
Nr. 5 (214) / september 2015

lk 6-7

REI SI KA VA:

Lau päev, 19.09.2015 

Paun ve re väl ja näi tus on Pa la mu sel toi muv iga-aas-

ta ne laat ja põl lu ma jan dus näi tus, mis on saa nud ni-

me Os kar Lut su teos test. See aas ta toi mub laat ju ba 

18. kor da. Pa la mu se laa dal an tak se väl ja Os kar Lut su 

huu mo rip ree mia. Os kar Lut su huu mo rip ree mia on 

au hind, mi da an tak se Ees tis väl ja 1987. aas tast. 

See kord set laa ta ju hib 2015. aas ta Os kar Lut su 

huu mo rip ree mia lau reaat Vil lu Kan gur. Päe va an-

samb liks on Rock Ho tel, pea la val esi nab ka Jü ri 

Ho men ja. 

Väl ja sõit Tõs ta maa bus si jaa mast 8:00. Pär nust ja 

Pär nu-Jaa gu pist võ ta me rei si jaid juur de. Ku sa gil 

Kesk-Ees ti ben sii ni jaa mas tee me ka ühe koh vi- ja 

suit su pau si. Um bes 11:30 jõua me Pa la mu se le. 

Laa da me lu ku ni 17:00. Saa bu mi ne Tõs ta maa le 

orien tee ru valt 20:30. 

HIND: 24€ ini me ne. 

3 ja roh kem ini mest: 21€ ini me ne. 

In fo ja re gist ree ri mi ne hil je malt 16.09.2015 

in fo@ven der loo.ee

Kal vin Ei sensch midt tel +372 518 9441

TULE SUURELE PAUN VE RE VÄL JA NÄI TUSELE JA PA LA MU SE LAADALE

Meenutus XIX val la päe vadestMeenutus XIX val la päe vadest
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TOIMETUS
Toimetaja: Ülle Tamm tel 505 5340, 
küljendaja: Pille Paalam
Internet: www.tostamaa.ee

Levi: Tõstamaa PMÜ kauplus, Teeristi pood, Tõhela raamatukogu,
 Pootsi pood, Tõstamaa bensiinijaam.

Trükikoda: Hansaprint
Tiraaž: 425 tk

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

T
õs ta maal alus tas sel aas-
tal õp peaas tat 41 las-
teaia last ja 141 koo liõ pi-

last, neist algk las si des 44, põ hi-
koo liast mes 81 ja güm naa siu-
mio sas 26. Esi mes se klas si asus 
õp pi ma 13 ja küm nen das se 7 
õpi last.

Vald on püüd nud luua ha ri-
du se le või ma li kud head tin gi-
mu sed ja kõik va ja lik edu kaks 
õp pe tööks on ole mas. Osa des 
ruu mi des teh ti su vel sa ni taar -
re mont, las teaias käib se ni kaa s-
a jas ta ma ta osas ka pi taal re mont. 
Koo li le mu ret se tak se tun di des 
ka su ta mi seks tah ve lar vu ti te 
komp lekt. Asu tus te ju hid on 
püüd nud komp lek tee ri da per-
so na li pa ri ma test õpe ta ja test ja 
töö ta ja test. Õpi last rans port on 
kor ral da tud või ma li kult lap se-
sõb ra li kult ja ole me püüd nud 
la hen du sed lei da ka kau ge mal 

ela va te le pe re de le. Kor ral da tud 
han ke tu le mu se na on järg mi sel 
ka hel aas tal meie viiel õpi las lii-
nil ve da jaks AS At ko Bus si lii nid. 
Val la lii ni del saa vad ta su ta sõi ta 
ka täis kas va nud.

Tead mi sed, elu hoia kud, 
tõeks pi da mi sed, see mil lest elus 
hoo li me ja lu gu pea me, oman-
da tak se suu res ti koo lieas. Meie 
tu le vik sõl tub sel lest, mi da tä na 
koo li des õpe ta me ja nii sõl tub 
ka Tõs ta maa tu le vik suu res ti 
siin koo lis õpe ta ta vast. Kas suu-
da me lap si õpe ta da ka maae lust 
lu gu pi da ma? Ko ha lik ke väär-
tu si nä ge ma ja hin da ma, siin 
en nast teos ta ma, toi me tu le ma 
ja täis väär tus lik ku elu ela ma, 
ko gu kon na te ge mis tes osa le ma, 
kul tuu ri- ja spor di te ge vu ses 
kaa sa löö ma jne. Sel lest sõl tub, 
kas elu siin hää bub või are neb, 
kas asus tus on elu jõu li ne või 

ko li tak se üha enam lin na.
Pal ju ole neb õpe ta jast. Kas 

piir du tak se vaid ai ne tun ni ja 
õp pe ka vas ole va ga või kor ral-
da tak se koo lis ka ai neü ri tu si ja 
rin ge, osa le tak se maa kond li-
kel ja üle rii gi lis tel ai neü ri tus tel, 
osa le tak se eri ne va tes pro jek ti-

des. Kas näi teks ees ti kee le õpe-
ta jal jät kub ae ga ja taht mist teat-
ri kü las tus te or ga ni see ri mi seks 
ja kir jan du sü ri tus te kor ral da-
mi seks, bio loo giaõ pe ta jal las te 
loo du ses se vii mi seks, võõr kee-
leõ pe ta jal kee leõp pep ro jek ti-
de teos ta mi seks, spor diõ pe ta jal 

Head uut koo liaas tat!

Tõs ta maa Kesk koo li 1. klass: An na Shar lot te Hallg rims son, Keit lyn Kaal, Ro bin Ka ja, Ro meo Kal ju rand, He ne li Kaš kin, Erik Kop-
pe, Sven-Ar tur Ra huo ja, Joo nas Rõ hu, Liis Rõ hu, Ri co Sepp, Mar cus Si ni me ri, Kar men Tuh ka nen, Krist jan Üle abituurium.
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Rahuo ja de uus väl ja kut se

Val da on ta ba nud suur rõõm, sest algk las si de õpe ta jaks 
koo li töö le asu nud Ka ti Ra huo ja pe re asus Mär ja maalt 

ko gu pe re ga Tõs ta maa le ela ma.
Ke va del, pea le kõrg koo li lõ pe ta mist, ei lei du nud ko ha li-

kus koo lis tal le eria last tööd ja nõn da asus ta töö kuu lu tu si 
vaa ta ma. Pea le ko halkäi ku hak kas ka ot sus ko he küp se ma. 
Ka ti liht salt ar mus esi me sest sil ma pil gust sel les se koo li. 

Pe rei sa Kal le leiab, et te ma jaoks on täh tis, et Ka ti saab 
te ha eria last tööd. Tõs ta maa meel dis nei le mõ le ma le, ke na 
pu has ale vik. Kal le loo dab, et ka kõik muu lok sub pai ka. 
Te ma on teh ni ka mees ning asub vars ti siin kan dis tööot sin-
gu te le. Ka ti suu reks ho biks on rat su ta mi ne, kunst ja kä si töö 
ning Kal le suu rim ho bi on ka las ta mi ne. Jär ved ja me ri on 
ju ba üle vaa da tud. 

Kok ku võt teks võib öel da, et pe re kond Ra huo ja on sat tu-
nud vä ga õi ges se pai ka. Edu pe re le ko ha ne mi sel! TT

tree nin gu te or ga ni see ri mi seks 
ja spor diü ri tus tel osa le mi seks, 
muu si kaõ pe ta jal te ge le mi seks 
lau lu koo ri ja an samb li te ga jne. 
Vaa da tes õpi las te ar vu, po le 
meil reaal ne igal alal ra ken da da 
veel eral di õpe ta jat sü ven da tud 
õp peks ja hu vi te ge vu seks. Küll 
aga on elu näi da nud, et sel lis-
te maa soo laks ole va te õpe ta ja-
te te ge vus on vä ga tu le mus lik ja 
tä nu väär ne.

Mit me külg ne õpe ta mi ne ja 
hu vi te ge vus nõuab pal ju ae ga ja 
pü hen du mist ning kind las ti ei 
suu da se da kõi ke ra ha ga kin ni 
maks ta. Kuid sa mas ei pea se da 
ka il ma ra ha ta te ge ma ja vald 
on val mis sel lea last ak tiiv sust 
õpe ta ja pool se init sia tii vi kor-
ral tä na sest suu re mas ma hus 
ta sus ta ma. Hu vi ha ri du se osas 
on le ping ka Pär nu lin na ga, mil-
le alu sel vald ta sub õpi las ko ha 
mak su mu se hu vi koo li des ja sel-
le alu sel saa vad meie õpi la sed 
seal käia.

Güm naa siu mio sas jät ka tak-
se ma jan dus- ja tu ris miõp pe-
ga. Sel les peaks an ta ma es ma-
sed ma jan du sa la sed tead mi-
sed suu na ga maa ma jan du se le, 
os ku sed et te võt ja na alus ta da ja 
te gut se da, koos ta da pro jek te ja 
neid teos ta da. Tä na vu kaa sa me 
õp pe kor ral dus se li saks Pär nu 
kol ledžile ja et te võt lus kes ku se-
le ka SA Ees ti Maa tu ris mi. Edu-
ka te maaet te võt ja te kü las tu-
sed, õp pe rei sid ja ehk ka na tu ke 
toi du val mis ta mist li sa vad ehk 
õp pe le at rak tiiv sust. Tsük liõp-
pe na jät ka tak se au toõ pe tu se ga 
ning sel le edu kalt lä bi nud saa-
vad ju hi load.

Noor te va ba aja si sus ta mi-
sel oo ta me põ ne vaid te ge mi si 

noor te kes ku selt. Koos töös Pär-
nu võrk pal lik lu bi ga ka van da me 
ko ha peal tõ si se maid võrk pal lit-
ree nin guid. Loo dud on Tõs ta-
maa hu vi kool ja esial gu te gut-
seb see vaid kä si töö alal kuid 
hu vi kor ral, eest ve da ja te ole ma s-
o lul ja õp pe ka va koos ta mi sel, 
võiks see laie ne da teis te le gi ala-
de le.

Ha ri du ses saa vu ta tak se edu 
lap se, ko du ja koo li koos töös. 
Ko ha li kud edu lood on näi da-
nud, et kui see koos töö toi mib, 
on Tõs ta maal või ma lik saa vu ta-
da vä ga häid tu le mu si nii õpi tu-
le mus tes, kul tuu ri ja spor di te-
ge mis tes, va ba aja si sus ta mi sel 
kui ka põ ne vas koo lie lus. 

Head uut ja edu kat koo liaas-
tat nii las te le, va ne ma te le kui 
õpe ta ja te le !

Too mas Rõ hu,
val la va nem

Tõstamaa Keskooli maa sool sel aastal: Maris Adler, Tiit Kalda, Ivi Kask, Karoliine Kask, Kaie 
Leova, Tiiu Lilienthal-Üle, Mari Lühiste, Karin Mitt, Toomas Mitt, Galina Mändla, Laine Mändla, 
Õnne Salk, Susanna Kuusik, Kati Rahuoja, Kaarin Reinson, Toomas Rämman, Eve Rõhu, Tiina 
Sahtel, Aimar Silivälja, Sven Tallo, Kirsti Talu, Heili Timm, Inger Vahuvee.
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Tõstamaa
rahvamaja juures
kell 9.00–10.30 

Varbla
kaupluse juures
kell 11.30–12.30

III kvartalis
10. ja 24. septembril

Bussist saate nõu pangateenuste kohta,
tellida 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!

 Iga-aas ta ne val la hea kor ra-
kon kurss toi mus ka tä na vu. 

Ju ba mi tu aas tat on Se lis-
te kü last lä bi sõi tes sil ma jää-
nud ilus Poe ta lu. Tä na vu se da 
ae da kü las ta des, leid si me üks-
meel selt, et just see on gi tä na-
vu ne kau nis maa ko du. Ku hu 
silm ka vaa tab, kõik jal on lil li, 
põõ said, puh ke koh ti ning las-
te le män gu väl jak ja tiik ve si-
roo si de ga.

Ale vi kus on vä ga pal ju kor-
ras ma jaümb ru seid. Ehi ta ja-
te teel on Epp Tuisk ja To mek 
Jaan soo ra ja nud oma le kau ni 
ko du: ehi ta nud uue ela mu ja 
kor ras ta nud aia. Ma ja üm ber 
on suur ter rass, kus kas va vad 
lil led ja köö gi vil jad ki. 

Er mis tu Jär ve ma jand oli 
pik ka ae ga kül lalt ki ta ga si-
hoid li ku il me ga, sest en di ne 
oma nik ei osa nud ilm selt lei da 
kin nis tu le õi get ka su tust.

Nüüd seks on Tuul mees te 
pe red puh ke kü la hoo ga käi-
ma lü ka nud, kor ras ta nud ja 
kaa sa jas ta nud hoo ned, ra ja-
nud ka na li te le sil lad, mu ret-
se nud paa did. Jär veäär ne on 
ke na ning sil ma le ilus vaa da ta. 
Kü las ta jaid ja ka las ta jaid ilm-
sel gelt jät kub. 

Tä na vu se kon kur si võit jad 
olid ki:

Se lis te kü las Poe kin nis tu - 
Kaie Leo va, Jaan Pall

Tõs ta maa ale vi kus Ehi ta ja-
te tee 1 - Epp Tuisk ja To mek 
Jaan soo

Kau nis et te võ te - Er mis-
tu puh ke kü la - oma nik OÜ 
Te ka mer

Ko du sid kü las ta sid ko mis-
jo ni liik med Anu, Hel le, Alo.

Hel le Va he mäe,
maa kor ral da ja

Pari mad hea kord ni kud tea da
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T
õs ta maa val la päe vad on 
ju ba 19 aas tat ol nud to re 
tra dit sioon, kus au gus ti 

tei sel nä da la va he tu sel toi mub 
ree dest pü ha päe va ni pal ju eri-
ne vaid üri tu si ja te ge vu si. 

Ree del toi mus kes ka le vis val-
la päe va de ava mi ne ja sel gi aas-
tal esi nes meie näi te ring to re da 
ka va ga, kus kil lu ke sed Tõs ta-
maa aja loost olid hu moo ri kalt 
põi mi tud tä nas te päe vap rob lee-
mi de ga. Ava mi sel as tu sid üles 
ka meie rah va tant su rühm Viies 
Ra tas ja nei du de rah va tant su-
rühm ning tun nus ta ti val la hea-
kor ra kon kur si pa ri maid.

Val la päe va de ava pi du toi-
mus sel aas tal Kast nas. Ki ri kus 
esi ne sid kau ni kont ser di ga Kai-
di Feld man ja Kir si ka Maa mä gi. 
Peo mee leo lu lõi an sam bel Hark 
ja sil mai lu pak kus ekst reem rah-
va tant su rühm Vii su ke. Kast na 
rah va ma jas oli ava tud näi tus 
ko ha li ku kä si töö ga ja maits ta sai 
koo gi kon kur si le too dud koo ke.

Lau päe val on ju ba aas taid 
ol nud kok ku saa mis ko haks kes-
ka le vis toi muv tu ru hom mik. 
Rah va ma jas oli ava tud la pi töö-
de näi tus ja Vai ke Han gu aja loo-
li ne näi tus. Tu ru hom mi kul esi-
nes Mait Se ge ri bänd ja nii väik-
seid kui suu ri lõ bus tas kloun 
Um mi. Tõs ta maa raa ma tu ko-
gus oli ava tud näi tus „Kir jan-
dus lik Tõs ta maa“. Las te le esi nes 
ränd nu ku tea ter Nõu Puu muu-
si ka li se eten du se ga „Kõik on 
või ma lik“.

Sport lik ku te ge vust pak kus 
mi nit riat lon, kus Er mis tu jär-

ves tu li uju da ca 300 meet rit, 
sõi ta jalg rat ta ga 10 ki lo meet rit 
ja joos ta kaks ki lo meet rit. Tõ si-
se pin gu tu se pa ri mad olid Ja nek 
Oja mäe, Ven no Press ja Tar mo 
Oid järv, nais võist le ja test Kad-
ri Ka se, Pil vi Ka se ja Ave Ves ki-
mä gi.

Kõik soo vi jad said oma osa-
vust proo vi le pan na ro ni mis sei-
nal ning noor te kes ku ses pa ku ti 
las te le ja noor te le mit me su gu-
seid te ge vu si.

Teh no kü las sai nä ha teh no-
kü la mees te ja Tõs ta maa pääs te-
ko man do koos töö na au toa va rii 
kor ral te gut se mist.

Mõi sas ava ti Epp-Ma ria 
Ko ka mäe sel le su ve maa li de 
näi tus ja ava tud olid muu seu-
mid.

Ki ri ku kont ser di sel le aas ta 
esi ne ja Ott Lep land tõi ki ri ku 
rah vast täis. 

Ja ne ly Ko du köö gi ja Anu-
Pa ga ri ning kä si töö- ja raua-
poe ühi sed koh vi kud kut su-
sid pä rast lõu nal oma hõr gu ti si 

maits ma.
Lau päe va õh tu kul mi nee rus 

lau lu la val, kus rah va et te as tus 
ar mas ta tud laul ja An ne Ves-
ki. Tant sup lats oli rah vast tul vil 
ning kes kööl jät kus pi du koos 
DJ And rus Pir so ga.

Pü ha päe val toi mus val la-
päe va de lõ pe ta mi ne, kus esi-
nes folk loo ri rühm Vo ki ra tas 
ja loo si ti osa lus män gu au hin-
du. Me re laiu puh ke kü las jät kus 
pü ha päe va pä rast lõu nal veel 
sport lik ku te ge vust ran na vol le 
män gi ja te le ja seal pa ku ti ka val-
la päe va de lõ pu sup pi.

Val la va lit sus tä nab kõi ki üri-
tus te kor ral da jaid, esi ne jaid ja 
nen de ju hen da jaid, spon so reid 
ning kõi ki abi li si. 

Anu Pe ter son,
abi val la va nem

Tõs ta maa XIX val la päe vad

Val la päe va de üri tu si toe ta sid au hin da de ga Maag Pii ma-
töös tus, Tõs ta maa kä si t öö kes kus, Cot ze söö gi ma ja, Ja ne ly 
Ko du köök, Anu Pa gar, Tõs ta maa ma jan du sü his tu kaup lus, 
Er mis tu puh ke kü la, Tõ he la jär ve puh ke kü la, Me re laiu puh-
ke kü la, Jär veot sa ta lu roo siaed, Grüü ne Teks tiil OÜ, Sil la-
met sa ta lu, Tõs ta maa taas tus ra vi kes ku se mas saaž, Kast na 
puh ke kü la, Tõs ta maa ilu sa long, Kast na kü la selts ja Tõs ta-
maa val la va lit sus. Tä na me!

SUVI TÕSTAMAA VALLAS

Kuuldus, et Anne Veskile meeldib lillede kinkimine, tuli ühtäkki kolmele Tõstamaa mehele 
meelde rauapoe ees kohvikulauas. Asjalikud mehed ostsid kohe ka kõrvalt poest ämbri ning 
siirdusid lilli korjama. Peale suurepärast kontserti olidki mehed ämbritäie lilledega platsis. 
Veski küsis, kas saab lilled koos ämbriga, mispeale aitasid noormehed kandami isiklikult Anne 
autosse ja selgitasid, et siinkandis ongi mõõtühikuks ämber. Meeleolu oli ülev! 
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Kar do ni de tail-
p la nee rin gu ava lik 
väl ja pa nek ja 
aru te lu
 Tõs ta maa val la va lit sus 
an nab tea da, et 21.09.2015 
- 04.10.2015 toi mub Kar do ni 
de tailp la nee rin gu ava lik väl ja-
 pa nek 05.10.2015 toi mub 
Tõs ta maa val la ma jas pla nee-
rin gu ava lik aru  te lu. 

Kar do ni kin nis tu asub 
Tõs ta maa val las Kast na 
kü las (82601:001:0134). Kin-
nis tu le on pla nee ri tud ra ja da 
ela mu koos kõr val hoo ne ga. 

De tailp la nee rin gu ga on 
ka van da tud kin nis tu ja ga-
mi ne ka heks eral di maaük-
su seks. Hoo ne te alu ne maa 
mää ra tak se 100% ela mu-
maaks ja üle jää nud kin nis tu 
jääb maa tu lun dus maaks. 

Tut vu de tailp la nee rin-
gu ma ter ja li de ga Tõs ta maa 
val la ko du le hel www.tos ta-
maa.ee 

DETAILPLANEERINGUD

1. ok toob rist muu tub 
vee- ja heit vee hind
 1. ok toob rist muu tub vee- ja 
heit vee hind. Se ni ne hind on 
pü si nud sa mal ta se mel ala tes 
aas tast 2011. 

Vee hin na muu tus tu le neb 
teh tud in ves tee rin gu-p ro jek ti-
dest, mil le tu le mu se na on pa ra-
ne nud ka vee kva li teet. Sa mas 
on vee ja heit vee ku lu de ja tu lu-
de tu lem muu tu nud ne ga tiiv-
seks ja nii ei ole see enam jät ku-
suut lik.

Ala tes 1. ok toob rist hak kab 
vee kuup mee ter maks ma 1,35 € 
ja heit ve si 1,45 €, mil le le li san-
dub käi be maks.

Tu le ta me kõi gi le vee tar bi-
ja te le meel de, et seo ses sel le ga 
tu leb kõi gil kuu lõ pus esi ta da 
vee mõõt ja näit. Näi du mit te 
tea ta mi se kor ral, ar ves ta tak-
se ka va rem tar bi tud ve si uue 
hin na ga.

Su fe

Kast na rah va esi me ne su vi-
ne kok ku saa mi ne oli 22. 

juu ni pä rast lõu nal, et kok ku 
tul la jaa ni pik ni ku le.

Süü da ti jaa ni lõ ke, käi di 
ühes koos üm ber lõk ke, osa-
le ti saa pa vis ke võist lu sel ning 
pa ri ma te le olid ka au hin nad. 
Lõ bu salt vee de ti ae ga: koos 
kae ti pik ni ku laud, mil le üm ber 
mõ nu sas ti is tu ti, jut tu ae ti 
ning kus ei puu du nud ka tants 
ja laul. Ko hal vii bi jad ar va sid, 
et oli üks to re koos vee de tud 
pä rast lõu na.

Kast na sur nuaia pü ha toi-
mus 25. juu lil. Tä nu Kast na 
kü la ma ja ole ma so lu le ko gu nes 
pä rast se da osa rah vast kü la-
maj ja, et mee nu ta da, mul je ta-
da ja jut tu ves ta.

Kast na ki ri kus ava tud ka Sil-
ja Sau le pi näi tus „Iga koht on 
ena mat kui liht salt koht...“

Val la päe va de esi me ne õh tu 
oli ena mas ti Kast na kü la selt-
si kor ral da da. Üri tus al gas 
pa ri ma „Kü la koo gi“ va li mi se-
ga, kus osa les seit se küp se tist. 
Pa ri maks va li ti Lo re ti kook 
ja Hel ju ko du leib. Suur tä nu 
Ka ro lii ne le, Anu le, Maie le, 

Kai li-Lo ta le, Eha le ja Mil vi le, 
kes os ka vad sa mu ti vä ga maits-
valt küp se ta da.

Ki ri kus esi ne sid meie Kai-
di Feld man ja Kir si ka Maa mä-
gi vä ga sü dam li ku kont ser di ga.

Tant suõh tu le an dis hoo sis-
se meie val la an sam bel Hark ja 

Jaa ni tu li

 20. juu ni jaa ni peol män gi-
ti eri ne vaid sport män ge koos 
las te ga. 

Tans tu jal ga kee ru ta ti 
an sam bel Hark saa tel. Toit lus-
ta mas käi sid Mai re ja Sir lyn. 
Suu red tä nud Tõs ta maa val la-
va lit su se le toe tu se eest.

Tõ he la

SUVI TÕSTAMAA VALLAS

Kast na kü la te ge mi sed su vel
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sil mai lu pak kus ekst reem rah-
va tant su rühm Vii su ke, mil-
le koo sei sus võib nä ha ka meie 
kan di vii su kand jaid.

Kü la ma jas oli väl ja pan dud 
ko ha li ke ini mes te kä si töö näi-
tus. Va nae ma de le ja va na va-
nae ma de le kuu lu nud klei did, 

ko tid, kin gad ja muud ak ses-
suaa rid ning eri ne vad nä pu-
tööd. Sa mu ti oli ava tud ka koh-
vik koos ko ha li ku toi du ga. Pi du 
käis poo le öö ni ja mõ nel veel 
kauem gi.

Kord aas tas, mui nas tu le-
de ööl süü da tak se lõk ked mee-
nu ta maks aja loo li si me reäär-
seid tu le sid. Kast na paa di sa-
da mas süü da ti pe re kond Rõ hu 
ja Heind la eest ve da mi sel lõ ke 
ning jär gi des mui nas tu le de öö 

põ hi mõt teid ka su ta ti vaid puit-
ma ter ja li, mil le oli me ri ise kal-
da le uh tu nud.

2015. aas tal mui nas tu le-
de öö lõ ke te juu res soo vi ta ti 
mõ tel da ka meie rii gi tu le vi ku-
le. Ins pi ree ri tu na sel lest al ga-
tas val la va nem Too mas aru te-
lu Kast na kü la selt si tu le vi kust. 
Ta nä gi tu le vi kus selt si veel gi 
ak tiiv se ma na, kust ei puu du ka 
oma rah va tut su rühm ja koo ri-
laul. Ol les ise suu res ti Kast na-
ga seo tud, ar va sid ko hal vii bi jad, 
et Too ma se isik lik ees ku ju oleks 
vä ga gi te re tul nud - ol gu see siis 
rah va tants, koo ri laul või koo gi-
küp se ta mi ne. Sel li sed mõt ted 
jäid hõl ju ma Kast na la he le 29. 
au gus til õdu sal lõk keõh tul.

Suur tä nu kõi gi le, kes ai ta-
sid üri tu si kor ral da da, kõi gi le 
kü las ta ja te le ning Tõs ta maa val-
la va lit su se le.

Ka rin Mii du,
kast na la ne

Hajaa sus tu se 
prog ramm ava tud
 Ala tes 3. au gus tist on ava-
tud Ha jaa sus tu se prog ramm, 
mil le ees märk on ta ga da 
ha jaa sus tu se ga maa piir-
kon da des ela va te le pe re de-
le head elu tin gi mu sed ning 
see lä bi ai da ta kaa sa ela ni ke 
ar vu pü si mi se le neis piir kon-
da des.

Prog ram mist toe ta tak se 
ko du ma ja pi da mis te vee-
süs tee mi de, ka na li sat sioo-
ni süs tee mi de ja juur de pää-
su tee de ga seo tud te ge vu si. 
Ju hul kui ma ja pi da mi ne ei 
ole elekt ri võr gu ga lii tu nud, 
toe ta tak se ka au to noom se te 
elekt ri süs tee mi de ga seo tud 
te ge vu si.

Toe tust saa vad taot le da 
füü si li sed isi kud, kes vas ta-
vad järg mis te le nõue te le:
taot le ja elu koht on rah-
vas ti ku re gist ri and me te 
ko ha selt kat ke ma tult vä he-
malt ala tes 1.01.2015 ku ni 
toe tus le pin gu sõl mi mi se ni 
ma ja pi da mi ne, mil le le pro-
jek ti ga toe tust taot le tak se;
taot le jal ei to hi ol la riik li-
ke mak su de osas mak su võl-
ga, väl ja ar va tud ju hul, kui 
see on aja ta tud.

Lu ba tud on te ha ühi seid 
pro jek te. Sel li sel ju hul pea-
vad kõik pro jek tis osa le vad 
ma ja pi da mi sed vas ta ma 
et tean tud nõue te le.

Mak si maal ne toe tu s 
prog ram mist on 6500 eu rot 
ühe ma ja pi da mi se koh ta. 
Toe tus ei või ol la suu rem kui 
66,67% pro jek ti abi kõlb li-
kest ku lu dest. Taot le ja oma-
fi  nant see ring peab ole ma 
vä he malt 33,33%.

Prog ramm do ku men dis 
keh tes ta tud nõue te le vas ta-
vad taot lu sed koos li sa do ku-
men ti de ga tu leb esi ta da Tõs-
ta maa val la va lit su se le hil je-
malt 5. ok too be riks 2015.

Täp sem in fo Tõs ta maa 
val la ko du le hel www.tos ta-
maa.ee

Alo Tom son, 
aren dus- ja kesk kon na nõu nik 

te le fon 449 6180

Tõ he la IV jär ve män gud

 25. juu li ke na su ve päev Tõ he la 
jär ve ää res vee de ti sport li kult. 

Lap sed võist le sid vee rah vas-
te pal lis ja mees kond li kus või du-
sõi dus õhk mad rat si tel, täis kas-
va nud osa le sid võrk pal li tur nii ril. 
Soo vi jad said ka su ta da ka nuu sid 
ja ve si jalg rat taid. 

Suu red tä nud toit lus ta ja te le 
ning tant su muu si ku te le an samb-
list Co ver Beat.

Bir git Pe re

SUVI TÕSTAMAA VALLAS
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A
nu Pa gar on Tõs ta maal 
toi me ta nud täp selt aas-
ta. Jul ge pea le hak ka mi-

ne on ter ve võit, nii võiks Anu 
Tu gi mi koh ta öel da. Tä na on 
Anu teh tud tor did ja küp se ti sed 
nõu tud kaup ja te kib õi gus ta-
tud kü si mus, et kui das me küll 
va rem il ma sel le maits va kraa-
mi ta hak ka ma sai me.

Söö vad omad ja ka kau gelt 
kan dist tu li jad, kii da vad ja vii-
vad sõ na laia li.

Anu on ta ga si hoid lik kus ise. 
En ne veel töö tas ta Pär nus kon-
to ria met ni ku na, aga küp se ta-
mi ne on ala ti nai se lem mik te-
ge vus ol nud. Anu on gi õp pi nud 
kokk-pa gar-kon diit riks. Pa ras-
ja gu ei ol nud ale vis pä ris oma 
küp se ta jat ja et te võt lik nai ne 
asus mõt le ma, kui das ko du le 
lä he mal oma ho bist pä ris töö-
paik ra ja da. 

Pi su ke se mõt le mi se pea-
le kir ju ta sid nad koos me he-
ga pool aas tat EA Si le pro jek-
ti pa ga ri ko ja sis se sea de tar-
beks. Ülea ru op ti mist li kud nad 

ei ol nud, aga rõõm oli suur kui 
taot lus ra hul da ti. Mees oli vä ga 
toe tav, aga ik ka gi oli Anul al gul 
suur hirm, kas õn nes tub oma 
kau pa müüa.

Iga su gus test rek laa mi dest on 
se ni kõi ge pa re mi ni töö ta nud 
suust su hu rek laam. Aas ta pea-
le äri ava mist, tun nis tab Anu, et 
oleks ju ba suu re maid ma si naid 
va ja. Tüt red käi vad sa mu ti abis. 
Eli se os kab ka ju ba ise tor te kau-
nis ta da. 

Anu Pa ga ri küp se ti si võib lei-
da ben sii ni jaa mast, ko ha li kest ja 
ka Varb la ja Sau le pi poo di dest. 
Kõi ge po pu laar se mad on li ha-
pi ru kad, eda si ju ba või roo sid, 
ka nee li- ja moo ni rul lid. 

Anu sõ nul tel li tak se kõi ge 
roh kem se fi i ri ja ko hu pii ma tor-
te, ka kring leid. Se fi i ri ga too ted 
on Anu ja ka ta las te lem mi kud. 
Edas pi di ta haks Anu en nast 
tor di koo li tu sel täien da da. Nai-
ne jul gus tab ka tei si et te võt jaks 
hak ka ma.

Ül le Tamm,
toi me ta ja

N
ii na gu va ra se ma tel-
gi aas ta tel oli see gi 
kord va ra ke va del su ve 

oo tus suur ja nä pud ju ba sü ge-
le sid. 

Se da kõi ke loo mu li kult 
mõi sa su ve teat ri koh vi ku te ge-
mi si sil mas pi da des. Nii al gas 
ka see su vi koos Rai li ga Tõs-
ta maa mõi sas su ve teat ri koh-
vi ku pai ka sät ti mi se ga. Ko gu 
si sus ta mi seks va ja mi nev möö-
bel sai jäl le keld rist päe va val-
ge le tas si tud, au to pil ge ni täis 
to pi tud ja kõik mõi sa vee tud. 
See hetk on ma ru vah va, kui 
alus tad möö bel da mist ja sä tid 
as ja ke si siia-sin na (vas tu pi di-
selt väl ja ko li mi se ga ).

Esi me sel koh vi ku päe-
val on na gu ik ka pea mõt teid 
täis, süüa teeks koh vi ku täie 
ja enam gi veel. Ras ke va li da, 
mi da võt ta ja mi da jät ta! Nii 
me siis meis ter da si me oma 
hõr gu ti si, Rai li oma köö gis 
ja mi na oma ko du köö gis. Iga 
teat ri päev al gas meie jaoks 
va ra hom mi kul. Pea le kor-
ra lik ku ka hek sa tun-
nist küp se ta mist 
läk sid pea le lõu-
nal rut tu õi ged 
rii ded sel ga, 
kaup au tos-
se,  au tost 
koh vi kus se ja 
müük võis ala-
ta. Pea le nõu de 
pe se mist ja ko gu 
va ja li ku kraa mi kok-
ku pak ki mist, lõp pes töö päev 
ta va li selt kel la küm ne pai ku 
õh tul. Tä na vu ri kas ta sid meie 
koh vi ku müü gi let ti ka Anu 
Pa ga ri maits vad ja vär vi li sed 
se fi i ri kor vi ke sed, mis ko gu-
sid kii relt po pu laar sust. Sa mu-
ti oli ka Poh la ta re ko du köö gi 
trühv li tor ti ja Sweet Ca te rin gi 
suus su la vad lip su kes te ga pul-
ga kom mid.

Na gu eel ne va tel aas ta tel gi, 
oli ka tä na vu laual mait smi-
seks Trep po ja Sahv ri maiu-
sed Har ju maalt ja ko gu sel le 
hea kraa mi li be da maks nee la-
mi seks Ma ni ja saa re ko duõ lu. 
See vii ma ne oli meil vä ga popp 

kaup. Kui see ot sa sai oli klien-
ti del kü si mist pal ju, miks ei ole 
ja mil lal saab. Loo mu li kult ei 
puu du nud mu re per tuaa rist 
ka ko du sed lei vad, mi da sai 
nii ko ha peal maits ta kui ka 
ko ju kaa sa os ta. Põ hi li ne lei va-
 kõr va ne oli muidugi vürt si-
 ki lu mu na või de ga. Tä na vus te 

klien ti de üks lem mi kuid 
oli pee di ja tuu ni ka la 

quic he. 
Räi me plaa di-
pi ru kas ka ru-
lau gu ga oli 
sa mu ti jät-
ku valt kuum 
hitt, se da jät-

kus sõ na ot se-
ses mõt tes ai nult 

kii re ma te le. Vä he-
ke toe ka maks amp-

suks pak ku sin hee rin gat kar-
tu li ja ha pu koo re ga ning pä ris 
vii ma sel teat rie ten du se päe val 
pak ku sin tra dit sioo ni list prae-
kap sast koos sar del li ga, mil-
le le an dis särt su juur de klas-
si ka li ne ees ti si nep. Ja hu tust 
tõi kuu mal au gus ti kuu õh tul 
ka ma pe ti jook maa si ka toor-
moo si ga. Ise ka imes tan kui 
hea see väl ja kuk kus.

Tõs ta maa su ve tea ter on üks 
üt le ma ta vah va tööaeg mi nu 
su ves. Olen tä nu lik, et mul le 
on see või ma lus an tud ja saa-
me koos Rai li ning mõi sap rei-
li de ga koh vi kus toi me ta da.

Suur ai täh val la va lit su se-

Kuul du sed Anu Pa ga rist 
le vi vad kii res ti

Tegus su vi sel ja ta tud!
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le ja Ger da Kor de met sa le, kel le 
su lest val mi vad ime li sest eten-
du sed, mi da ma ise vaa taks jäl-
le ja jäl le. Neid kir jel da ma tult 
põ ne vaid ja oo tu sä re vust te ki-
ta vaid het ki koh vi ku töös, mis 
et te või vad tul la, on pal ju, kõi ki 
ei saa gi sõ na des se pan na! Took-
sin siin ko hal väl ja ühe näi te, mil 
päe va lõ pus Rai li ga avas ta si-
me, et koh vi ku tahv li le oli jäe-
tud mei le tea de: „Vä ga to re koh-
vik. Vä ga mait sev söök ja jook. 
Kü la li sed“. Sai me Rai li ga pal ju 
ta ga si si det nii teat ri näit le ja te 
kui ka kü las ta ja te käest. Et li saks 

võr ra tu le näit le ja meis ter lik ku-
se le üle val teat ri saa lis pa ku ti ka 
oi va li si mait see la mu si all teat ri 
koh vi kus. Kõi ge sel le eest ole me 
oma klien ti de le ää re tult tä nu-
li kud. Nüüd seks ju ba viien dat 
aas tat kes tev koos töö teat ri ja 
koh vi ku va hel tun dub ini mes-
te le meel di vat. Pal jud tu le vad ki 
Mõi sa just sel le pä rast, et siin on 
vä ga hea tea ter pluss suu re pä ra-
ne koh vik.

Teat ri koh vi ku va he peal te gin 
ka muid toi me tu si. Üks nen de 
hul gas oli val la päe va de raa mes 
ava tud su veaia koh vik. Sel le 
et te võt mi se juu res ai tas mind 
vä ga pal ju Kai di Kvatš. Kai di 
töö tab Pär nus meis ter kok ka de 
rin gi õpe ta ja na Pär nu loo dus ja 
teh nik ma jas. Ta on ka mui du 
mi nu hea sõb ran na ja ju hen da ja 
ko kan du se alal.

Koh vi ku päe va hom mi kul 
pa nid tub lid abi li sed õues püs-
ti suu re tel gi, mil le eest suur 
ai tähh Tõs ta maa Lus ti Ja Lõ bu 
Selt si le. Osa lau da dest lae na-
si me kul tuu ri ma jast, ai täh ka 
seal se le pe re nai se le Ka ri ni le. 
Loo mu li kult tu li ko gu ku pa tus 
järg mi se päe va hom mi kul uues-
ti ma ha võt ta ja lae na tud kraam 
ta ga si toi me ta da. 

Su veaia koh vi ku me nüü 

pa ni me koh vi laua ta ga koos 
pai ka ju ba kuid va rem. Ko duaia 
koh vi ku jaoks alus ta sin kok-
ka mi se ga ju ba eel mi sel päe val. 
Menüüs olid sel kor ral nõ ge-
se-ha puob li kasupp vei se li ha ga,
kok teil sa lat hee rin ga ja ko du-
juus tu ga ning mah la sed 
ar buuu si kuu bi kud. Ma gu saks 
suu täieks pak ku sin por gan di 
toor juus tu koo ki ja AnuPa ga-
ri se fii ri kor vi ke si. Reis pas siks 
sai kaa sa pa ku tud ko du lei ba ja 
mi tut sor ti plaa di pi ru kaid. 

Tä na vu ne su veaia koh vik oli 
mi nu jaoks ju ba teist kord seks 
väl ja kut seks. Sel gi kor ral sai nii 
mõ ni gi asi uue il me ja tar kust 
tu li ka juur de. Järg mi sel aas-
tal ju ba uus ku jun dus ja vei di 
pa rem töö kor ral dus, mis teeb 
kind las ti koh vi ku kü las ta ja te le 

ole mi se veel pa re maks ja mu ga-
va maks. Pikk oo teaeg peaks 
kind las ti lü he ne ma. Eks tar kus 
tu leb ik ka õp pi des ja prak ti see-
ri des, nii ka mi nul oma töös. 
Tä nan teid sü da mest, et ole te 
osa mi nu köö gist!

Nüüd, kus mit te vä ga soe 
su vi sel ja ta ga ja koh vi ku töö sel-
l eks kor raks lõp pe nud, suun dun 
mi na sü gi ses te te ge mis te juur-
de. Al gab hoi dis te val mis ta mi-
se hooaeg, et tal veks kel der ik ka 
kor ra li kult eri ne vaid hoi di seid 
trii ki täis oleks. Põ hi li selt siis 
su pi põh ja sid ja sa la teid. Loo-
mu li kult jät kan lei va küp se ta-
mi se tel li mus te täit mist ja toit-
lus tu se pak ku mist soo vi ja te le. 
Koh tu mis te ni ja suur suur ai täh 
Tei le!

Teie Ja ne ly Ko du köök

Käes on to re aeg, mil 
loo dus pa kub eri ne vaid 
met saan de ja pal jud 
võ ta vad met sa tee jal ge 
al la. 

Igal aas tal on see ka po lit sei le 
üs na töö roh ke aeg, sest ini me-
sed ki pu vad met sa ek si ma ja ei 
leia enam ko du teed ning va ja-
vad po lit sei abi. 

Ilm selt on ots tar be kas met-
sa mi ne ku eel üle kor ra ta ja 
meel de tu le ta da ele men taar sei-
na näi vad põ hi tõed, mis mõ ni-
kord mee lest lä he vad:
Võ ta kaa sa lae tud mo biil te-
le fon. Ise gi kui le vi ei ole, saab 
po lit sei eri va hen di te abil sis se-
lü li ta tud te le fo ni li gi kaud se asu-

ko ha väl ja sel gi ta da.
Kü las ta en da le ju ba tea da ja 
tun tud mar ja- ja see ne koh ti.
Tea ta lä he das te le, ku hu ja 
kui kauaks lä hed. Kui elad ük si 
ja lä he da sed on kau gel, siis an na 
või ma lu sel naab ri le tea da nii 
met sa mi ne mi sest kui ka sel lest, 

et ta ga si jõud sid.
Kui pead iga päe va selt tar-
vi ta ma ra vi meid, võ ta ka need 
kaa sa.
Pa ne sel ga so biv riie tus, mil-
le ga võid ek si mi se kor ral ka öö 
üle ela da. Ee lis ta rõi vaid, mi da 
on maas ti kul ker gem mär ga ta, 
näi teks he le daid või erk sa vär vi-
li si.
Pa ne tas kus se pähk leid või 
muud sel list maiust, mis an nab 
ener giat.
Võ ta kaa sa vee pu del, vee-
kind lalt pa ki tud ti kud, tas ku-
lamp ja vi le (sel le häält on kuul-
da kau ge ma le kui hüü deid).
 Kui oled tões ti ek si nud, 
he lis ta da numb ril 112 ja tea ta-
da oma li gi kaud sest asu ko hast. 

Tea ta mi seks ära jää oo ta ma 
pi me dat ae ga, kut su abi ko he, 
kui tun dub, et ise seis valt hak ka-
ma ei saa. 
 Kui vä he gi või ma lik, siis 
soo vi ta me met sa min na kel le-
ga gi koos, sest siis on või ma-
lik üks tei sel sil ma peal hoi da ja 
kee ru lis tes olu kor da des ühi selt 
la hen du si ot si da.  

Mi da pa re mi ni end met sa-
mi ne kuks et te val mis tad, se da 
kind lam on, et tur va li selt ka 
ta ga si jõuad või abi va ja mi se 
kor ral sind üles lei tak se.

Tur va list ja saa gi roh ket met-
sa ret ke!

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

Väi ke po lit sei pool ne meel de tu le tus mar ju lis te le ja see ne lis te le
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T
õs ta maa Su ve teat ri viies 
su vi möö dus mis ki pä-
rast kii re mi ni, kui eel-

ne vad. Või see ai nult näis nii? 
Iga ta hes tun dus, na gu jää nuks 
vih ma ses juu nis möö du nud esi-
me se proo vi ja kuu ma au gus ti-
lõ pu vii ma se eten du se va he le 
ai nult üü ri ke su veöö. Ju ba sõi-
tis ki teat rit rupp tal ve le vas tu, 
rei su ko tis kaa sas su ve mä les tus-
test kon serv.

Al les siis oli mah ti mõel da, 
mis su gu ne ta siis oli - Tõs ta maa 
teat ri juu be li su vi?

Tä na vu mär ka si me ül la tu se-
ga, et ole me oma teat ri te ge mist 
min gil het kel ha ka nud kut su ma 
pi sut suu re li se ni me ga - Tõs ta-
maa Su ve tea ter. Ju siis si se tun-

ne an dis lõ puks loa. Miks mit-
te - kui jä me dalt reh ken da da, 
on see tea ter and nud viie aas ta 
jook sul um bes 130 eten dust li gi 
20 000 teat ri kü las tu se ga. Tõs ta-
maa teat ril on oma pü sit ru pi-
tuu mik (And rus Vaa rik, Kers-
ti Tom bak, Ger da Kor de mets); 
oma pü si mees kond (tru pi juht 
Ai gi Ves ki, val gus meis ter Märt 
Sell, he li loo ja ja näit le ja Mar-
kus Ro bam). Teist aas tat ku jun-
das la va ja kos tüü mid sa ma 
kunst ni ke tiim - Krist jan Suits 
ja Neoon must. Sel lel teat ril on 
ole mas tõ si ne fännk lu bi, ini me-
sed, kes on näi nud kõi ki la vas-
tu si - “Pruu ti de koo li”, “Surm, 
sünd ja lau la tust”, “Va na mees-
te su ve”, “Tse pe lii ni” ja “Sk vot-

ti mist võ hi ku te le”. Ja loo mu li-
kult on sel lel teat ril Ees tis täies ti 
ai nu laad ne puh vet.

Tõs ta maa ale vi rah vas on 
eest la se le oma selt alul pi sut 
võõ ras ta ja. Nõn da vaa da ti teat-
ri rah vast paa ril esi me sel su vel 
va hel ka kum ma li se pil gu ga. Ja 
kül lap me ime li kud ole me gi. 
Aga tä na vu, na gu ju ba ka eel-
mi sel aas tal, tu lid esi mes test 
päe va dest pea le vas tu nae ru sed 
ini me sed, kes muud kui kü si sid: 
“Noh, kas hak kab jäl le pea le?” Ja 
nae ra tu si ja gus neil meie jaoks 
su ve lõ pu ni. 

Su ve teat ri tru pi tuu mik ei 
os ka enam am mu oma su ve sid 
il ma Tõs ta maa ta et te ku ju ta da. 
Mei le tun dub, et mõis ja tall on 

meie (su ve)ko du. Loo mu li kult 
käib sin na juur de park ja roo-
siaed, kus ja lu ta da. Me ri ja kaks 
jär ve. Tä di Ül le ja Ma ni ja. Nae-
ra tav val la va nem. Ala ti abi val-
mis Ja nek. Ja ko ha li kud pääst-
jad, kes ei koh ku ta ga si ühe gi 
üle san de ees. Ko du ne Cot ze 
söö gi ma ja ja ale vi pood, kust 
su ve alul ju ba pä ri tak se, mi da 
täp selt va ja poo di juur de tel li da. 
Meil on siin ise gi oma sa la ja ne 
roo siis ti ku te kas va ta ja Ur mas. 

Meie jaoks on Tõs ta maa 
su ved täius li kud. Nii, et kui 
nüüd kü si taks: kas ja kui das 
eda si, siis... Meie ei tea gi, kui das 
ela da eda si, kui enam su veks 
Tõs ta maa le ei kut su taks.

Ger da Kor de mets

Oh-oh-ooooo väi ke sed tüd ru kud ja poi sid, 
kes te ole te su ve jook sul suu re maks kas va nud!
Oh- oh kesk mi sed tüd ru kud ja poi sid, 
kes te ole te su vel häs ti pu ha nud!
Oh-oh-ooooooo suu red tüd ru kud ja poi sid, 
kes te ole te su vel vä ge vaid te gu sid tei nud!
Oh-oh-ooooooo arm sad emad ja isad, 
va nae mad ja va nai sad!

Jõu lu va na Korst na ta lu pe re: Jõu lu va na 
Är ni ja Vi di, mem med, pä ka pi kud, ho bu-
sed, ka na Ber ta, ämb lik Ru dolf, po ni Rub-
la, jä nes Soh vi, sokk Mu ki ning kõik tei sed 
ka he- ja nel ja jalg sed sõb rad soo vi vad tei le 
ILU SAT KOO LIAAS TA AL GUST. Koo-
lis käi mi ne ja tar ku se ta gaa ja mi ne on vä ga-
vä ga täh tis ja va ja lik. Mis sest loost väl ja 
tu leks, kui te ilu said luu le tu si ja mui nas jut te 
lu ge da ei os kaks või kui te ei os kas ar vu ta-
da mi tu kom mi veel kom mi kot ti või kõh-
tu ma hub, või ei os kaks te joo nis ta da neid 
imei lu said pil te. 

Oi-oi, ja prae gu mul tu li gi mõ te, te 
ta haks nä ha to re daid pil te sel lest, mis te 

su vel te gi te. Pa lun too ge need pil did Jõu lu-
va na Korst na tal lu, kus tee me nen dest joo-
nis tus test suu re-suu re näi tu se.

Ja siis taht sin ma tei le veel kir ju ta da sel-
lest, et meil al gas Pä ka pik ku de kool.

20. sep temb ril kell 12-16 võid Si na gi 
tul la koos õe, ven na, sõb ra, isa-ema, va nai-
sa-va nai sa ga õp pi ma pä ka pi ku ta mi se tar-
ku si. Kül la lu ba sid tul la ka Marg rit Kit-
se lau lus tuu dio lap sed val la tu te noo ti de 
ja lau lu de ga. Ja siis ole te mui du gi pa lu tud 
ok toob ri kuus sokk Mu ki sün ni päe va le ja 
no vemb ris Mar di ja Kad ri päev le. Oh ja siis 
on gi Jõu lu kuu käes ning suu red koos pi dut-
se mi sed oo tel.

Ju ba vä ga oo tan teie ga koh tu mist, et kal-
lis ta da ja jut tu aja da ja män gi da ning vä ga 
täht said as ju te ha.

Õp pi ge ik ka usi nas ti!
Teie, Jõu lu va na Är ni

PS Memm Rii na te gi su vel vä ga head maa si-
ka ja vaa ri ka moo si! Ja ta teeb ik ka neid suu ri 
üm mar gu si pann koo ke! 

Viis aas tat teat ri su ve

Väga täh tis ki ri Jõu lu va nalt
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Jutt selg kärn konn ehk 
kõ re la di na kee li Bu fo 
ca la mi ta, ko ha li kus 
kõ nep ruu gis ro ni ja 
konn oli veel paar aas ta-
küm met ta ga si nii 
Ma ni jal kui ka Kih nus 
ta va li ne ka he paik ne. 

Õh tu hä ma ru ses ro ni sid nad 
oma pei du pai ka dest väl ja ja 
sa du väi ke seid kol la se ga trii bu-
ga kon ni võis nä he nii tee peal 
kui ka ran na nii tu del as kel da-
mas. 

Loo ma pi da mi se hää bu mi-
se ga hak ka sid kõ red ka du ma. 
Eel kõi ge kas va sid kin ni kõ re-
de le ku de mi seks so bi vad ma da-
lad lont si kud ran na nii tu del. Kui 
ena mik kon ni on või me li sed 
pal ju ne ma su va li ses tii gis, siis 
kõ re on hoo pis nõud li kum. 

Et isas loo ma lau lu hääl kos-
taks kau ge le, moo dus tud te ma 
kur gu al la kõ la põis. Eri ne valt 
ro he lis test kon na dest, kel on 
kaks põit pea kül ge del, on kõ rel 
üks suur kõ la põis kur gu all. See 
ei või mal da isa sel aga laul da 
sü ga vas vees, liht sa füü si ka reeg-
li ko ha selt pöör duks ta vees selg 
al la poo le ja ema ne po leks sel li-
sest äba ri kust ilm sel gelt enam 
hu vi ta tud. 

Nii na gu ini mes te seas on 
te ge li kult nai sed ot sus tav pool, 
va lib ka kõ re de seas ema ne 
oma le so bi va isa se. Ja eri ne valt 
ini me sest os kab kõ re hin na ta ka 
tu le vi ku väl ja vaa det, isa ne võib 
ju iga ti kõ bus ol la, aga kui on 
nä ha, et elu paik po le heas kor-
ras, siis ema ne liht salt pöö rab 
ot sa rin gi ja ei min geid järg la si. 
Iga ti tark ot sus ju!

Kui ka du sid elu pai gad, ka du-
sid ka kõ red. Sa da de ase mel 
võis vii mas tel aas ta tel heal ju hul 
kuul da vaid üh te kah te õn ne tut 
isast laul mas. Et pääs ta Ma ni ja 
kõ red oli va ja mi da gi et te võt ta. 
Ning 2010 aas tal vii di 20 väi kest 
kõ ret Taa ni maa le Ko pen haa ge-
ni loo maae da. Sel ajal ei ol nud 
Ees tis ei koh ta ega ka tead mi si 
kui das neid loo ma ke si üle tal ve 
pi da da ja järg la si and ma saa da.

Kõ red saa vad su gu küp seks 

kol me-nel ja aas ta selt. See ga 
võis loo ta, et 2010 aas tal Taa ni 
vii dud kõ red hak ka vad pal ju ne-
ma kolm aas tat hil jem. Taan las-
tel õn nes tus ki kon nad suu reks 
kas va ta da aga isa seid laul ma 
mee li ta da oli ju ba ras kem. 

Siis teh ti ot sus, et suu rest 
va raa ni de ter raa riu mist viiak se 
need roo ma jad ära ja sin na pai-
gu ta tak se meie kõ red. Juur de 
too di suur ko gus lii va ning pai-
gal da ti vih mu tid, sa ma laad sed 
kui on näi teks ho tel li des, mis 
hak ka vad töö le tu le kah ju kor ral. 
Soe ja niis ke õhus tik pa ni isa-
sed laul ma ja ema sed ki muu tu-
sid ak tiiv seks. Ta ga jär jeks suur 
hulk ku du nöö re. Ning 2013 aas-
tal tõid ki taan la sed ku du nöö rid 
Ees tis se vast val mi nud Mat sa lu 
ohus ta tud lii ki de kes ku ses se. 

Mu na dest koo ru sid kul le-
sed ja pä rast moon du mist ehk 
siis kui kon na del ju ba ja lad al la 
tu lid, too di paar tu hat väi kest 
kon na ta ga si Ma ni ja le. Järg mi-
sel aas tal saa de ti ku du ju ba len-
nu ki ga Tal lin nas se, sealt eda-
si Mat sal lu ja noo red kon nad 
jõud sid sü gi sel Ma ni ja le. Ka sel 
aas tal too di Ma ni ja le uu si noo-
ri kõ re sid li saks. Aga taan las tel 
oli va ruks veel 60 kõ ret, kes olid 
sün di nud mõ ned aas tad ta ga si 

ja suu reks kas va ta tud Taa nis.
Au gus ti vii ma sel päe val 

jõud sid ne mad ki Ees tis se, len-
nu jaa mast ot se Mu na laiu sa da-
mas se ning tä nu Sil la Ar no le ja 
Ta pu Mihk li le, too di kon nad 
eri rei si ga õh tul Ma ni ja le ja las ti 
va ba dus se Too ma ja Rii da maa-
de le. Eks pais tab, aga loo da me, 
et järg mi sel aas tal on Ma ni jal 
jäl le kõ re lau lu kuul da. Esial gu 
kind las ti arg li kult, loo mad ju 
vä lis maalt tul nud, aga ehk pi ka-
pea le har ju vad nad ära ja õpi vad 
Ma ni ja kõ re de kee le kii res ti sel-
geks.

Aga, et kõ re ded Ma ni ja-
le ta ga si tu leks, ei pii sa ai nult 
nen de kas va ta mi sest Taa nis ja 
Mat sa lus. Kõi ge täht sam on, 
et kor da saak sid ran na nii dud 
ko gu oma ula tu ses. Ei pii sa vaid 
kõr ge ma te koh ta de niit mi sest, 
ro ni ja le kon na le on va ja ve si se-
mat väi kes te son ni de ga ja vee-
sil ma de ga osa. 

Veel hul lem on, et nii dus 
jääb ma ha. Mõ ne aas ta ga kaob 

ka ran na nii du tai mes tik ja pal-
ju de le ini mes te le sü da me lä he-
da sed kä pa li sed. Sel le ase me-
le te kib vil di ne üks lui ne vaip, 
mi da me re poolt ümb rit seb kõr-
ge roo vall. Se da ju nii ta ei saa, 
lii ga märg ja ki vi ne! 

La he ndu seks oleks loo ma-
de kar ja ta mi ne. Nii na gu pal ju-
des ki koh ta des Ees tis. Näi te na, 
kas või Pär nu lin na ran na niit, 
ka Ma ni ja le võiks su veks tuua 
loo mad mand ri pealt. Ees tis on 
ju ba tek ki nud koh ti, kus loo mi 
on pal ju ja maad ei jät ku. Ae da-
de ehi ta mi se ga oleks nõus pal-
jud va ba taht li kud ja ka loo ma-
de jä rel vaa ta ja leid mi se ga po le 
prob lee mi. Ko ha li kelt ini mes-
telt oleks va ja vaid soo si vat suh-
tu mist. Kao ta da po le ju mi da gi, 
või ta aga kor ras ran na nii dud ja 
kõ re laul! 

Ning tu le vi kus po leks va ja 
enam len nu ta da kõ re sid Ees tist 
Taa ni ja ta ga si. 

Voldemar Ran nap,
paa du nud  op ti mist

Roni ja kon nad len da sid Taa nist Ees tis se

Fo tod: Rii nu Ran nap
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Tõs ta maa vald on üks 
to re koht – ilus loo dus, 
ak tiiv sed ini me sed, 
põ nev aja lu gu, äge dad 
üri tu sed, roh kelt te gut-
se mis või ma lu si ning mis 
veel gi olu li sem – siin on 
ko du ja juu red. 

Just nii ar va sid Tõs ta maa 
val la ini me sed, ke da möö du-
nud aas ta sü gi sest ala tes kü sit-
le sin. Mi nu kü si mi se põh ju seks 
oli uu ri da ini mes telt kui das nad 
end seo ses Tõs ta maa ga mää rat-
le vad ehk kas nad pea vad end 
ko ha li kuks ning kas ko gu kond 
on nen de jaoks olu li ne. 

Te ge mist oli mi nu ma gist ri-
töö ga tee mal „Ko gu kon nai den-
ti tee dist Tõs ta maa val la näi tel“.

Kok ku vas tas mi nu kü si-
mus te le 95 val da re gist ree ri tud 
ini mest, kel lest enam kui poo-
led olid nai sed. Vas ta jaid oli 

igast Tõs ta maa kü last ehk va li-
mi koos ta mi se alu seks oli põ hi-
mõ te, et igast kü last ja ale vi kust 
aval daks oma ar va must 10% 
piir kon da re gist ree ri tud täi sea-
lis test ela ni kest. 

Kok ku kuu lus va li mis se 141 
ini mest, kuid nen de hul gas oli 
nii neid, kes keel du sid uu rin gus 
osa le mast, neid, ke da ei õn nes-
tu nud kät te saa da kui neid ki, 
kel le juur de ma oma kü si mus-
te ga ei jõud nud. Töö val mi mi se 
täh taeg oli liht salt vä ga li gi dal.

Uu ri sin oma töös mit meid 
as ju. Kü si mus ti ku esi me ne osa 
puu du tas vas ta ja ül dand meid 
(ha ri dus, elu koht jms) ning 
ra hu lo lu val las pa ku ta va te tee-
nus te ja või ma lus te ga. 95 vas ta-
jast oli Tõs ta maal sün di nud ja 
kas va nud 56 ini mest, üle jää nud 
eri ne va tel põh jus tel piir kon da 
ela ma tul nud. 

Sa mas sat tu sid vas ta ja te hul-

ka pi gem need ini me sed, kes on 
siin suh te li selt pik ka ae ga ela-
nud ehk üle 20 aas ta ela nuid oli 
72 ini mest. 

Uu ri sin töös ka se da kui-
das hin da vad kü sit le ta vad oma 
ma jan dus lik ku toi me tu le kut 
ning pea mi selt lei ti, et see on 
kesk mi ne ehk saa dak se hak ka-
ma. Tüü pi li se le eest la se le ko ha-
selt ar va ti, et ala ti saaks ju pa re-
mi ni.

70 ini mest ko gu va li mist 
oli üs na ra hul val las pa ku ta va-
te tee nus te ja või ma lus te ga (nt 
mee le la hu tus, spor ti mi ne jms). 
Täie lik ku ra hu lo lu pa ku ta va ga 
va li ti kü sit lu se vas tu se va rian ti-
de hul gast vä ga vä he. Pea mi selt 
kri ti see ri ti su la ra ha väl ja võt mi-
se või ma lu si ja bus siü hen dust 
Pär nu ga. 

Na tu ke nu ri se ti ap tee gi, ter-
vi se kes ku se ja post kon to ri töö-
kor ral du se ning kul tuu ri, spor di 

ja noor te le pa ku ta vaid vä hes te 
või ma lus te üle. Ale vi kust väl-
jas pool ela vad ini me sed tõid 
väl ja, et pa ku ta vad tee nu sed ja 
või ma lu sed on vä ga Tõs ta maa 
kesk sed, ku hu eri ne va test kü la-
dest on ras ke pää se da.

Ma gist ri töö tei ne osa puu-
du tas seo tust ko gu kon na ga 
ehk Tõs ta maa val la ga, kol mas 
osa ko gu kon na ga seo tud ene-
se mää rat lust ning vii ma ne osa 
tu le vik ku seo ses ko gu kon na ga. 

Saa dud tu le mu sed vii ta vad 
ela ni ke üs na tu ge va le seo tu se le 
Tõs ta maa piir kon na ga, kuid ma 
ei saa väi ta, et seo tus on vä ga 
tu gev, sest ko gu kon na ga seo tud 
liik me li sust, va ja dus te ra hul-
da mist ja emot sio naal set si du-
sust hin da sid vas ta jad tun du-
valt kõr ge malt kui val la ga seo-
tud mõ ju. 

järgneb
Lii na Käär

Mida ar va vad Tõs ta maa ini me sed oma ko gu kon nast?

M
art Mart son, kes par-
gi veer ses ta lu ko has 
pen sio ni põl ve peab, 

ei is tu nii sa ma te le ka ees. Su ved 
lä bi nii dab ta roh tu par gis ja 
mu jal gi, kus pa ras ja gu va ja. 
Peab me si la si ja as kel dab koos 
kaa sa ga aia maal ning hel li tab 
oma nel ja kas si. Ise üt leb, et elab 
na gu ku nin ga kass.

Tä na vu sai Mart tea da, et 
su gu la ne Ma dis hak kab kor-
ras ta ma oma maid Tõ he la 
tee ää res, just roo siaia vas tas. 
Ku na gi võe ti sealt sa vi ja sel lest 
teh ti re he tu ba des se sa vi põ ran-
daid. Rää mas maa nurk tah tis 
kor ras ta mist ja au ku de täit mist. 
See tõi Mar di le meel de ohv ri ki-
vi, mil lest oli ju ba vä ga am mu 
rää ki nud tä di. Mar di lap se põl-
ve kar jas käi ku de ajal is tu sid ja 
män gi sid lap sed mõ nu sa lo hu-
ga ki vil tih ti. Just ühe sa vi võ tu 
au gu vee re peal ohv ri ki vi asus ki. 

1965ndal aas tal, kui tu le va se 
ka la kas va tu se tar beks ot sus ta ti 
Er mis tu järv tüh jaks las ta, lü ka-
ti see ki vi ka na li ra ja mi sel koos 

teis te ki vi de ga liht salt eest ära. 
Tüh jaks jär ve ei saa dud ja asi jäi-
gi sin na pai ka ning unus tus se jäi 
ka ohv ri ki vi.

Ma di se naab ri mees Mar gus 
ar vas, et kui on ol nud pü ha paik 
siis võiks ki vi ümb ru se ka kor da 
te ha. Mar di ju ha tu sel ot si ti ki vi, 
si lu ti ümb rus, pan di in fo tah-
vel ja Lõu ka-Er mis tu kü la päev 
al gas ki ohv ri ki vi juu rest. Nõn da 
sai ühis te jõu du de ja hea tah te ga 
üks pü ha paik kor da. Mar dil on 
va ruks ka mõ ned ilu sad pär na- 
ja vaht rais ti kud, mi da ta pa kub 
ki vi ümb ru ses se is tu ta mi seks. 

Mar di sü da mes ur git seb üks 
mu reuss ka. Mõt leb, kui das ta 
saaks heas ta da ko gu sel le ja ma, 
mi da ta töö ko hus tus te tõt tu jär-
ve le omal ajal te gi. Ku na gi, kui 
kam paa nia kor ras ka la tii ke käs-
ti te ha, pi di Mart suu red val lid 
pin nast jär ve lük ka ma, se da si 
ri ku ti hulk jär ve kal last ära. Pi ka-
pea le, kui oli sel ge, et as jast as ja 
ei saa, võt tis mees nõuks osa 
val le jäl le ta ga si lü ka ta. Nüüd, 
kui bul doo se rit enam käe pä-
rast ei ole, ka het seb ta ki be das ti, 

et tol kor ral ko gu kal last kor da 
ei tei nud. Oi, kui das ta prae gu-
ses ava li kus uju mis ko has ki rub 
en nast, sest te ma mee lest saab 
uju ma min na möö da kas si ra-
da ja see on te ma süü, aga ole-
ks või nud ol la ilus avar rand. 
Mullaval le vees ei jõua mees ära 
ki ru da.

Mart rää gib ime lu gu sid nen-
dest si ga dus test, mis jär vel on 
kor da saa de tud, pu ha amet ni-
ke kat se tu sed. Ühest kül jest on 
lood ise gi nal ja kad, aga Mar dil 
on kurb se da kan na tavat ja kin-
ni kas va vat jär ve vaa da ta. ”Kui 
omal ajal ve si jär vest ära las ti, 
lan ges ra ba al la ja mu da val gus 
jär ve na gu laa va”, se le tab Mart. 

75. aas ta ga, mi da te ma mä le tab, 
on järv pal ju kok ku kas va nud. 
Noor põl ves tu lid poi sid jär-
vest paa ti de ga koo li ma ja juur-
de sil la ni, nüüd ei ole või ma lik 
jõe suud üles ki lei da, nii kin ni 
on kal las kas va nud. Ai nus asi, 
mis me he tu ju pa re maks teeb, 
on see, et lõ puks ma jan dab jär-
ve loo du sest hoo liv ja töö kas 
Tuul mees te pe re. Mar di sü da 
saaks ra hu, kui ka te mal oleks 
veel või ma lus jär ve heaks mi da-
gi ära te ha.

Ma dis Mart son oo tab in fot 
le gen di dest ohv ri ki vi koh ta oma 
post kas ti soo sel ja@gmail.com

Ül le Tamm
toi me ta ja

Järv Mar di sü da mes
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KÄSI TÖÖ KES KU SE RIN GID
alus ta vad tööd sep temb ri tei sel nä da lal

Lah tis te us te päe vad 8. – 10. sept kell 9.00 – 16.00,
tut vu mis tun nid klas si de le kok ku lep pel.

RIN GID ÕPI LAS TE LE 
(vt. ka: http://mois.tos ta maa.ee/hu vi kool )

KÄ SI TÖÖ (hu vi kool) 1. - 4. klass K kell 14.00 - 15.30
õpe ta jad Anu Rand maa, Eve lyn Piir me, rin gi ta su 10 € kuus

KÄ SI TÖÖ (hu vi kool) ala tes 5. klas sist K kell 16.00 – 17.30
õpe ta ja Anu Rand maa, rin gi ta su 10 € kuus

SA VI TÖÖ 1.- 3. klass N (3 x kuus) kell 14.00 - 15.30

SA VI TÖÖ ala tes 4. klas sist N (3 x kuus) kell 15.30 – 17.00
ju hen da ja Ka rin Vä li, ta su 16 €, sh. ma ter jal

RIN GID TÄIS KAS VA NU TE LE

KÄ SI TÖÖ K kell 18.00 – 20.15
ju hen da ja Anu Rand maa, hind 10€ kuus

SA VI RING N kell 18.00 – 21.00
ju hen da ja Ka rin Vä li, hind 10 € kuus + ma ter jal

Tõs ta maa Kä si töö Pood on sel hooa jal ava tud ku ni 12. sep temb ri ni. 

Oma ni kud saa vad kau pa de le jä re le tul la 14. sep temb ril 

kell 10.00 – 17.00. Tea ta ge, kui soo vi te tul la muul ajal. 

Edas pi di on väik  sem va lik too teid saa da val kä si töö kes ku ses 

rin gi de toi mu mi se ajal ja kok ku lep pel.

Kü si mu sed: Anu tel: 5668 2283, anu@fol kart.ee
www.tos ta maa.wix.com/ka si too

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 (Ingmar) ja 

leia me Teie mu re le la hen du se.

Meil on hea meel pa lu da Teid 
Kõ pu Kol mai nu Apost lik - Õi geu su ki ri kus se 

Piis kop Pla to ni 146 sün niaas ta päe va le 
pü hen da tud KAU NI muu si ka fes ti va li le 
lau päe val, 19. sep temb ril kell 16.00

Tei le esi nevad
CIUR LIO NI SE KEEL PIL LIK VAR TETT (Lee du)

sop ran PIR JO PÜ VI ja 

tšel list AL LAR KAA SIK (Ees ti)
Ka vas ees ti-, ve ne- ja lää ne 

muu si kak las si ka.

Kor ral da jad: MTÜ Kõ pu Aren dus kes kus ja 
Da vid Oist rah hi Fes ti val. 

Kont sert on ta su ta.
Ki ri ku ka tu se re mon diks saab te ha 

an ne tu si MTÜ Kõ pu Aren dus kes kus ar ve le 
nr EE325500000551110643.



september 2015 - 16 

Joonas Tamm – 3.07.2015

Jennica Jaansoo – 12.07.2015

Õnnitleme 
uusi vallakodanikke ja 

nende vanemaid!Juulikuu Juulikuu 

AugustikuuAugustikuu
ARNO JÜRGENS 90ARNO JÜRGENS 90

LEIDA UDU 84LEIDA UDU 84
VELLI AKSEN 83VELLI AKSEN 83
LINDA MASSO 80LINDA MASSO 80

AIN PÄRNA 79AIN PÄRNA 79
JELENA OIDJÄRV 78JELENA OIDJÄRV 78
AINO AUDOVA 78AINO AUDOVA 78

LEMBIT OKS 77LEMBIT OKS 77
IDA KAROTAMM 76IDA KAROTAMM 76
VELLO KARLSON 76VELLO KARLSON 76

ANNE RAIMET 75ANNE RAIMET 75
LAINE KANGUR 74LAINE KANGUR 74

VILLEM JAANSOO 74VILLEM JAANSOO 74
ÜLO ADLER 73ÜLO ADLER 73

MARGE HINDREKS 72MARGE HINDREKS 72
HELJO TAMM 71HELJO TAMM 71

HELDUR SIINNE 71HELDUR SIINNE 71
HELLE PIHLAK 65HELLE PIHLAK 65

INGRID TAAL 86INGRID TAAL 86
EFELINE LIIV 84EFELINE LIIV 84
LIIVI PULK 83LIIVI PULK 83

MARIA PÕLTSAM 82MARIA PÕLTSAM 82
MÄRT JANSON 79MÄRT JANSON 79
AIMA NURM 78AIMA NURM 78
ÕIE JAANSOO 77ÕIE JAANSOO 77

AIMI PULK 77AIMI PULK 77
JAAN LEAS 77JAAN LEAS 77
ELVI JÕGI 76ELVI JÕGI 76

HELJU JÜRGENS 74HELJU JÜRGENS 74
VELLI RIIS 73VELLI RIIS 73

HELVE ADAMS 72HELVE ADAMS 72
LEIDA LEERIMA 72LEIDA LEERIMA 72

JOHANNES EELMAA 71JOHANNES EELMAA 71

Tähe le pa nu sea kas va ta jad!

Sea kas va ta jad, kel le aas ta ne müü gi tu lu 
on al la 4000 eu ro (ka need kes pea vad
kas või üh te si ga) ja kes on tau di tõt tu 

oma loo ma sund hu ka nud, või vad saa da 
toe tu st Maae lu Aren da mi se Sih ta su tu selt. 
Toe tu se suu rus ühe sea koh ta 100 eu rot. 

Pöör du da Lai ne Kal las te poo le 
te le fo nil 527 5100.

SILVI ELLESTE 
08.02.1945 – 16.06.2015

EVI PALUSALU 
17.03.1965 – 18.08.2015

VELLI JÜRGENS 
12.03.1936 – 24.08.2015

MARIA NIIT 
19.11.1933 – 28.08.2015 

HILLAR-KONSTANTIN 
PIRSI

08.09.1933 – 05.09.2015

           juubilarid           juubilarid

           juubilarid           juubilarid


