20 KA VA RU JAA NI TU LI 

tant suks an sam bel FA

27. juu nil kell 19 Tõs ta maa rah va ma jas Val tu 

näi te ring An de raa su ke Er ki Au le 

lust li ku far si ga LI MO NAA DI ETS. 
La vas ta ja An ne Arc hi pov. Ko möö dias 
män gi vad: Mai rut Tuh ka nen, Koi du 
Arc hi pov, Han nes Teets, Ebe Lui ge, Vel jo 
Li na mäe, Mai la Sep man, Hel gi Sus si. 
Pää se 2 eu rot 

JUULI

24. juu lil kell 21 Tõs ta maa lau lu la val 

su vi ne tant suõh tu MAIT MAL TI SE GA

25. juu lil Tõ he la jär ve män gud

AUGUST

2. au gus til Tõ he la pe re päev

7. - 9. au gus til TÕS TA MAA VAL LA PÄE VAD:

8. au gus ti ki ri ku kont ser di esi ne ja OTT LEP LAND

8. au gus ti õh tu peae si ne ja AN NE VES KI

Jäl gi rek laa mi!

Kallis Helmi!
Soovide kaevul ei olegi põhja,
kätte sealt ilmaski kõike ei saa.

Püüad sealt pärleid –
käsi haarab vaid tühja,

tõeline aare jääb leidmata.
Leia sealt kaevust Sa tugevat tervist,

sõprust ja hellust ja hoolitsust.
Suuremat aaret elus olemas pole,

kui omaste, sõprade lähedus ...
Õnne ja tervist 85. hällipäeval!

Koduküla rahvas


