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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

 Vaa ta sin mi na gi tä na vu vei di 
koos teis te maa tu ris mi  te gi ja-
te ga rin gi. See kord siis Gruu-
sia mä ge des ja nen de all. Öi se 
len nu jä rel, kell ne li bus si is tu-
des, te gid lah ked vas tu võt jad 
esi me se kon ja ki rin gi. Tun dus 
pä ris pöö ra ne. Õnneks olid rei-
si põ hi te gi ja teks mäed.

Mäed ja nen del tur ni vad 
leh ma- ning lam ba kar jad. 
Mäed ja nen de va hel kõl ku va tel 
ripp sil da del hel ju mi ne. Mäed 
ja nen de kül ge des se uu ris ta tud 
koo bask loos ter. Mäed ja nen de 
va hel laiu vad vii na mar jais tan-
du sed. Mäed ja nen de va hel 
siug le vad mä gi jõed ja kõr gu vad 
ko sed. Mäed ja nen de sü ga vi-
kes laiu vad koo bas ti kud. Mäed 
ja vai kus.

Gru siin la sed ise al les ot si vad 
oma ra da ko gu sel le ilu pak-
ku mi sel kü la lis te le. Ko ha li ku 
me he hõõ gu va test sil ma dest 
ku mab sõ da de va lu. Kir ge, mil-
le ga ta oma rah va el lu jää mi sest 
rää gib, põh ja maa la se hin gest 
ei leia. 

Nen de suu reks mu reks on, 
et maa jook seb noor test tüh-
jaks ja ei ta ha ne mad ki võõ-
ra maa la si kui da gi oma maa-
le laiu ta ma. Väi kes te rii ki de 
va lu. Ühelt poolt ää re tu vae sus 
ja tei salt mil jo ni vil lad. Hin ge 
jäi kri pel da ma kõik jal ve de lev 
prü gi. See ei häirinud kohalik-
ke ja ko he tu li ka meel de, kui 
suu ri jõu pin gu tu si ole me meie 
oma rii gis tei nud, et maa mi da 
ar mas ta me, puh taks saa da. Oi, 
kui das oleks gru sii ni de le va ja 
oma TEE ME ÄRA tii mi ja loo-
dus hoiu õpet koo li des se.

Ei mait se nud mul le ko ha li-
kud joo gid, sest au kar tus mä ge-
de ees oli mi nust ees. Loo kas 
toi du lauad ning gru sii ni de laul 
ja tants he li se vad veel kõr vus. 
Mõ ru ma gus Gruu sia

Ülle Tamm, 
toimetaja

JUHTKIRI

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

Tõs ta maa Val la vo li ko gu 
is tun gil 25. sep temb ril 
2015 osa le sid kõik vo li-
ko gu liik med.

 Kuu la ti val la va ne m Too mas 
Rõ hu in fot kor da läi nud su veü-
ri tus test, val la tee de hool du-
sest, las teaia re mon dist jne.

 Ot sus ta ti taot le da Tõs ta maa 
val la mu nit si paa lo man dis se 
Män ni kus te kü las asu va pum-
ba ma ja tee nin dus maa.

 Kin ni ta ti ava li kuks ka su ta-
mi seks ole va te ko ha li ke maan-
tee de ja era tee de ni me kir jad. 
Mää rus on ava li kus ta tud elekt-
roo ni li ses Rii gi Tea ta jas ja val-
la ko du le hel www.tos ta maa.ee. 
Ko ha lik tee on tee, mil le osas 
oma ni ku üle san deid täi dab 
vald. Ko ha lik tee võib ol la ava-
li kuks ka su ta mi seks mää ra tud 
era tee, val la le kuu luv tee või 
vo li ko gu ot su se ko ha selt val la 
hal la tav ko ha li ku liik lu se kor-
ral da mi seks va ja lik muu tee.

 Keh tes ta ti toi me tu le ku toe-
tu se maks mi sel uued elua se-
me ku lu de ar ves ta mi se piir-
mää rad. 

Sot siaal hoo le kan de sea du-
sest läh tu valt võe tak se ar ves se 
toi me tu le ku toe tu se ar ves ta-
mi sel järg mi sed jooks val kuul 

ta su mi se le kuu lu vad elu ruu mi 
ala li sed ku lud: üür; kor te re la-
mu hal da mi se ku lu, seal hul gas 
re mon di ga seo tud ku lu; kor te-
re la mu re no vee ri mi seks võe-
tud lae nu ta ga si mak se; vee va-
rus tu se ja reo vee ära juh ti mi se 
tee nus te mak su mus; soo ja vee 
va rus tu seks tar bi tud soo ju se-
ner gia või kü tu se mak su mus; 
küt teks tar bi tud soo ju se ner gia 
või kü tu se mak su mus; elekt-
rie ner gia tar bi mi se ga seo tud 
ku lu; ma ja pi da mis gaa si mak-
su mus; maa mak su ku lu, mil le 
ar ves ta mi se alu seks on kol me-
kord ne ela mua lu ne pind; hoo-
ne kind lus tu se ku lu; ol me jäät-
me te veo ta su. 

Mää rus piir hin da de koh ta 
on ava li kus ta tud elekt roo ni li-
ses Rii gi Tea ta jas ja val la ko du-
le hel www.tos ta maa.ee.

 Aru ta ti val la aren gu ka vas se 
puu tu vat. Ko ha li ku oma va lit-
su se kor ral du se sea du se ko ha-
selt peab aren gu ka va hõl ma ma 
iga aas ta 15. ok toob ri sei su ga 
vä he malt nel ja eel seis vat ee lar-
veaas tat ja see vaa da tak se üle 
en ne uue ee lar ve koos ta mist. 
Keh tiv aren gu ka va on ava li-
kus ta tud val la ko du le hel www.
tos ta maa.ee. 

 Kuu la ti val la va ne ma et te-
kan net õpi last rans por di kor-

ral da mi sest. 
Käe so le vast õp peaas tast on 

õpi las lii ni del uus tee nu se pak-
ku ja AS AT KO Bus si lii nid, kes 
te gi val la kor ral da tud rii gi han-
ke tu le mu sel oda va ma pak-
ku mi se. Uue ve da ja ga on ju ba 
esi ne nud prob lee me, sest lii ni-
le on saa de tud teh ni li selt mit-
te kor ras bus sid ja mit mel kor-
ral on õpi las te trans port ol nud 
häi ri tud. 

Pea le val la va lit su se pool set 
le pin gu lõ pe ta mi se et te pa ne-
kut, on tee nu se pak ku ja bus-
si teh ni list s ei su kor da olu li selt 
pa ran da nud ja prae gu toi mub 
õpi las ve du sa ma fi r ma ga bus-
si ga eda si.

 Kuu la ti Tõs ta maa kesk koo li 
di rek to ri Too mas Mi ti et te kan-
net eel mi se aas ta õpi tu le mus-
test, uuest õp peaas tast ja koo li 
osa le mi sest mit me tes pro jek-
ti des.

 Toi mus aru te lu pa gu las-
te tee mal. Sot siaal mi nis tee-
rium kü sis val da delt, kas nad 
on nõus pa gu la si vas tu võt ma. 
Sel leks peaks val lal ole ma pak-
ku da nei le elu koht, töö koht, 
las tea su tu sed, in teg ree ri jad. 

Tõs ta maa val lal sel li seid või-
ma lu si ei ole ja mi nis tee riu mi le 
vas ta ti ei ta valt.

Eve Sah tel,
val la sek re tär

VAL LA VO LI KO GU TEA TED

 Kesk kon naa met tea tab, et Sor gu loo dus kait-
sea la kait se kor ral dus ka va koos ta mi se raa mes 
toi mub kaa sa mis koo so lek 28. ok toob ril 2015 
kell 16 Tõs ta maa rah va ma jas

Kait se kor ral dus ka va ga kir jel da tak se ala ees-
mär giks ole vaid loo dus väär tu si, neid mõ ju ta-
vaid te gu reid ning kait se meet med ja koos ta tak-
se te ge vus ka va. 

Kait se kor ral dus ka va eel nõu ga saab tut vu da 
aja va he mi kul 12.10 - 25.10.2015 Kesk kon na-

a me ti ko du le hel ja Kesk kon naa me ti Pär nu-
Vil jan di re gioo ni Pär nu kon to ris Ro he li ne 64.

Ko ha le on oo da tud ko ha li kud oma va lit su se 
esin da jad, et te võt jad ja hu vi li sed.

In fo: Mar ja-Lii sa Me ris te, Kesk kon naa met, 
Mar ja-Lii sa.Me ris te@kesk kon naa met.ee tel 
5300 7063.

Kesk kon naa met

Sor gu loo dus kait sea la kait se kor ral dus ka va ava lik ku se kaa sa mi se koo so lek
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Pär nu Maa va lit sus 
tea tab Pär nu maa kon-
na ga piir ne va me rea la 
maa kon nap la nee rin gu 
ja sel le kesk kon na mõ ju 
st ra tee gi li se hin da mi se 
aruan de ava li kus ta mi-
sest.

Pär nu maa me rep la nee ring 
võe ti vas tu Pär nu maa va ne ma 
kor ral du se ga ja suu na ti ava li ku-
le väl ja pa ne ku le koos kesk kon-
na mõ ju st ra tee gi li se hin da mi se 
(KSH) aruan de ga.

Me rep la nee rin gu koos ta-
mi se ees mär giks on mää ra ta 
me re ruu mi ka su tus, mis ar ves-
tab ta sa kaa lus ta tult me rel esi-
ne vaid eri ne vaid hu vi sid. Pla-
nee rin gu aja ho ri son diks on aas-
ta 2030+, pla nee rin gus sä tes ta-
tud te ge vu si jät ka tak se ka pä rast 
aas tat 2030.

Pla nee rin gua la suu rus on 

2597 km2. Me rep la nee rin gus 
kä sit le tud pea mi sed vald kon-
nad on ka lan dus, me ret rans-
port ja sel le ga seo tud ta ris tu, 
taas tu ve ner gee ti ka, rii gi kait se, 
me reo hu tus, me ret rans por di-
vä li ne ta ris tu, loo dus väär tu sed, 
puh ke ma jan dus ja tu rism. Näi-
da tud on funkt sio naal sed seo-
sed mais maa ja me re va hel. 

Teh tud on et te pa nek sea dus-
te muu da tus teks, et ko ha li ke le 
oma va lit sus te le tu le vi kus laie-
neks õi gus te gut se mi seks ran-
nast ühe me re mii li kau gu sel 
me rea lal. 

Eri ne va te vald kon da de 
in teg ree ri mi se tu le mu sel lei ti 
te ge vus te le ja ob jek ti de le pa ri-
mad või ma li kud asu ko had. 
Me rep la nee ring on koos ta tud 
koos töös eri ne va te osa pool te ja 
hu vig rup pi de ga.

Pla nee rin gu koos ta mi se käi-
gus on lä bi vii dud kesk kon na-

mõ ju st ra tee gi li ne hin da mi ne, 
mis si sal dab me rep la nee rin gus 
ka van da tud te ge vus te ga kaas-
ne vaid kesk kon naa la seid, sot-
siaal seid, kul tuu ri li si ja ma jan-
dus lik ke kaa lut lu si ning meet-
meid olu li se ne ga tiiv se kesk-
kon na mõ ju väl ti mi seks või lee-
ven da mi seks. 

Me rep la nee rin gu pu hul on 
te ge mist pii riü le se kesk kon na-
mõ ju ga Lä ti Va ba rii gi le. 

Me rep la nee rin gu ja sel le 
KSH aruan de ava lik väl ja pa nek 
toi mub 5. ok toob rist ku ni 23. 
no vemb ri ni 2015. aas tal. Pla-
nee rin gu ma ter ja lid on kät te saa-
da vad ka pla nee rin gu por taa lis 
http://par nu me ri.hend rik son.
ee/ ja Pär nu Maa va lit su se vee-
bi le hel http://par nu.maa va lit-
sus.ee/.

Me rep la nee rin gu ja sel-

le KSH aruan de ava lik aru te lu 
toi mub 10. det semb ril 2015 
al gu se ga kell 13.00 Pär nu 
Kesk raa ma tu ko gu saa lis.

Ko gu ava li ku väl ja pa ne ku 
kes tel (ku ni 23.11.2015) on igal 
isi kul õi gus esi ta da kir ja lik ke 
et te pa ne kuid, kü si mu si ja vas tu-
väi teid pla nee rin gu la hen du se ja 
KSH aruan de koh ta aad res si le: 
Pär nu Maa va lit sus, Aka dee mia 
tn 2, 80088 Pär nu või elekt ron-
pos ti ga aad res si le: info@parnu.
maavalitsus.ee.

Täiendav info Pärnu Maa-
valitsuse planeeringute tali-
tusest, planeeringute talituse 
juhataja Tiiu Pärn, tel 447 9761 
tiiu.parn@parnu.maavalitsus.ee 
ja planeeringunõunik Raine Vii-
tas, tel 447 9762, raine.viitas@
parnu.maavalitsus.ee. 

Pärnu Maavalitsus

Pär nu maa me rep la nee rin gu ava li kus ta mi ne

TÕS TA MAA RAH VA MA JA 
RIN GID SEL LEL HOOA JAL

TRUM MI- JA KI TAR RI MÄN GU AL GÕ PE, BÄN DI KOOL,
es mas päe vi ti kell. 15.00, ju hen da ja Val vo Val gur

LA PI TÖÖ RING, ju hen da ja Pil le Mart son

FOLK LOO RI RÜHM VO KI RA TAS,
ju hen da jad Ivi Kask ja Ma ri Ka ron

SE GA RAH VA TANT SU RÜHM VIIES RA TAS,
kol ma päe vi ti kell 19.00, ju hen da ja Pil vi Ka se 

RAH VA TANT SU NEIUD,
ree de ti kell 13.00, ju hen da ja Pil vi Ka se

NÄI TE RING,
tei si päe vi ti ja nel ja päe vi ti kell 19.00, 

ju hen da ja Kül li Jan son

AE ROO BI KA,
tei si päe vi ti ja nel ja päe vi ti kell 19.00, 

ju hen da ja Kat rin Saa re

EA KA TE KLU BI,
kord kuus, eest ve da ja Lya Ve sik

SE GA KOOR
ala tes 5. no vemb rist kell 18.00, ju hen da ja Ivi Kask 

Juba ap ril li al gu ses on tõs ta maa las tel või ma lik kü las ta da väi kest 
aia kes kust. Müü gi le tu le vad mul lad, väe ti sed, tai me kait se va hen-

did ja mui du gi Sil la met sa ta lu tai med ja too ted.
Mil vi Ran na sõ nul pee ti laie ne mi se plaa ne ju ba am mu gi. Kui-

gi ül di selt ar va tak se, et elu käib ai nult Tal lin nas, siis ot sus ta ti jon ni 
pä rast tõs ta da, et ka Tõs ta maal on või ma lik mi da gi kor da saa ta ja 
äri aja da. 400 ruut meet rit kor ras ta tak se, ra ja tak se väi ke sed näi-
di saia koos lu sed, pa vil jon on ju ba pai gas. Ke va del pai gal da tak se 
aken de ga telk amp li te ja tai me de tar beks. 

Loo de ta vas ti saab sel lest üks kau nis paik ale vi sü da mes. TT
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T
ä na vu se aas ta pa ri maks 
val la et te võt teks kuu-
lu ta ti Talt si Ta lu. Ta lu 

ra ja jad ja hin ged on Ruth ja 
Ai var Ve ne. Kolm küm mend 
aas tat pi de vat tööd pais tab sil-
ma ümb ru sest ja ma ja dest ki.

Haan ja maa kup li te va helt 
pä ri t Ai var mä le tab oma lap se-
põl ve põ hi li selt suus ka del. Taht-
mi ne maail ma nä ha ja uu ri da oli 
ju ba va ra kult. Suur asi maa lap-
se le oli tal vi ti spor di laag ri tes ja 
võist lus tel käi mi ne. Nii sai poiss 
kup li test kau ge mal elu ja il ma 
uu dis ta da. Si su li selt suu sa tas 
ko gu klass tal vel ku hu gi ära. 

Eda si läks Ai var Tal lin na 6. 
Kut se kesk koo li au to maa ti ka ja 
kont roll mõõ du riis ta de me haa-
ni kuks õp pi ma. Lin na tu led ei 
mee li ta nud, va bal ajal te gi spor-
ti ja tee nis tas ku ra ha. Ka kut se-

koo lis oli Ai var tub li õp pi ja, kes 
sai pree miaks Tseh hos lo vak kia 
rei si. Esi mest kor da näh ti nät su 
ja Co ca-Co la pu de lit ja hoo pis 
teist su gust maail ma. 

Pä ris töö aga oo tas Võ rus, 
sest just seal ses pii ma kom bi-
naa dis oli nõu ko gu de aja koh ta 
sil ma paist valt uus lää ne elekt-
roo ni ka juus tu toot mi seks. 
Elek too ni ka tu le vik tun dus vä ga 
pers pek tii vi kas ja eda si läks 
Ai var EPAs se se da ala tõ si se-
malt tund ma õp pi ma.

Ruth on lä bi nis ti tõs ta maa-
la ne, käi nud ko ha li kus koo lis, 
eda si Pär nu Koi du la koo lis ning 
sih tis EPA met san dust. Läks nii, 
et suu re kon kur si tõt tu ei saa-
nud Ruth koo li sis se. 

Aas ta ja gu lõi kas tüd ruk 
Vä ra ti ka la te ha ses tur sa päid ja 
kui gi palk oli vä ga hea, tah tis 

Ruth ik ka gi EPAs se pää se da. 
Sü gi sel sai gi ta maa kor ral dus se 
sis se. 

EPA sis seas tu mi sek sa mid 
81. aas ta au gus tis vii sid ki kaks 

noort ini mest kok ku. As jad ede-
ne sid koo se lu ni ja 1983ndal aas-
tal sün dis Ve ne de esi me ne tü tar 
Ave. Ai var töö tas koo li kõr-
valt. Os tis pe re le Tar tu lä his te-
le ma ja, re mon tis ära ja ela mi ne 

Aega peab os ka ma ma ha võt ta
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oli gi ole mas.
Pea le EPA lõ pe ta mist pa lus 

pe re kond Ve ne en nast Tõs-
ta maa kan ti suu na ta. Ai va rist 
sai ma jan di ener gee tik ja Ruth 
ka man da ti Tõ he la ini mes te aia-
maid üle mõõt ma. Ener gee ti ku 
amet tun dus ko le vai mu vae ne ja 
üks lui ne ning aia maa de mõõt-
mi ne sün ni tas pal ju pak su verd. 

Ve ned üri ta sid en nast tões-
ta da ja ise hak ka ma saa da, taht-
mine sel leks oli suur. Ela ti Rut hi 
lap se põl ve maa del ehk siis ka su-
va na va ne ma te ma jas Talt sil. 
Va na ta lu ma ja, ait ja küü ni va re-
med. Ha ka tu seks ha ka ti si gu ja 
par te kas va ta ma. 

Eda si tu li 90. aas ta ta lu sea-
dus ja Ta lu lii du või ma lu sed. 

Lä bi Ta lu lii du oli Rut hil või-
ma lus sõi ta Root si ta lu pe res se 
nö prak ti ka le. Hea ing li se kee-
le os ka ja na va li ti nai ne väl ja. 
Esiot sa oli nai sel küll hirm, aga 
Ruth võe ti per re vas tu tüt re 
eest. Ko ha peal sel gus, et pe re-
rah vas pea le root si kee le ei osa-
nud ki mi da gi, aga tä nu sel le le 
sai Ruth ka sel le kee le su hu. 

Töö kul tuu ri ja töös se suh-
tu mist õp pis üks eest la sest töö -
rü ga ja seal küll. Os kust, pea le 
üh e-tei se tööt sük li lõp pu, ala ti 
puh kust pi da ma. Ena mas ti võt-
tis pe re rah vas Rut hi au to pea-
le ja sõi de ti ko dust kau ge ma le, 
hu vi rei si le või sõp ru-su gu la si 
kü las ta ma. Nai ne sai üle vaa te 
root si ko du dest ja kom me test. 

Sõp ra de abi ga kut su ti Ai var 
Root si töö le. Nii õp pis ka te ma 
lää ne töö kom beid, uu si töö-
riis tu ja et te võt lust. Tööd tu li 
me hel ra ba da lau das ja ehi tu sel. 
Ehi ta mi ne oli ju ba poi si põl vest 
Ai va ril nö käe sees. Kui oli ole-
mas laud, saag ja nael, siis pi di 
sel lest ka mi da gi saa ma, vär vi-
tud ja pu ha. 

Ee sis oli küll või ma lik ra ha 
tee ni da, aga sel le eest ei ol nud 
mi da gi os ta. Ot sus ta ti või ma li-
kult pal ju ehi ta da. Uus kõr val-
hoo ne, et oleks ma ja pi da mis va-
ja du sed kae tud. Put ka ma jan dus 
po le Ai va ri stiil, kui hoo ne, siis 
suur ja kor ra lik, kii dab nai ne. 
Ehi tus ma ter ja li han ki mi ne oli 
mui du gi tõe li ne pea va lu.

Põl lu ma jan du se ga pon nis ta ti 
mi tu aas tat, aga ik ka sõl tus tu le-
mus roh kem il ma taa dist. Ha ka-
ti vaa ta ma roh kem met sa poo le. 
Pär nust hak ka sid pui du lae vad 
lii ku ma. Esi me ne ka se pa be ri-
puu teh ti oma met sast. Aeg oli 
met saä riks oo ta ma tult sood ne. 
Pak ku mis se tu li pal ju ta gas ta-
tud met sa tük ke. Äri te ge mi seks 
oli va ja ris ki jul gust ja õn ne. 

Os te ti teh ni kat ja aren da-
ti ta lu. Kui gi Ruth po le ku na-
gi eri li ne ma si na te kok kuost-
mi se fänn ol nud, tun nis tab ta 
me he ot su sed õi geks. Ko gu teh-
ni ka, mis ta lul on, peab ole ma 
re mon di tud ja lait ma tult töö ta-
ma. See on kind las ti pü si va äri-
e lu võ ti. 

Ees ti ini mes te le ko ha selt 
keh tib ka Ve ne de koh ta üt lus 
“Kus te gi jaid, seal ka des ta jaid” 
Rut hi häi rib kõi ge roh kem ar va-
mi ne, et Ve ned sup le vad ra has, 
aga pik ki aas taid kest nud iga-
päe vast tööd ei ta he ta nä ha. 
Nä hak se vä list pil ti, mit te vae va. 

Elu len dab nii kii res ti, kur dab 

Ai var, ik ka jaa ni päev ja jõu lud 
va hel du mi si. Aga ta lu on ela-
mis vorm ehk 24 tun di peab pea 
lõi ka ma ja käed ja lad te gut se-
ma ning siin te gev ju hi pal ka mi-
sest abi ei oleks. Seda rongi on 
keeruline peatada.

Oma kol me tü tart on kas-
va ta tud ise seis vu se vai mus. 
Isa rõ hu tab, et tüd ru ku tes se 
on süs ti tud sih ti de sead mist ja 
alus ta tu lõ pu le vii mist. Ise peab 
hak ka ma saa ma ja tas ku ra ha ga 
lap si ära hel li ta tud po le. 

Lap sest saa ti tu li Ai va ril 
ko du ta lus ras si da ja se da si on 
ka tüd ru ku tel läi nud. Prae gu-
gi te hak se koos las te ja nen de 
sõp ra de ga suu re maid tal gu-
töid. Ai va ril on kah ju tä na päe-
va noor test, kes ei os ka enam 
la bi da, kan gi ja kir ve ga mi da gi 
te ha. Töö riis ta de ga üm ber käia 
ja füü si list tööd peaks ik ka iga 
mees os ka ma ja taht ma te ha, on 
Ai var veen du nud. Ve ne de suu-
reks rõõ muks saa vad nad koos 
las te las te ga te gut se da ja nõn da 
eda si an da ar mas tust häs ti teh-
tud töö vas tu. 

Kes pe rest kas vab tu le va seks 
Ve ne de töö jät ka jaks on pe re-
nai se le ja pe re me he le veel tead-
ma ta. 

Vä si mus tu leb pe re rah va le 
pea le pi me dal ajal ehk sü gis tal-
vel. Siis sõi de tak se koos või kor-

da möö da val gu se ja soo ja kät-
te. Vä ga pal ju on koos käi dud 
ja maail ma näh tud. Ül la tu si ja 
loo du se mõt tes ära tund mist on 
pak ku nud Jaa pan. To hu tu rat-
sio naal sus, kok ku hoid, kord ja 
töö või me. Oo ta ma tult pal ju 
met sa. 

Üks meel selt tõ de vad Ve ned, 
et ini me ne peaks maail mas rin-
gi vaa ta ma, avar da ma sil ma rin-
gi, mit te is tu ma ko dus ja st res-
sa ma omas mah las. See ai tab 
laie malt maail ma as ju mõis ta. 
Pea le igat rei si on hea ko ju tul-
la, sest see on maail ma pa rim ja 
ilu sam koht.

Ka söö gi osas tu leb nau din-
gu test osa saa da. Me re äär de 
ela ma tul les loo tis Ai var ka la 
oma toi du laual tih ti nä ha. Aga 
see ta hab ju te ge mist, eel kõi ge 
ae ga. Tä na seks ela vad te ma tii-
ki des kar bid, tuu rad, fo rel lid ja 
ka la on iga hetk prii pä rast saa-
da val. Ik ka me rean nid ja lam ba-
li ha on nen de pe re lem mi kud, 
rõ hu tab Ai var.

Ome ti on Rut hi lem mik paik 
aja ma ha võt mi seks Lõu na Ees ti 
met sa de kes kel asuv on ni ke, kus 
po le ei elekt rit ega vett, jõh vi kad 
kas va vad uk se ees, on met sa ko-
hin ja suur ra hu. Siit ko gub ta 
jõu du ja ta sa kaa lu, mil le ga Talt-
si ta lu toad ja õued täi dab.

Ül le Tamm
toi me ta ja

Put ka ma jan dus 
po le Ai va ri stiil, 
kui hoo ne, 
siis suur ja 
kor ra lik.

Supermaja, mida Ruth kutsub pensionisambaks, valmib tasapisi. Majas on neli erinevat kütte-
süsteemi, unistuste vannituba, bassein terrassil. Aivar ei jäta midagi juhuse hooleks, just siin 
on tulevikus mõnus kahekesi puhata ja olla.
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1. ok toob ril saa tis meie 
Tiiu bus si täie ea kaid hu-
moo ri ka te õpe tus sõ na-
de ga tee le Soom ra kü las 
asu vas se Ve ne tal lu. 

Seal võt tis meid vas tu sar mi-
kas pe re nai ne Lju bov Pet ro va 
ve ne kul tuu ri le igio ma se kom-
be ko ha selt soo la ja lei va ga. See-
jä rel sai me pal ju hu vi ta vat tea-
da sa mo va ri dest, nen de ka su ta-
mi se aja loost ja ve ne tee joo mi se 
kom me test. 

Sa mas tõu sis suu rest ve ne 
ah ju korst nast suit su – seal kee-
sid pot ti des kar tu lid. Ve ne ah ju-
po tid on san ga de ta ja neid võe-
tak se ah just väl ja eri li se po ti-
har gi ga. Sel le töö usal das pe re-
nai ne Kai le. Po tid too di pi ka le 
laua le, kus soo ja de le kar tu li te le 
sai me li saks maits vat ür di võid 
ja ha pen da tud su ve kõr vit sat. 
Tea ta vas ti on ka ha pen da mi-
sel ve ne toi du tar bi mi ses kin del 
koht.

See jä rel viis pe re nai ne meid 

näi tu se ruu mi des se. Esi me-
ses ruu mis olid ilu sad „HOH-
LO MA“ kuns ti näi di sed. Need 
kau sid, lu si kad ja pal ju muud on 
val mis ta tud pär na puust ja eri-
lis te vär vi de ga ke na deks pu na-
kuld se teks joo nis ta tud. Sel list 
kuns ti vil je le tak se ai nult Niź ni 
Nov go ro di kü la ke ses Hoh lo ma. 
Sa mas ruu mis sai me uu dis ta da 
ter vet riiu li täit si ni-val ge kir ju-
sid ke raa mi li si tar be- ja iluas-
ja ke si. Ka si ni ne värv on ve ne 
ta lu po ja kul tuu ri le oma ne, eks 
mõ ne le gi mee nu vad ve ne kü la-
ma ja de ke nad si ni sed ak na raa-
mid. Ruu mi uh ku se na troo nis 
suur Śiś ki ni maa li „Hom mik 
män ni met sas“ (rah va hul gas 
tun tud kui „Kolm ka ru“) rep ro, 
mil le koh ta ju tus tas pe re nai ne 
hu vi ta va le gen di. Kü las tus lõp-
pes ühi se tee joo mi se ga. 

Sel li ne sai lü hi ke üle vaa de 
hu vi ta vast rei sist Ve ne tal lu, mis 
kor ral da ti ea ka te päe va pu hul 
val la va lit su se poolt.

Me tä na me. Efe li ne 

Eakad Ve ne ta lus
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Ü
hel vär vi li se sü gis päe va 
pea le lõu nal lii kus hulk 
ära se le ta tud nä gu de ga 

me hi teh no kü la poo le. Lõu ka-
pool ses ot sas uu dis ta ti Soo sel ja 
ta lu uut vil ja kui va tit. Pe re mees 
Ma dis kut sus ko ha le kõik abi li-
sed ja kaa saai ta jad, kel le ta kii re-
loo mu li ne ehi tus po leks teoks 
saa nud. Sa mu ti sõb rad ja kol lee-
gid. Mees te vä gi vaa tas ja vaa gis, 
esi tas as ja lik ke kü si mu si ja sai 
as ja igast kan dist kae da.

Soo sel ja ta lu pe re mees kii tis 
tä na vust il ma, mis oli vil ja kas-
va ta mi seks eri ti sood ne. Se ni-
ni kui va tas Ma dis vil ja ko du-
ses kui va tis, mis võt tis kor ra ga 
vas tu 5 - 6 ton ni. Aga saa ki de 
suu re ne des oli pe re me hel sel-
ge, et sel lest võim su sest jääb 
vä heks. Ke va del kui Exe li ta be-
lis võis 860. ton nist saa gip rog-
noo si nä ha, sai pe re mees aru, et 
pi gem lä heb osa saa gist huk ka, 
sest se ni se võim su se ga liht salt ei 

suu da nii pal ju kui va ta da. 
Pea le ke vad kül vi hak kas 

Ma dis as ju aja ma. Käis Soo me 
te ha ses kui va tit vaa ta mas, kaa-
lus ja vaa gis või ma lu si. Kuu las 
hoo le ga nõuand jaid, se bis lii sin-
gu, sõl mis müü gi me he ga pead-
pöö ri ta va täh ta ja ga le pin gu. 1. 
juu nil oli usk as ja õn nes tu mis se 
üs na kin del. 

Ma di se sõ nul oli ehi tus pa ras 
hul lu meel sus, aga kõik jook sis 
na gu õli ta tult. Ka ja he dal su vel 
oli oma soo siv roll, vil jad val mi-
sid vei di hil jem. 

Esi me ne ko ris tus hak kas 15. 
au gus til ehk siis kaks nä da lat 
ta va pä ra sest hil jem. Pool teist 
kuud väl da nud ehi tus oli val-
mis. Hak ke pui dul töö tav port-
sion kui va ti sai val mis täp selt 
õi geks ajaks. 

Vil jaaas ta oli vä gev. Kui va-
ti võ tab vas tu 39 kan ti kor ra ga. 
Kui vi li saab kui va ta tud, voo-
lab see ini me se abi ga soo vi tud 

Soo sel ja ju ba aja le jal gu ei jää
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koh ta ai das. 350 ton ni läks ko he 
ku lu de kat teks mi ne ma, aga 
hoo li ma ta sel lest on sal ve des 
uh ked vil ja hun ni kud. Uus kui-
va ti või mal dab ka pe re me he le 
mu ga va elu. 

Mo bii li teel saab Ma dis kui-
va tit ka ko du voo dist hal la ta. 
Kui ports val mis, saa dab kui-
va ti sõ nu mi, aga tark ma sin ei 
jää sel le le loot ma, see jä rel ta ka 
he lis tab ja tea tab, et kui va ta mi-
ne on lõ pe ta tud. Uue kui va ti ga 
kui va ta ti tä na vu 1100 ton ni vil ja 
ja sel leks ku lus 250 kan ti hak ke-
pui tu. Järg mi se in ves tee rin gu na 
ta haks Ma dis ra ja da ai da ot sa 
suu re ka tu sea lu se. Ko ha le tul-
nu tel aga mõl kus hea de idee de-
na li saks õl le vab rik, õli vab rik ja 
pa ga ri töö ko da. Kes kee lab suu-
relt unis ta da, sest unis tus tel on 
kom beks ju täi tu da.

Ma di se isa Leo mee nu tab, et 
va nas ti oli kõ va mees see, kel lel 
jalg ra tas oli, kee vi tas oma pois-
te le jalg rat tad mit mest kok ku ja 
rõõ mu oli pal ju. Leo le tu li meel-
de, kui das GAS 53 oli vä gev 
ma sin, pa ni mäest üles ni gu 
põ der ja naa ber li sab, et ik ka 
ko he ni gu Vol ga. Tä na päe va-
seid kom puur ti ga ma si naid ta ei 
puu tu, aga John Dee re trak to ri-
ga on su per luks töö ta da. Tä na-
ne teh ni ka võr rel des ve nea ja ga 
on ik ka na gu öö ja päev, õh kab 

elu põ li ne teh ni ka mees. Abi-
kom bai ne riks sel les pe res on 
koer Nub lu, kes ala ti esi me se na 
kom bai ni hüp pab.

Pea le põh ja lik ku kui va ti 
uu ri mist, kut sus Mart son kü la-
li sed Cot ze söö gi maj ja lõu na le. 
Pee ti ka na tu ke kõ ne sid, kon-
su len di kin gi tud mul la tea dus te 
raa mat saab nüüd Ma di se öö ka-
pil ole ma täht saim teos. Söö di 
lam bu kest ja me ki ti tor ti. Vaa-
da ti pil te ehi tu sest ja teh ti lä bi 
ka väi ke au hin da de ga põl lu ma-
jan dus lik mä lu mäng. Me hed 
ja ga sid oma va hel nii mul la ha-
ri mi se kui ka vil ja ko ris ta mi se 
ko ge mu si. Ma dis tä nas ja kii tis 
kõi ki abi li si, kes sel lel tem po kal 
ehi tu sel kaa sa lõid. Kau ni bu ke-
ti ga tä nas Ma dis ka oma kaa sat, 
kes tal le ik ka toeks on ol nud. 

Soo sel ja pe re mees on vä ga, 
vä ga õn ne lik uue tub li vil ja kui-
va ti üle.

Ülle Tamm

Sigadused põldudel
 Vil ja kas va ta jad ja ga sid ka 
ko ge mu si sea kas va tu se alal. 
Kui das nuu ma vad mets-
sead en nast nen de põl du del. 
Mõ ned ka su ta vad pe le ta mi-
seks ka ae du, siis ela vad sead 
liht salt vil jaaias. Üks ki asi ei 
ai ta. 

Ja hi mees te ju tu jär gi 
pi da da sead nii ras vas ole-
ma, et ei jak sa joos ta gi. Kah-
juks puu du vad vil ja kas va ta-
ja te sahv ri riiu li telt häs ti nuu-
ma tud met sa not su kon ser-
vi de read. Kel le le peaks siin-
ko hal kü si mu se esi ta ma? 

SOO SEL JA TA LU 
OS TAB või 

VÕ TAB REN DI LE MAAD. 

Kir ju ta soo sel ja@gmail.com
või he lis ta 5615 9234 Ma dis
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ANTS PIR SO
1 5.10.1947 - 27.06.2015

15. ok toob ril 1947. aas tal 
sün dis Pär nu maal Varb la val las 
Rä di kü las oma isa le sün ni päe-
va kin giks pe re pe sa mu na Ants. 
Ter vi ta mas olid ju ba va ne mad 
ven nad Ak sel ja Ar no ning õde 
Lii via. Oli soe ja päi ke se pais te li-
ne sü gis päev.

Nii pea, kui poiss ja lad al la 
sai, enam ta pai gal ei pü si nud 
ja pe rel oli tükk te ge mist te ma 
val va mi se ga. Män gu maaks 
sai va ne ma te ja hu-ja sae ves-
ki. Ka heaas ta selt avas tas väi-
ke poiss maail ma lau sa möö da 
tu le tõr je re de lit üles ves ki ka tu-
se har ja le ro ni des.

Viieaas ta selt alus tas väi ke 
Ants oma töö me he teed. Te ma 
üle san deks oli sind li ma si na ot sa 
alt sind li te kor ja mi ne. Ma sin 
te gi kõ va häält ja kui Ants õuest 
kuu lis, et ma sin käi vi ta ti, oli ta 
kii res ti töö pos til.

Oma koo li teed alus tas Ants 
Sau le pi alg koo lis. Pea le sel le 
lõ pe ta mist tu li ta 1959. aa sa tal 
Tõs ta maa kesk koo li 5. klas si. 
Kas os kas ta siis ar va ta, kui pal-
ju deks aas ta teks saab see ma ja 
te ma tei seks ko duks..

1966. aas tal lõ pe tas Ants 
Tõs ta maa kesk koo li kar jab ri-
ga dir-lüps ja ope raa to ri kut se-
ga. Maa poi si na läks Ants eda-
si õp pi ma EPA koo li ag ro noo-
miat. Olid ju tei sed ajad ja ini-
me sed ela sid tead mi ses, et meie 
iga päe va ne toit kas vab meie 
oma põl du del. Va ba del het ke-
del rut tas Ants ik ka ko du seid 
vaa ta ma ja töö des abis ta ma. 
Pea le EPA lõ pe ta mist 1971. aas-
tal va lis Ants töö ko haks Jä ne-
da Sov hoos teh ni ku mi ja alus tas 
noor te le oma kõrg koo lis oman-
da tud tead mis te ja ga mist. Sealt 
al gas ki te ma õpe ta ja tee. Ka hek-
sa aas tat koo li tas Ants Ees ti maa 
põl du de le noo ri põl lu me hi. 

Ta sai vä ga ar mas ta tud õpe-
ta jaks. Oma ra hu li ku, rõõm sa 

mee le ja huu mo ri ga ko gus ta 
elu tee le pal ju us ta vaid sõp ru. 
Te ma õpi las te le on jää nud Ants 
kind las ti ala ti seks meel de.

1979. aas tal ko lis Ants ta ga-
si ko du kan ti ja töö tas Tõs ta maa 
sov hoo sis osa kon na ju ha ta ja na. 
1982. aas tal naa ses Ants õpe-
ta ja töö juur de. Ta hak kas taas 
tun de and ma Tõst maa koo-
lis. 1984. aas tal sai Ant sust sel-
le ma ja di rek tor. Sel lest ajast sai 
va na mõi sa ma ja uue hin ga mi-
se. Ant su üm ber koon dus üh te-
hoi dev kol lek tiiv ja koos ha ka-
ti ma jas lam mu ta ma, ehi ta ma, 
res tau ree ri ma, vär vi ma, laien-

da ma, õp pek las se kor ras ta ma. 
Se da kõi ke vä hes te va hen di te 
ja kont rol lor ga ni te kius te. Uue 
il me said tõl la kuur, staa dion ja 
koo liaed.

Ants jõu dis töö kõr valt üli-
koo lis oman da da ka psüh ho-
loog-pe da goo gi eria la ning kee-
mia õpe ta ja kut se. Va hel, kui 
Ant sul ras ke oli, võt tis ta aja 
ma ha, oli mõn da ae ga iseeen-
da ga ja tu li ta ga si täis uut pea-
le hak ka mist. Suu re mad mu red 
ja ebaõn nes tu mi sed jät tis Ants 
en das se. Ter vis an dis sel le ras-
si mi se pea le esi me sed ohu-
mär gid. Ta an dis üle di rek to ri 

ko hus tu sed ja jäi koo li õpe ta jaks 
ja klas si ju ha ta jaks.

2001. aas tal omis ta ti Ant su le 
Tõst maa val la va pi märk ha ri du-
se lu kor ral da mi se ja koo li juh ti-
mi se eest. 2002. aas tal läks Ants 
Ruh nu põ hi koo li di rek to riks. 
See väi ke saar kau gel me res sai 
Ant su ko duks 11. aas taks ja jäi 
te ma sü da mes se elu lõ pu ni. See, 
mi da tä hen das Ants ruhn las te-
le, tea vad nad ise. Ta te gi kõik, et 
ka sel le väi ke se saa re las tel oleks 
pa re mad õpi tin gi mu sed. Kah-
juks jäi te ma täi tu ma ta unis tu-
seks uus Ruh nu koo li ma ja.

Pen sio ni le jää des naa ses 
Ants Tõst maa le, jää des ela-
ma õe pe re juur de. Oli selt siks 
va ne ma te le ja ai tas noo re maid. 
Ka nüüd tah tis Ants ik ka mil-
le ga gi ka su lik ol la. Te ma kät te 
usal da ti koo li võt med ning ma ja 
ära ta mi ne ja une le saat mi ne oli 
te ma töö. Jäl le kõn dis ta koo-
liaias ja pla nee ris, unis tas, õpe-
tas. Lõi kas õu na puid ja mar ja-
põõ sad, pla nee ris uued teed ja 
peen rad. Veel vii ma sel eluõh tul 
ja lu tas Ants aias ja te gi plaa ne 
tu le vi kuks. Ei tead nud siis veel 
kee gi, et saa tu sel tei sed plaa nid 
olid.

Ka see lau päev oli päi ke se-
pais te li ne. Te ma lah ku mi ne oli 
nii kii re ja oo ta ma tu, et ta na gu 
po leks ki veel läi nud. Liht salt 
vars ti tu leb ja jät kab oma poo le-
lio le vaid töid.

Ants oli ta ga si hoid lik, liht ne 
ini me ne. Ta os kas su hel da nii 
ko ris ta ja kui mi nist ri ga. Tal oli 
hea sõ na va ruks nii las te le kui 
va nu ri te le. Ruh nus oli te ma tru-
uks kaas la seks ja saat jaks tak si-
koer Ruts.

Ta os kas in nus ta da lais ka, 
kii ta usi nat ja ol la toeks nõr ge-
ma te le. Kõi ge enam jää me puu-
dust tund ma te ma ehe dast huu-
mo rist. Pii sas vaid tu sa tu ju ga 
Ant su juur de min na, kui kõik 
pa ha unu nes.

Ar mas tu se ga 
Kat rin Tõ nis son

Koo li me he sün ni päe va le mõel des ja 
mee nu ta des 
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K
ui sep tem bis lap sed las-
teae da tu lid, olid re mon-
di me hed al les usi nalt 

tööl. Uue il me said saal, õpe ta ja-
te puh ku tu ba, di rek to ri ka bi net 
ja osa ko ri do rist. Soo jus tu se ja 
uued ak nad sai ko gu saa li pool-
ne ma jao sa. Pi ke malt ja põh ja li-
ku malt rää gi me teh tud töö dest 
siis, kui saal on pi du li kult ava-
tud, mis toi mub 6. no vemb ril, 
koos isa de päe va peo ga.

Na gu igal sü gi sel, tut vus tas 
ka sel aas tal Pääs tea met oma 
tööd ja te ge mi si. Suu re mad lap-
sed käi sid Pääs tea me tit ko ha-
peal uu dis ta mas ning väik se-
ma te le tu li pääs teau to lau sa 
las teae da ko ha le, et ka pi si ke-
sed saak sid end as ja ga kurs si 
viia, tea ta vas ti on au tos ju pal ju 
põ ne vat. 

23. sep temb ril al gas sü gis – 
koos las te ga tä his ta si me sü gi se 
sün ni päe va. Õues sai män gi tud 
eri ne vaid män ge ja kui ta va li-
selt lap sed pa ku vad sün ni päe-
va pu hul kom mi või koo ki, siis 
sü gis pak kus hoo pis por gan dit, 

õu na, pir ni, ba naa ni ja ploo mi. 
Pi du sai uh ke ning las te kil ked 
ja naer ei taht nud kui da gi lõp-
pe da. 

Ok toob ri al gu ses toi mus 
koo li tus, kus osa le sid Tõs ta maa 
ning Varb la õpe ta jad. OÜ Au to-
sõit viis lä bi koo li tu se, mil le tee-
maks oli las te rüh ma ga ohu-
tult liik lu ses lii ku mi ne. Koo li-
tus oli vä ga prak ti li ne ning kõi-
ge lõ puks väl jas ta ti õpe ta ja te le 
I ast me liik lus re gu lee ri ja tun-
nis tus.

Al les hil ju ti toi mus las teaias 
lei va nä dal, mil le raa mes said 
lap sed maits ta eri ne vaid lei ba-
sid. Hu vi ta va ma teks osu tu sid 
ro si na leib ja puu vil ja leib. 

Lei va nä da la lõ pe ta si me väi-
ke se lõi kus peo ga, kus män gi si-
me to re daid män ge, tant si si me 

ja laul si me. Kui eel mi sel aas tal 
küp se ta si me koos las te ga lei ba, 
siis sel aas tal val mis ta si me või-
lei va tor te. 

Va ne mal rüh mal käis abiks 
Anu Tu gim, kel le ga koos val mis 
suur ja vä ga mait sev tort. Noo-
rem rühm meis ter das koos õpe-
ta ja te ga või lei va ron gi, mis päe-
va lõ puks sõi tis rõõm salt las te 
kõh tu.

Ok toob ris toi mus kaks ha ri-
vat üri tust, esi teks RMK prog-
ramm va ne ma le rüh ma le, mis 
kan dis peal kir ja „Puud olid, 
puud olid hel lad vel led“, mi da 
viis lä bi Tiiu An nuk. Lap sed 
said tea da, kui das va nas ti ka su-
ta ti pui tu eri ne va te ese me te 
val mis ta mi seks, näi teks puust 
kulp, või noad, luud, tor di la bi-
das, vis pel, ka se to hust kae la kee 
ja veel pal ju põ ne vat. 

Sa mu ti õpi ti prog ram mis 
tund ma eri ne vaid puu lii ke ning 
met sas uu ri ti loo ma de poolt 
ma ha jäe tud jäl gi.

Tei seks käis meil kü las va res, 
kes te ge les prü gi sor tee ri mi se ga 
ning rää kis sel lest ko gu las teaia 
pe re le. Igaüks sai näi da ta oma 
tead mi si prü gi sor tee ri mi sest ja 
sai uu si tead mi si edas pi di seks. 

Las te le ja ga ti oht ralt kal lis tu-
si ja mee neks sai iga laps va re se 
pil di ga pliiat si ja töö le he, mi da 
usi nas ti hil jem rüh mas täi ta sai-
me.

Rää ki des ee soo ta va test 
sünd mus test, kor ral dab las-
teaed taas kord esi me se ad ven di 
pu hul kont ser di (29 no vem ber). 
Täp sem in fo üri tu se lä he ne des!

Ka di Ad ler,
las teaia di rek tor

Sünd mus te roh ke las teaiae lu

Uhke ja uue laevaga saabus Tallinnast kodusaarele tagasi Ma-
nija majakatorni kübar. Säravalt punane kübar on juba ka torni 
otsa tõstetud, millal Virve jälle väikesaare sadamat külastab, 
on esialgu teadmata.

Kihnu Virvel on au olnud ka väikest Manijat külastada 
24. oktoobril 2015

Tõhela rahvamajas algusega kell 20

LÕIKUSPIDU
Peo temaatika: 

“Elu nagu muinasjutus”
(lemmik tegelaskuju muinasjutust või raamatust)

Esineb ansambel: 
“Irena & Ivar Hansen”

Pilet 12 eur (hind sisaldab ka õhtusööki*)
* Õhtusöök vaid eelregistreeritud külalistele

Info ja registreerimine: Birgit Pere 507 6571, 449 6523

Aia- ja elekt ri kau pa de kaup lus lõ pe tab 
ala tes 31. ok toob rist te ge vu se. 

Sü dam li kud tä nud kõi ki de le kauaaeg se te le klien ti de le.
OÜ Kas nap
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M
a nõ ja Kul tuu ri selt-
si esin da jad võt sid 
10.-11. ok toob ril et te 

ret ke Hiiu maa le, et tut vus ta da 
siit kan di tu le tor ne ja am mu ta da 
tead mi si seal se test. 

Kõ pus toi mu nud Ees ti saar te 
pä ri mus päe vad tee mal „Le gen-
did tu le tor ni dest“ pae lus eri-
li selt ka Ma nõ ja vii mas te tu le-
tor ni vah ti de Too ma Ee ri ja Vil-
ma jä rel tu le vaid põl vi, kel lest 
meie ga ühes tu li kolm tub lit 
naist. Rei si selts kon na ga lii tu-
sid ka Ee ri õde Kih nu Vir ve (kes 
Ma nõ jas üles kas va nud) ning 
veel ne li kihn last. 

Mit mel aas tal on kihn la sed 
leid nud ma nõ ja las te le oma bus-
sis ruu mi, et pä ri mus päe va de-
le sõi ta, nüüd sai me omalt poolt 
sa ma ga vas ta ta, ku na Tõs ta maa 
vald sõi duks mei le oma bus-
si ren tis. Ehk siis, na gu Kih nu 
rah va ma ja ju ha ta ja Vee ra Leas 
oma ava kõ nes mär kis, Ma nõ ja 
on kui kihn las te „ta ga va ra saar“ 
– mil lest ik ka on tu ge ja abi. 

Pä ri mus päe va de kor ral da ja 
Pü ha le pa Nais te ko da viis kü la li-
sed põ ne va le ring sõi du le möö-
da Hiiu maa tu le tor ne ja päev 
lõp pes vah va peo ga Kõ pu rah-
va ma jas, kus pea le le gen di de 
ju tus ta mi se õpe ta ti tant se-män-
ge ja tral li ti hiiu pil li mees te saa-
tel kes köö ni. 

Too ma Vil ma kaa sa an tud 
ko du küp se ta tud leib – ju ba tun-
tud kau ba märk – võe ti rõõ mu-
ga vas tu ning las ti hea maits ta.

Kih nu Vir ve mee nu tas oma 
Sor gu tu le tor ni ga seo tud elu-
sei ku – ema ja isa olid ju aas-
taid sel gi saa rel tu le tor ni va hid. 
Hil jem, kui va ne mad Ma nõ ja le 
ta ga si tu lid, hak kas Sor gu tu le-
tor ni va hiks Too ma Ee ri, kes 
ko lis pe re ga sin na mit meks aas-
taks. Pe re poeg Olev ni me tab 
end tä ni ni Sor gu ko da ni kuks, 
sest te ma nä gi just sel saa rel esi-
mest il ma val gust.

Va na ju ri Ma ri ka tõi es maet-
te kan de le oma uued vär sid 
Ma nõ ja tu le tor nist. Ja kih nu-
ma nõ ja ühi san sam bel lõi koos 
Vir ve ga lau lu lah ti. 

Mär gi li ne on see gi, et just 

tä na vu su vel ko lis Vee tee de 
Amet Ma nõ ja tu le tor ni te ma 
alg sest asu ko hast ju pi ke se maad 
üles poo le. Nii siis, loo de ta vas ti 
tor mid veel mei te puae ki ära ei 
vii. 

Järg mi sel hom mi kul jät ka ti 
Kõ pu koo li ma ja ju tu toas jaa ni-
tu le de jt pü ha de tee mal.

Sa ma del päe va del lei dis 
Kõ pus aset ka Ees ti Saar te Ko gu 
(ESK) tä na vu ne tei ne üld ko-
gu, kus saar te esin da ja tel tu li 
va li da üks uus eest sei su se lii ge 
– ku na kauaaeg ne ja tee ne kas 
eest sei su se esi mees Lai ne Tar-
vis ot sus tas ter vis li ku sei sun-
di tõt tu end taan da da. Uueks 
eest sei su se liik meks ja ka esi-
me heks va li ti Leo Fi lip pov Saa-
re maalt, kes on sa mu ti ESK-ga 
seo tud sel le al gu sae ga dest pea-
le ja ak tiiv selt te ge vu se le kaa-
sa ai da nud. Lai ne Tar vis jät kab 

ESK liik me na ja ühe pea mi se 
nõuand ja na, hoid ma ta kok ku 
oma to hu tult tead mis te pa ga silt. 
Na gu se ni, ka saar te pä ri mus-
päe va de tub li ve du ri na. 

Kol de Kai sa ja Ka se Mark 
tal le ta sid hul ga mul jeid-mõt-

teid nii saar te ko gu üld ko gust 
kui pä ri mus päe va dest he li sal-
ve, et ko gu Ees ti kih nu keel se te 
uu dis te va ral mei te ede võt mi-
sest ai mu saaks.

Svea Aa vik

Tule paa ki de val gel pä ri mus te jä lil
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algus septembrikuu lehes

Uu rin gus osa le nud ini mes-
te jaoks on kuu lu mi ne Tõs ta-
maa ko gu kon da ning lä bi käi-
mi ne teis te val lai ni mes te ga küll 
olu li ne, ent tun du valt täht sa-
maks pee ti en da soo vi ja ta het 
val lae la nik ol la. Lei ti, et suu res 
osas ja ga tak se sar na seid väär tu-
seid ja ees mär ke ning oma val la 
ini me si saab usal da da. Sa mu ti 
mär gi ti ära, et ül di selt tun tak-
se oma kan di ini me si ja vas tu pi-
di sa mu ti – ini me sed tun ne vad 
üks teist. 

Pal jud vas ta nu test pi da sid 
olu li seks kuu lu mist ja so bi tu-
mist ko gu kon da, ise gi kui see 
nõuab oma aja ja ener gia in ves-
tee ri mist.

Kü sit le tud ini me sed suh-
tu sid üs na pes si mist li kult oma 
või mes se ko gu kon nas mi da gi 
muu ta ja kor da saa ta. En da kuu-
lu mist ja so bi tu mist ko gu kon da 
pee ti küll olu li seks, ent sa mas 
ar va ti, et omalt poolt suu de-
tak se vä he sel mää ral val la elu-
kor ral du ses mi da gi muu ta. Vas-
ta jad ei us ku nud vä ga ka se da, 
et vald ter vi ku na suu daks tei si 
ko gu kon di pal ju mõ ju ta da. 

Tea tud omaet te hoid mi se-
le vii tas tõ sia si, et ini mes te le ei 
lä he eri ti kor da teis te val da de ja 
grup pi de ar va mus neist en dist. 
Lei ti ka, et lo kaal se te prob lee-
mi de la hen da mi se ga saa dak se 
ise hak ka ma ja mu jalt po le abi 
kü si mi ne ala ti va ja lik.

Kuu lu mi ne ko gu kon da on 
ena mu se vas ta nu te (95% res-
pon den ti dest) jaoks olu li ne. 
Sa mas vaid 68% kü sit le tu test 
lei dis, et kuu lu mi ne Tõs ta maa 
val da on osa nen de iden ti tee-
dist. 

Üle jää nud vas ta jad on ko gu-
kon na ga küll seo tud ning nad 
hin da vad piir kon da, ent en nast 
sel le jär gi ei mää rat le. Ül la tus lik 
oli mi nu jaoks see, et 27 val las 
pü si valt ela vast ini me sest lei dis, 
et ko ha lik piir kond po le nen de 
ene se mää rat lu ses olu li ne. 12 
ini mest, kes pü si valt mu jal Ees-
tis või vä lis maal ela vad ja töö ta-
vad, pea vad end aga siia ni suu-

re mal või vä he mal mää ral tõs-
ta maa la seks. 

Siin juu res too di vas ta ja-
te poolt väl ja, et ku na te ge mist 
on nen de ko du ko ha ga, kus on 
üles kas va tud ja koo lis käi dud, 
siis ise gi kui ela tak se mu jal, pee-
tak se Tõs ta maa kan ti en da nö 
„pä ris ko duks“. 

Mi nu uu ri mu ses osa le nud 
val lai ni me sed väär tus ta sid 
ko gu kon na ga seo ses Tõs ta maa 
val la tur va li sust ja tea tud ula-
tu ses ka ano nüüm su se puu du-
mist. Lei ti, et val las po le või ma-
lik tund ma tuks jää da ning sa ge-
li on see pi gem po si tiiv ne kui 
ne ga tiiv ne, sest ai tab ta lit se da 
oma käi tu mist ja mär ga ta prob-
lee me. Sa mu ti võib kin ni ta da, 
et Tõs ta maa on tur va li ne koht 
ela mi seks, kui gi var gus te tõt tu 
tu leb oma va ral sil ma peal hoi-
da ja võõ ras te lii ku mi si jäl gi da.

Lä bi vii dud uu ri mu se tu le-
mus tes põh jal võib väi ta, et piir-
kond on vas ta ja te jaoks olu li ne 
ja sel le aren gu suh tes ol lak se 
loo tus rik kad. Tu ge valt mõ ju tab 
vas ta ja te hoia kuid mui du gi ka 
see, et kü sit le tu te ko dud, töö ko-
had, pe red, sõb rad ja pal jud olu-
li sed pai gad on Tõs ta maa val las. 

Sa mu ti on vas ta ja te jaoks 
piir kon nas pal ju tra dit sioo ne, 
mis nei le kor da lä he vad ja üri tu-
si, ku hu tu le vad kok ku ka need 
val lae la ni kud, kes on piir kon-
nast ju ba lah ku nud. Sel lis teks 
üri tus teks on eel kõi ge val la päe-
vad ja Tõs ta maa jooks, aga ka 
su ve teat ri eten du sed, mit me te 
täht päe va de tä his ta mi sed (näi-
teks jaa ni tu led, jõu lud, pe re ja 
sõp ra de sün ni päe vad) ja spor-
diü ri tu sed. 

Olu li seks pee tak se val la mit-
me ke sist loo dust (eri ti me re 
lä he dust) ja se da tut vus ta tak-
se meel sas ti oma mu jalt tul nud 
sõp ra de le ja tut ta va te le.

Uu ri sin oma töös se da gi, 
mi da Tõs ta maa val la ela ni kud 
ar va vad en dast kui maae la ni-
kust ning mi da tä hen dab ko ha-
li kuks ole mi ne. Kü sit lu ses osa-
le nud ini me sed pea vad en nast 
val da valt ko ha li kuks, kel leks 
loe tak se eel kõi ge piir kon nas 

sün di nud ja kas va nud või pik-
ka ae ga pü si valt ela nud ini me si. 
Sa mu ti taht sin tea da kas tõs ta-
maa la sed on teis test eest las test 
min gil moel eri ne va mad. Enam 
kui pool vas ta ja test lei dis, et 
Tõs ta maa ini me sed on teis test 
eest las test mõ ne võr ra eri ne vad. 

Po si tiiv se kül je pealt mär gi-
ti, et võrd lu ses teis te eest las te-
ga on tõs ta maa la sed ehk na tu-
ke lah ke mad, pa re ma huu mo-
ri mee le ga ning võib-ol la pi sut 
töö ka mad ja vi sa mad kui kesk-
mi ne eest la ne. Ne ga tiiv se poo le 
pealt aval da ti ar va must, et tõs-
ta maa la sed on pi sut lii ga uu dis-
hi mu li kud ja kah juks ka üp ris 
oma ka su püüd li kud.

Maa ko gu kon nas ela mi ne 
on enam kui pool te vas ta ja te 
ar va tes nen de ene se mää rat lu-
se le mõ ju aval da nud ning se da 
pi gem po si tiiv ses mõt tes. Mär-
ga ta valt enam rõ hu ta sid se da 
me hed, kel le ar va tes maal ela-
mi ne on suu ren da nud nen de 
tead mis te ja os kus te pa ga sit. 
Mit mel kor ral oli vas ta ja te poolt 
tun da, et „lin na me hed“ on „sii-
di kä pad“, kes ei os ka töö riis ta 
käes hoi da, kuid ku na mi na olen 
maalt, siis on mul kõik va ja li kud 
os ku sed ole mas.

Kü si sin ma gist ri töö raa mes 
kui liht saks pea vad ko ha li kud 
Tõs ta maal oma idee de el lu vii-
mist. Sel gus, et pea pool te ar va-
tes see ker ge po le, sest li saks sel-
le le, et ini mes tel po le oma idee-
de el lu vii mi se ga ko ge mu si, võib 
ta kis tu seks ku ju ne da nii ko ha-
li ke ini mes te kui ka val la va lit-
su se ar va mus ja hoiak. An tud 
kon tekst on ilm selt seo tud ka 
uu rin gus sel gu nud tõ sias ja ga, 
et res pon den did ei usu oma või-
mes se ko gu kon nas ise mi da-
gi muut ma. Kui ma võrd le sin 
eel pool too dut kü sit le tu te va ba-
taht li ku te ge vu se ak tiiv su se ga, 
siis sel gus, et saa dud and med 
toe ta vad tei ne teist. Ehk tei si sõ-
nu on val las va ba taht li ku te ge-
vu se ga ol nud seo tud üle pool te 
res pon den ti dest ning peaae gu 
sa ma pal ju ini me si usub, et kui 
tah ta ja pin gu ta da, siis on piir-
kon nas või ma lik oma ideid el lu 

viia.
Oma töö vii ma ses osa kü si-

sin vas ta nu telt, mis tooks val da 
roh kem ela nik ke. Val da va osa 
uu ri mu ses osa le nud ini mes-
te ar va tes on sel leks töö ko had, 
mi da on lii ga vä he ning va bad 
ela mis pin nad, mis prak ti li selt 
puu du vad. Üü ri pin da sid po le 
ja ka müü gis ole vaid kin nis tuid 
on vä he.

Vii ma se na taht sin tea da vas-
ta nu te ar va must tu le vi ku koh-
ta Tõs ta maal. Vas tu sed vii ta sid 
sel le le, et ko ha kiin du mus mõ ju-
tab tu ge valt Tõs ta maa val lae la-
ni ke tu le vi kup laa ne. 72% va li-
mis ol nud ini mes test seos tab 
en da tu le vik ku Tõs ta maa ga. 
Res pon den ti dest on pea poo-
led mõel nud val last ära mi ne-
mi se le, kuid nen dest oma kor-
da poo led on se da mõel nud 
ku na gi am mu või va hel seo ses 
prob lee mi de ga ko dus või mu jal. 
Pal jud noo red küll ka vat se-
vad val last, vä he malt mõ neks 
ajaks, lah ku da seo ses õp pi mi-
se ga ja soo vi ga maail ma nä ha. 
Mu ret te ki ta vam on kü si mus 
kas need noo red ot sus ta vad ka 
ta ga si tul la. Uu rin gust sel gus, et 
tu gev ko gu kond on seo tud pe re 
ja sõp ra de ga, ko du ga, tee nus te 
ja või ma lus te kät te saa da vu se ga 
ning ka tööa las te või ma lus te ga. 
Kui ko ha lik oma va lit sus, koos-
töös eri ne va te part ne ri te ga, 
suu dab need nõud mi sed vas ta-
valt ühis kon na aren gu le kät te-
saa da vaks te ha, on tõe näo li ne, 
et noo red tu le vad Tõs ta maa le 
ta ga si.

Teen läh tu des lä bi vii dud 
uu rin gust ko ha li ku le oma va-
lit su se le ka mõ ned soo vi tu sed, 
mis võik sid ai da ta piir kon na 
elu jõu li sust ja jät ku suut lik kus 
tõs ta:

1. Väl ja töö ta da ja sel gelt reg-
le men tee ri da ko ha li ku init sia tii-
vi toe ta mi se süs teem;

2. Lei da koos töös et te võt ja-
te ga ja ko ha li ke ela ni ke va ja du-
si täp se malt uu ri des või ma lu si 
trans por diü hen du se pa re maks 
kor ral da mi seks Pär nu ga;

3. Lei da või ma lu si va ba de 
elu pin da de pak ku mi seks (üü ri-

Mida ar va vad Tõs ta maa ini me sed oma ko gu kon nast?
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mi seks) uu te le val da ela ma 
tu li ja te le;

4. Kaa sa ta roh kem nai si 
piir kon na va lit se mis se ja et te-
võt lu ses se, sa mu ti lei da või-
ma lu si kon ku rent si või me lis-
teks pal ka deks oma va lit su se 
al la su tus tes;

5. Pa nus ta da jät ku valt piir-
kon na aja loo- ja kul tuu ri pä-
ran di uu ri mi ses se, säi li ta mis-
se ja eks po nee ri mis se, sest see 
ai tab eris tu da teis test oma va-
lit sus test; 

6. Jät ku valt pa nus ta da koo-
li (sh kesk koo li) aren da mis se 
ning lei da või ma lu si lä bi koos-
töö ha ri du se kva li tee di tõst mi-
seks;

7. Jät ku valt pöö ra ta tä he-

le pa nu loo dus kait se le ja piir-
kon na hea kor ra le;

8. Säi li ta da ole ma so le vad 
kul tuu rit ra dit sioo nid ning 
aren da da ja ko han da da neid 
vas ta valt ühis kon na aren gu le 
ja ela ni ke oo tus te le.

Loo de ta vas ti need et te pa-
ne kud leia vad kas või lä bi mõt-
le mist ning või ma lu sel ra ken-
da mist.

Lõ pe tu seks ta han sü da-
mest tä na da kõi ki kü sit lu ses 
osa le nud ini me si, et oli te nõus 
mi nu pi ka le an kee di le vas ta-
ma ja oma ar va mu si ko du val-
last aval da ma.

Te gu sat sü gi se jät ku ja 
ko du ko ha hoid mist soo vi des,

Lii na Käär

Hea ini me ne!
Ma tä nan arm sat ini mest, kel le too dud jõh vi kad mu ter vist 

ko su ta vad ja sü dant soo jen da vad. A no nüüm ne kin gi tus või-
mal dab vaid le he kau du oma tä nu aval da da.

Efe li ne

OKTOOBER 
Nel ja päe val, 29. ok toob ril kell 17.30 
Tõ he la raa ma tu ko gus
Üle rii gi li sed raa ma tu ko gu päe vad “Koh tu me raa ma tu-
ko gus”. Hu vi li sed on oodatud osa saa ma muu si ka li sest 
ma rio nett nu ku eten du sest “KÕIK ON VÕI MA LIK”

NOVEMBER
Lau päe val, 21. no vemb ril 
Tõstamaa rahvamajas
KAD RI KAR NE VAL, tant suks män gib an sam bel Oki To ki

EEL TEA DE VAL LA EA KA TE LE

Sel aas tal toi mub jõu lu pi du 12. detsembril 
al gu se ga kell 12. Toi mu mis koht ik ka 

Tõs ta maa rah va ma ja, lus ti jaid siit ja sealt
Osa le mi sest an da tea da te le fo ni del 449 6180 või 

449 6256, re gist ree ri mi sel rää gi trans por di va ja du sest, 
te le fo ni lii nid ju ba ava tud.

Ko du le he soo dus pi let 15 €. Pi le ti hind Pi le ti le vi eel müü gist: 17 €, 15 € 
(pen sio nä rid), lap sed 8-14. a. (k.a.) - 10 €, lap sed ku ni 7.a. (k.a.) ta su ta.

Ko ha peal soo dus tu si ei ole

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.

KUHU MIN NA
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koht, nimi, aeg (min,sek), vkl, asutus

Raja pikkus 7,5 km

1. Franko Reinhold, 25.51, 
M 1, Pärnu; 2. Igor Skatško, 
26.21, M 2, JK Tempo Haapsalu; 
3. Enari Tõnström, 26.39, M 
3, Vändra; 4. Martin Tarkpea, 
26.58, M 4, Sõudekeskus Kalev; 
5. Priit Talu, 27.00, MVI 1, Pärnu; 
6. Taavi Lehemaa, 27.21, M 5, JK 
Paralepa; 7. Mehis Mäe, 27.32, M 
6, Täppsportlased; 8. Üllar Pärnat, 
27.38, M 7, SK Audru; 9. Tauno 
Danilov, 27.49, PA 1, SK Audru; 10. 
Ruslan Sergatšjov, 28.34, PB 1, JK 
Tempo Haapsalu; 11. Tauri Tinast, 
28.42, M 8, Pärnu; 12. Andero 
Sopp, 28.42, M 9, Pärnu Vennad 
Dahl; 13. Toivo Tinast, 28.59, M 
10, Tõhela; 14. Johann Poolak, 
29.00, M 11, Sõudeklubi Kalev; 
15. Tarvo Rõõmussaar, 29.05, 
M 12, Pärnu; 16. Erik Naissaar, 
29.27, PA 2, Niidu Kergej. Klubi; 
17. Daniil Andrianov, 30.05, M 13, 
JK Tempo Haapsalu; 18. Martin 
Teppan, 30.08, PB 2, Lihula; 19. 
Jakob Jääger, 30.17, PB 3, Audru; 
20. Rivo Kristal, 30.24, PB 4, Vakgu 
PK; 21. Marlon Tamme, 30.31, PB 
5, Pärnumaa; 22. Vambo Oolberg, 
30.38, MVI 2, Tallinn; 23. Raigo 
Rõõmussar, 30.50, M 14, Audru SK; 
24. Ainar-Sten Junker, 31.15, PA 
3, Lihula; 25. Märt Meos, 31.16, M 
15 SK Koprad; 26. Argo Linnaste, 
31.24, PA 4, Viisuke; 27. Andres 
Kasemets, 31.29, M 16, Pärnu; 
28. Andrus Maiste, 31.31, MVI 3, 
Treeningpartner; 29. Anastasija 
Skatško, 31.31, TB 1, JK Tempo; 
30. Rando Kristal, 31.33, PC 1, 
Valgu PK; 31. Lauri Õnnik, 31.43, 
M 17, Pärnu Sõudeklubi; 32. 
Andreas Lünekund, 31.46, M 18, 
Audru; 33. Karel Virks, 31.59, M 
19, SK Koprad; 34. Toivo Marus, 
32.03, M 20, Tõstamaa; 35. Virgo 
Laansoo, 32.35, M 21, Vääna-
Jõesuu; 36. Vallo-Peedu Lubi, 
32.45, MVI 4, Samotar; 37. Jüri 
Leesmäe, 32.50, MVII 1, OK West; 
38. Kenneth Koort, 33.01, PB 6, 
Kalevi Tenniseklubi; 39. Meelis 
Kukk, 33.14, MVI 5, Pärnu LV; 40. 

Sven Gnezdov, 33.31, PA 5; 41. 
Mihkel Poom, 33.37, M 22, Audru 
SK; 42. Anu Taveter, 33.39, NVI 1, 
Sukl Jõulu; 43. Anni Rava, 33.40, 
N 1, Pärnu Sõudeklubi; 44. Jaan 
Lehismets, 33.42, M 23, Surju Vald; 
45. Argo Paavel, 33.51, M 24, SK 
Azk; 46. Katrin Koor, 34.05, N 2, 
Pärnu; 47. Andres Siim, 34.18, 
MVI 6, Soome; 48. Imre Taveter, 
34.28, MVI 7, Frontier Hockey; 49. 
Raido Salk, 34.44, M 25, Tõhela; 50. 
Kaijo Killing, 34.48, M 26, Audru; 
51. Rein Toodu, 34.59, MVI 8, SK 
Saarde; 52. Keito Killing, 35.01, M 
27, Audru; 53. Priit Karon, 35.02, 
MVI 9, SK Saarde; 54. Tauno 
Tinast, 35.04, MVI 10, Pärnu; 55. 
Arvi Suur, 35.05, MVI 11, Koonga; 
56. Janno Pavlov, 35.09, M 28, 
Tõstamaa; 57. Toomas Unt, 35.22, 
MVI 12, Pärnu; 58. Tõnu Mäe, 
35.36, MVI 13, Pärnu; 59. Andres 
Martson, 36.03, MVI 14, Pärnu; 60. 
Germo Karro, 36.05, M 29, Viisuke; 
61. Marek Jääger, 36.30, M 30, 
Audru; 62. Oskar Ojamäe, 36.54, 
PD 1, Ermistu; 63. Indrek Teki, 
37.03, PB 7, Tõstamaa; 64. Janar 
Jürgens, 37.10, MVI 15, Tõstamaa; 
65. Erki Melts, 37.11, MVI 16, 
Pärnu; 66. Koidu Killing, 37.12, 
N 3, SK Kalev; 67. Laura Kallas, 
37.13, TD 1, Audru; 68. Heigo 
Jänes, 37.22, M 31, Kohila; 69. Iris 
Abdullajev, 37.23, TA 1, Pärnu; 
70. Janek Ojamäe, 37.48, MVI 17, 
Ermistu; 71. Andres Kase, 37.49, 
MVI 18, Sauga; 72. Martha-Liset 
Rõõmussar, 38.11, TD 2, SK Altius; 
73. Tarmo Blasen, 38.21, M 32, 

Tõstamaa; 74. Taavi Marus, 38.51, 
M 33, Tõstamaa; 75. Tiina Kapten, 
38.55, NVI 2, Sõudespinning.ee; 
76. Martin Koppel, 39.02, M 34, 
Audru; 77. Oliver Leas, 39.03, M 
35, Manija; 78. Janely Kuuskler-
Adler, 39.08, N 4, Tõstamaa; 
79. Liia Oidjärv, 39.15, NVI 3, 
Tõstamaa; 80. Rasmus Oliver 
Veskimägi, 39.24, PA 6, Tõstamaa; 
81. Merili Rohelpuu, 39.28, TB 
2, Pärnu Sõudeklubi; 82. Ainar 
Rohelpuu, 39.31, M 36, Sauga; 83. 
Kairi Ojamäe, 39.37, NVI 4, Ermistu; 
84. Sven Jürgens, 39.39, M 37, 
Tõstamaa; 85. Jessica Rohelpuu, 
39.47, TB 3, Pärnu Sõudeklubi; 
86. Margus Kask, 40.21, MVI 19, 
SK Jõulu; 87. Marie Kriisa, 40.26, 
N 5, Tõstamaa; 88. Romek Jõe, 
40.39, PB 8, Tõstamaa; 89. Isabel 

Joao, 40.52, N 6, Tõstamaa; 90. 
Joel Pulk, 41.07, M 38, Malev; 
91. Ott Nõmm, 41.11, PD 2, 
Vanalinna PK; 92. Robin Markus 
Masing, 41.12, PD 3, Nõmme 
Kalju; 93. Alari Uusna, 41.44, MVI 
20, SK Jõulu; 94. Alari Tõnissoo, 
41.53, M 39, Pärnu Pritsumaja; 
95. Erkki Juhansoo, 41.54, PB 9, 
Pärnu SK Raudmees; 96. Sireta 
Jürgens, 41.56, TC 1, Kabriste; 
97. Anett Pransmann, 42.05, N 
7; 98. Karl Robyn Valdaru, 42.12, 
PD 4, Piisataoja; 99. Ardo Leas, 
42.17, PD 5, Tõstamaa; 100. Merle 
Blasen, 42.35, NVI 5, Tõstamaa; 
101. Kahro Koit Koitla, 42.38, 
PA 7, Audru; 102. Maarjo Käär, 
42.59, PD 6, Seliste; 103. Sander 
Juurik, 43.00, M 40, Ermistu; 104. 
Anna-Kaisa Tõnissoo, 43.05, N 8, 
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Pärnu Pritsumaja; 105. Lembe 
Veskimägi, 43.40, NVI 6, Tõstamaa; 
106. Heleri Bauer, 43.49, NVI 7, 
Tõhela; 107. Ain Uusna, 43.55, 
MVII 2, SK Jõulu; 108. Andres 
Kalbach, 44.06, MVI 21, Tõhela; 
109. Roomand Saar, 44.07, MVI 
22, Domus Kinnisvara; 110. Inge 
Jõgi, 44.15, NVII 1, Tõstamaa; 
111. Virge Laansoo, 44.16, NVI 
8, Pärnu; 112. Kaili Kask, 44.17, 
NVI 9, Pärnu; 113. Risto Rand, 
44.23, PC 2, Seliste; 114. Liisbeth 
Sikk, 44.39, TA 2, Pootsi; 115. 
Ott Odes, 44.40, PA 8, Tõstamaa; 
116. Aivo Tagasaar, 44.49, PA 9, 
Seliste; 117. Mihkel Alasi, 44.51, 
M 41, Seliste; 118. Agnes Janson, 
45.28, N 9, Tõstamaa; 119. Karen 
Adler, 45.36, TA 3, Tõstamaa; 120. 
Kertu Lille, 45.43, TB 4, Tõstamaa; 
121. Teele Tõnisson, 45.54, TA 4, 
Tõstamaa; 122. Ülo Marus, 46.04, 
MVI 23, Tõstamaa; 123. Andres 
Verte, 46.26, MVI 24, Tõstamaa; 
124. Saima Rand, 46.59, NVII 2, 
Klubi Tervisesport; 125. Ergo 
Rand, 47.00, MVII 3, Pärnu; 126. 
Ingid Metsaäär, 47.09, NVI 10, 
Tallinn; 127. Kristin Vester, 47.20, 
N 10, Pärnu; 128. Lembit Martson, 
47.26, MVI 25, Kihnu; 129. Aare 
Sule, 47.34, M 42, Tallinn; 130. Ave 
Veskimägi, 47.52, TB 5, Tõstamaa; 
131. Kaarup Kask, 47.55, PD 
7, SK Jõulu; 132. Oliver Kask, 
47.57, M 43, SK Jõulu; 133. Aimar 
Müürsepp, 48.03, PB 10, Tõstamaa; 
134. Aksel Hambidge, 48.05, PD 8, 
Audru Kool; 135. Colin Hambidge, 
48.06, M 44, Audrumaa; 136. 
Magnus Janson, 48.07, PC 3, 
Tõstamaa; 137. Valvo Volgerad, 
48.13, MVI 26, Tõstamaa; 138. 
Oskar Tamm, 48.24, PA 10, Pootsi; 
139. Janika Ojamäe, 48.36, N 11, 
Ermistu; 140. Kaupo Põltsam, 
49.02, M 45, Tõstamaa; 141. Laine 
Bauer, 49.23, NVII 3, Tõhela; 142. 
Kätlin Hantson, 49.29, N 12, Must 
Mamba; 143. Jaan Rea, 49.47, 
M 46, Malev; 144. Katre Sutt, 
50.09, TC 2, Tõhela; 145. Karin 
Lapp, 50.47, N 13, Viljandi; 146. 
Evelin Seppor, 51.15, N 14, Tõhela 
Külaselts; 147. Laura Jõe, 51.17, 
N 15, Tõstamaa; 148. Everita 
Imana, 52.00, TD 3, Tõstamaa; 
149. Tarmo Iman, 52.06, M 47, 
Tõstamaa; 150. Marge Maruse, 
52.55, TA 5, Tõstamaa; 151. Merike 
Välja, 54.14, NVI 11, Audru; 152. 
Inge Jõe, 54.22, NVI 12, Tölli; 153. 
Annele Väli, 54.45, N 16, Tõstamaa; 
154. Gerda Maruse, 55.28, N 
17, Tõstamaa; 155. Ilme Rand, 
55.43,NVII 4, Klubi Tervisesport; 
156. Epp Tuisk, 56.05, N 18, 
Tõstamaa; 157. Anny Kerem, 
56.39, TD 4, Tõhela; 158. Brandon 
Rohtlaan, 1.04.11, PC 4, Tõstamaa; 

159. Kevin Päästel, 1.04.15, PD 9, 
Tõhela; 160. Arvo Asu, 1.04.59, 
MVII 4, Lihula; 161. Mark Sander 
Salk, 1.05.23, PC 5, Tõhela; 162. 
Villem Kalbach, 1.05.52, PC 6, 
Tallinna Tondi PK; 163. Janar Tagu, 
1.08.22, M 48, Pärnu; 164. Helinor 
Juhani, 1.08.23, N 19, Pärnu; 

LASTEJOOKS, 
raja pikkus 700 m

1. Viola Hambidge, 3.14, 9a, 
Audru Kool; 2. Joonas Salk, 
3.19, 8a, Rahumäe PK; 3. Joosep 
Käär, 3.20, 8a, Pärnu Vabakool; 
4. Martina Juhansoo, 3.26, 9a, 
Raeküla; 5. Robin Pentma, 3.28, 
8a, Kuninga PK; 6. Hendrik Välja, 
3.30, 7a Audru; 7. Maarja-Helena 
Veskimägi, 3.42, 9a, Tõstamaa; 
8. Emilia Hendrikson, 3.43, 9a, 
Audru; 9. Trevori Kärtmann, 3.43, 
7a, Vanalinna PK; 10. Gevert 
Aola, 3.48, 7a, Rääma PK; 11. 
Grete Vulkan, 3.50, 8a, Tõstamaa; 
12. Gertrud Martson, 3.55, 8a, 
Tõstamaa; 13. Karmen Käär, 
3.56, 7a, Pärnu Vabakool; 14. 
Eero Naissaar, 3.58, 9a, Kuninga 
PK; 15. Heli Valgeväli, 4.14, 7a, 
Nõmme PK; 16. Erik Koppel, 4.15, 
8a, Tõstamaa; 17. Joonas Rõhu, 
4.17, 7a, Tõstamaa; 18. Liis Rõhu, 
4.18, 7a, Tõstamaa; 19. Cristofer 
Madisson, 4.18, 7a, Pärnu; 20. 
Isabella Mäe, 4.20, 7a ; 21. 
Lisandra Mäe, 4.22, 6a, SK Audru; 
22. Martha-Maria Päästel, 4.23, 8a, 
Tõstamaa; 23. Timo Marus, 4.23, 
5a, Tõstamaa; 24. Annika Masing, 
4.25, 8a, Õismäe Gümnaasium; 
25. Rasmus Luige, 4.29, 9a, 
Kuninga PK; 26. Elis Ignatovitš, 
4.30, 7a, Lümanda PK; 27. Markus 
Iman, 4.33, 6a, Tõstamaa; 28. Eliis 
Tikerpalu, 4.41, 5a, Tammiste 
lasteaed; 29. Jaspar Adler, 4.43, 
7a, Tõstamaa; 30. Hanna-Loretta 
Laansoo, 4.45, 5a, Tallinn; 31. 
Tristan Voor, 4.46, 6a, Soome; 32. 
Doris Rand, 4.46, 6a, Tallinn; 33. 
Oskar Pentma, 4.47, 7a, Audru 
Kool; 34. Timo Valgeväli, 4.50, 
6a, Nõmme; 35. Kaspar Pentma, 
4.51, 5a, Audru; 36. Erik Ignatovitš, 
4.52, 9a, Lümanda PK; 37. Anna 
Sharlotte  Hallgrimsson, 4.54, 7a, 
Tõstamaa; 38. Tesire Tõnissoo, 
4.56, 7a, Rääma PK; 39. Emma 
Liisa Salk, 4.59, 9a, Tõstamaa; 
40. Margus Tomson, 5.05, 6a, 
Pärnu; 41. Eneli Piirme, 5.06, 6a, 
Tõstamaa; 42. Agathe Hagen, 
5.19, 6a, Tallinn; 43. Nora Karon, 
5.20, 6a, Pärnu; 44. Rander Libert, 
5.29, 8a, Rääma PK; 45. Eneli Pulk, 
5.35, 6a, Tõstamaa; 46. Karmen 
Kalmus 5.58, 6a, Tallinn; 47. 
Joosep Tamm, 5.59, 6a, Tõstamaa; 
48. Karola Kalmus, 6.01, 5a, 

Tallinn; 49. Emma Miia Martson, 
6.02, 5a, Kastani lasteaed; 50. 
Elena Pulk, 6.09, 4a, Tõstamaa; 51. 
Karl-Martin Kukk, 6.10, 4a, Pärnu; 
52. Kert Sims, 6.21, 4a, Tõstamaa; 
53. Jonathan Hagen, 6.46, 4a, 
Tallinn; 54. Cathryn Vahkel, 6.54, 
5a, Soome; 55. Kete Erik, 7.03, 
7a, Haapsalu; 56. Ketrin Valdaru, 
7.03, 5a, Piisataoja; 57. Tristan 
Grossberg, 7.12, 5a, Pärnu; 58. 
Magnus Karl Magnusson, 7.17, 4a, 
Tõstamaa; 59. Irma Karon, 7.25, 4a, 
Pärnu; 60. Martin Luige, katkestas, 
6a, Pärnu;

MÜRAKARUJOOKS, 
raja pikkus 250 m

Me ri leen Me ras, Ede li Piir me, Gre-
gor Val da ru, To mi Pris ke, Mia Ma-
rii Ma dis son, Get ter Haa va, Gre te 
Haa va, Re vo Raa vik, Kir ke Sah tel, 
Eri ka Sah tel, Mar den Tom son, Ja-
ne li Sims, Krist jan Sims, Kert Sims, 
Jes si ca Jaan soo, Ma rie Li sell Jä nes, 
Sand ra Hant son, Hu go Hant son, 
Ja ne liis Lü ne kund, Karl-Mar tin 
Kukk, Tre vor Ao la, Len ne-Me rit 
Ves ki mä gi, Ele na Pulk, Di mot hi 
Sel go ja, Ke ne Si re li, Hen ri Pent ma, 
Ro met Lil le, Bri git ta Laht, Kat rii-
ne-Eliis Toom sa lu, Karl Gross berg, 
He lee ne Ki hu, Eleo no ra Mar ta Nii-
ne, Hen ri Tõ nis soo, Ai ron Kol ju, 
No ra Rand, Ele riin Raa vik, Ja kob-

Au gust Kal bach, Re mo Ad ler, Mia 
Ad ler, Elii sa beth Pääs tel, Jan nor 
Ta gu.

SÜGISKÕND, 
raja pikkus 7,5 km

1. Keily Kaal, Tõstamaa; 2. Kersti 
Kott, Tõstamaa; 3. Kerttu Lepik, 
Pärnu; 4. Riina Rand, Maria talu; 5. 
Helle Joasoo, Pärnu Tervisespordi 
Klubi; 6. Grettel Soonisoo, 
Tõstamaa; 7. Õie Killing, Audru; 
8. Chatlin Päästel,Tõstamaa; 
9. Ilona Niit, Pootsi; 10. Enn 
Rand, Maria talu; 11. Jaanika 
Soosaar, Tõstamaa; 12. Kaidi 
Sepp, Tõstamaa; 13. Tiina Sahtel, 
Tõstamaa; 14. Anett Luigemaa, 
Pärnu; 15. Marleen Sahtel, 
Tõstamaa; 16. Riin Padul, Pärnu; 
17. Merike Tuhkanen, Tõstamaa; 
18. Maire Blasen, Tõstamaa; 19. 
Katrin Somelar, Tõstamaa; 20. 
Timandra Rand, Maria talu; 21. 
Evelyn Piirme, Tõstamaa; 22. 
Rein Rand, Tõstamaa; 23. Mia 
Marie Blasen, Tõstamaa; 24. Knut 
Kaarel Kohv, Maria talu; 25. Helina 
Volgerad, Paikuse Alev; 26. Katre 
Maris Veskimägi, Tõstamaa; 27. 
Piia Paavel, Pärnu; 28. Mercedes 
Merimaa, Audru; 29. Merike 
Gnezdov, Audru; 30. Melinda 
Ristimaa, Pärnu; 31. Jaanika 
Luigemaa, Pärnu;

Mü ra ka ru de ni mel ta hak sin tä na da meie spon so reid ja abi li si Met sa värk 
OÜ, Mer tex Mets, Grü ne Teks tiil, Tõs ta maa Spor dik lu bi, Val vo Vol ge rad, 
Kät lin Kask, Ka ro lii ne Kask, Eve lyn Piir me. Koh tu mi se ni järg mi sel aas tal! 

Jaa ni ka 
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Õnnitleme uusi vallakodanikke ja nende vanemaid!
Melani Oks – 18.09.2015

SeptembrikuuSeptembrikuu OktoobrikuuOktoobrikuu
LEIDA GRAHV 91LEIDA GRAHV 91

ZOJA VEREŠTŠAGINA 89ZOJA VEREŠTŠAGINA 89
HELJU SIINNE 84HELJU SIINNE 84
LEIDA METSA 84LEIDA METSA 84
LAINE LAAN 83LAINE LAAN 83

HELGA RANDMAA 82HELGA RANDMAA 82
SALME NIITVÄHI 82SALME NIITVÄHI 82

ERIKA-ELENE ANSU 82ERIKA-ELENE ANSU 82
ELGA RAND 81ELGA RAND 81

EVI LAANEMETS 80EVI LAANEMETS 80
LAINE PALUSALU 79LAINE PALUSALU 79

MEELI SUTT 78MEELI SUTT 78
ARVO LANKUS 77ARVO LANKUS 77

ELJU SIINNE 75ELJU SIINNE 75
VALVE RANDMÄE 74VALVE RANDMÄE 74

REIN KÜTT 74REIN KÜTT 74
HELME VAINULA 74HELME VAINULA 74

ÕIE KLAATS 74ÕIE KLAATS 74
SILVI TOMSON 73SILVI TOMSON 73

MARE TETSMANN 72MARE TETSMANN 72
VIIVI KARLEP 71VIIVI KARLEP 71

MARI KASEPÕLD 70MARI KASEPÕLD 70
HELJU ANTSU 65HELJU ANTSU 65

JÜRI TELL 65JÜRI TELL 65
ENN VAHUVEE 65ENN VAHUVEE 65

NIINA ALLIKAS 90NIINA ALLIKAS 90
ÜLO-HILLAR MAI 79ÜLO-HILLAR MAI 79

ENDEL VAINAMÄE 78ENDEL VAINAMÄE 78
SILVI RAND 77SILVI RAND 77
PAUL LEAS 77PAUL LEAS 77

JAANUS HINDREKS 77JAANUS HINDREKS 77
LEIDA LEPA 76LEIDA LEPA 76

MIHKEL LAUR 76MIHKEL LAUR 76
ÜLO TÕNTS 76ÜLO TÕNTS 76

MAIMO GUUTMANN 74MAIMO GUUTMANN 74
EVALD JÕGISU 74EVALD JÕGISU 74

REIN RAND 73REIN RAND 73
NIGOL ALAS 72NIGOL ALAS 72
TIIU LEESI 71TIIU LEESI 71

EVALD SEPPAMA 71EVALD SEPPAMA 71
TIIT PILT 71TIIT PILT 71

ELLEN AAVA 70ELLEN AAVA 70
HELLE VENE 70HELLE VENE 70

HEINO RISTSALU 65HEINO RISTSALU 65
MATI LUMI 65MATI LUMI 65

HILJA MÄNDLA 65HILJA MÄNDLA 65

ÜLO RAND
08.03.1943 – 20.09.2015

AIN PÄRNA
04.07.1936 – 30.09.2015

           juubilarid           juubilarid            juubilarid           juubilarid

Su tu gev elu ta he lõ puks vä sis

ja sü gis tuu les mur dus elu puu.

Sü dam lik kaas tun ne Ai no le 

abi kaa sa Ain Pär na sur ma pu hul

Ea ka te klu bi


