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 Sügis on too nud kaa sa tor-
mid, pi me du se, ma sen du se ja 
ole lus võit lu se. Nüüd ole me siis 
nii kau gel, et ka hest Ees tist on 
vä he, tee me kol man da. Saan 
aru, et üks neist on Tal linn ja 
tei ne siis üle jää nud võ sa, aga 
ku hu ra ja me kol man da? 

Kas mit te Tal lin na pä rast ei 
pee tud la hin guid ja he das ui su-
hal lis. Sel ja täie sül ge sai tä na ne 
va lit sus ja miks ka mit te igüks 
meist, kes keskk lu bis se ei kuu-
lu. Kui ko gu üri tu se oleks 
naa ber suur rah va keel de tõl ki-
nud ja sa mas sil mad sul ge nud, 
ei oleks us ku nud, et sel li ne 
pro pa gan da pi du toi mub mi nu 
väi ke ses rii gis. Mis see siis 
nüüd on? Na gu oleks sa jan di 
ta ga si as tu nud.

Eht ne klou naad, mi da edas-
tab pea lin na te le ka nal, in ter net 
ja mi da ik ka gi vaa tan. Pi su ke 
loo tu se kiir tu le vi ku osas hoiab 
sil mi ek raa nil. Si ni sil mi. Va he-
peal hak kab nii piin lik ja hä bi, 
et pean mi ne ma õue tor mi-
tuul tes se pu has tu ma. Ei kas-
va tust, ei las te tu ba, ei sü da me-
tun nis tust, ei isa maa li sust. Ju 
siis sel li seid sea dus test väl jas 
juh te nen de va li jad vää ri vad ki. 
Rik kad tal linn la sed mak sa vad 
sel le po liit lõ bu pro tes ti ma ta 
kin ni ja kui häs ti lä heb, kut su-
tak se veel tei ne kord sau na gi.

Kah juks on po liit par teid 
oma si se mis te vas tuo lu de ja 
üks tei se ma ter da mi se ga nii 
hõi va tud, et unus ta vad hoo pis-
ki ära sel le kõi ge täht sa ma. Kas 
tu leb meel de, kal lid po lii ti kud? 
Ei, need po le hü ved sul le, 
mul le, tal le ning fa naa ti li ne 
või mui ha lus. 

Po lii tik on el lu kut su tud 
rah va tee ni mi se le, mit te se ga-
mi ni aja da ra ha tee ni mi se ga! 
Ot si ge oma rah vas nen dest 
pal ju dest ees ti dest vaid üles!

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 30. ok toob ril 
2015. a osa le sid kõik 
vo li ko gu liik med.

 Kin ni ta ti Tõs ta maa val la 
ee lar vest ra tee gia aas ta ni 2019.

Ee lar vest ra tee gias esi ta tak-
se val la ma jan dus li ku olu kor ra 
ana lüüs ja prog noos ee lar ve-
st ra tee gia pe rioo diks. Ee lar ve-
st ra tee gia vas tu võt mi se le eel-
ne nud aas ta te ge li kud, jooks va 
aas ta eel da ta vad ja ee lar vest ra-
tee gia pe rioo diks prog noo si ta-
vad põ hi te ge vu se tu lud.

Eel da ta vad põ hi te ge vu se 
ku lud.

In ves tee ri mis te ge vu se ee l-
ar veo sa olu li se mad te ge vu sed 
ja in ves tee rin gud koos ko gu-
mak su mu se prog noo si ja või-
ma li ke fi  nant see ri mi sal li ka te-
ga.

Eel da tav fi nant see ri mis te-
ge vu se maht ning lik viid se te 
va ra de muu tus. In for mat sioon 
ee lar vest ra tee gia pe rioo diks 
ka van da ta va test ko ha li ke mak-

su de  ja maa mak su muu da tus-
test.

Üle vaa de val la ja te mast sõl-
tu va te ük sus te ma jan du so lu-
kor rast, seal hul gas arv näi ta jad, 
mis on va ja li kud põ hi te ge vu-
se tu le mi ja ne to võ la koor mu-
se mää r a ar vu ta mi seks. Põ hi-
te ge vu se tu lem eel mi sel aas tal, 
jooks vaks aas taks prog noo si-
tud ja ee lar vest ra tee gia pe rioo-
di igaks aas taks prog noo si tav 
põ hi te ge vu se tu lem iga aas-
ta lõ pu sei su ga. Te ge lik ne to-
võ la koor mus eel mi sel aas tal, 
jooks vaks aas taks prog noo si-
tud ja ee lar vest ra tee gia pe rioo-
diks prog noo si tav ne to võ la-
koor mus. 

Muu val la fi  nants juh ti mi se 
kor ral da mi seks olu li ne in for-
mat sioon.

Ee lar vest ra tee gia 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.

 An ti val la va lit su se le lu ba 
ar vel dusk re dii di taot le mi seks 
järg mi sel aas tal sa mas ula tu ses, 

kui eel mi sel gi aas tal. Ar vel-
dusk re dii ti ka su ta tak se ju hul, 
kui ee lar ve lae ku mi sed ei ole 
toi mu nud õi geaeg selt.

Kuu la ti val la va ne ma Too-
mas Rõ hu in fot plaa nis ja töös 
ole va test pro jek ti dest:
val la tee de kor ras ta mi ne 
       15 000 €;
Tõ he la rah va ma ja ja ki rik 
       10 000 €;
koo li rõ du re mont 
       10 000 €;
las teaia saa li re mont 
       25 000 €.  

Va ja lik sum ma in ves tee rin-
gu teks oleks 60 000 €.

Aru ta ti in ves tee rin gu te 
ra has ta mi se või ma lu si ja an ti 
val la va lit su se le lu ba va ja du sel 
lae nu taot le mi seks.

 Kuu la ti val la vo li ko gu ala li-
se kul tuu ri ko mis jo ni esi me he 
Anu Rand maa ja ha ri dus ko-
mis jo ni esi me he Ur mas Rein-
feld ti et te pa ne kuid aren gu ka va 
täp sus ta mi seks.

Eve Sah tel,
val la sek re tär

VAL LA VO LI KO GU TEA TED

 Tõs ta maa Kesk koo li õp pe-
ka va prog ram mis on õp pe-
suu na na tu ris miõ pe. Se ni ni on 
edu kat koos tööd teh tud Tar tu 
Üli koo li Pär nu Kol ledžiga ning 
noo red on saa nud ju ba üle 
küm ne aas ta tu ris mi- ja ma jan-
du sa last ha ri dust.

Sel õp peaas tal on va lik kur-
sus saa nud uue ni me – maa tu-
ris mi kor ral dus ning põ hi rõhk 
lii ku nud roh kem piir kond li ku-
le tu ris mi ma jan du se le ja ko ha-
li ke le et te võ te te le. 

Õp pe ka va ku raa to riks on 
Rai li Men gel or ga ni sat sioo nist 
MTÜ Maa tu rism. Te ma eest-
ve da mi sel on õp pes se kaa sa tud 

tu ris mi as ja tund jaid üle Ees ti 
ning jät ku valt kes tab koos töö 
ka Pär nu Kol ledži õp pe jõu du-
de ga.

Maa tu ris mi kor ral du se kur-
su se lä bi vad güm na sis tid saa-
vad tead mi si ma jan du sest ja 
et te võt lu sest, klien di tee nin du-
sest, as jaa ja mi sest, tu ris mi ma-
jan du sest, tu ris mi geog raa fi ast, 
maa tu ris mi kor ral du sest ning 
toit lus tus kor ral du sest. Sel geks 
saab ka gii di töö.

Olu li se osa õp pe ma hust 
moo dus ta vad õp pe käi gud, 
mil le de üle san deks on teo ree-
ti lis te ja prak ti lis te ko ge mus-
te ühil da mi ne ning pa ri ma te 

prak ti ku te ko ge mus test õp pi-
mi ne.

Õp pe ül di seks ees mär-
giks on eel kõi ge si de tu ri mi- ja 
ma jan dus vald kon na et te võ te-
te ga, et õp pi da tund ma ma jan-
du ses toi mu vaid prot ses se, 
ma jan dus sea du si, orien tee ru-
mist äri maail mas ja et te võt lu-
ses, ai ta maks õpi las tel mõis-
ta tu ris mi ma jan du se täht sust, 
et te võt lu se rol li glo baal ma-
jan du ses ja sa mas ka vas tu-
tust piir kond li ke prob lee mi de 
la hen da mi sel ning väär tus ta da 
ha ri du se täht sust töö ko hal ja 
elu kest vas õp pes.

Toomas Mitt

Tõs ta maal saab õppida maa tu ris mi kor ral dust
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 Kar do ni kin nis tu 
de tailp la nee rin gu 
keh tes ta mi ne

Tõs ta maa Val la va lit sus 
27.10.2015 kor ral du se ga nr 
460 keh tes tas Kast na kü la 
Kar do ni kin nis tu de tail-
p la nee rin gu. Pla nee rin gu-
ga on ka van da tud kin nis tu 
ja ga mi ne ka heks maaük su-
seks, mil lest üks (ca 2 ha) on 
ka van da tud ela mu maaks ja 
tei ne (ca 2,9 ha) jääb maa tu-
lun dus maaks. 

Ela mu maa le on ka van-
da tud ra ja da ku ni 60 m2 
suu ru se ehi tu sa lu se pin da la-
ga ja ku ni 7 m kõr ge ela mu. 
Li saks on lu ba tud ra ja da 
sel le juur de ku ni 5 m kõr ge 
ja ku ni 60 m2 suu ru se ehi tu-
sa lu se pin na ga kõr val hoo ne. 
Tõs ta maa val la üldp la nee-
rin gu ko ha selt asu vad pla-
nee ri tud hoo ned re ser vee ri-
tud ela mu maal. 

Pla nee rin gu ga ei kaas-
ne olu list ma jan dus lik ku, 
sot siaal s et, kul tuu ri list ega 
kesk kon na mõ ju.

DETAILPLANEERINGUD

Su ve lõ pu poo le käi sid 
hoog sad re mon di tööd 
las teaia kõi ge ta gu mi-
ses osas, kus teh ti kor da 
saal ja kaks ka bi net ti 
koos ko ri do rio sa ga. 

Seal sed ruu mid olid se ni 
kaa sa jas ta ma ta ning tal ve kuu-
del vä ga kül mad. Vä lis sei nad 
va ja sid hä das ti soo jus ta mist 
ning va nad ak nad ja ra diaa to rid 
väl ja va he ta mist. 

Si se ruu mi des said laed ja sei-
nad uue vär vi kuue ning asen da-
ti põ ran da kat ted. Saa li par kett-
põ rand sai lih vi mi se ja lak ki mi-
se ga nii võrd hea uuen dus kuu ri, 
et näeb ki nüüd väl ja na gu uus. 

Si se ku jun da ja Hed da Peet 
ai tas meil ruu mi de le va li da 
so bi li kud vär vi la hen du sed ja 
kok ku so bi vad kar di na kan gad. 

Vä lis sein sai er gas päi ke se kol-
la ne.

Saa li sei na le maa lis kunst-
nik Ave Teeää re kau ni puu võ ra. 
Seal on ka su ta tud mag net vär vi, 

nii et lap sed saa vad puu le kin ni-
ta da kas aas taae ga de le või täht-
päe va de le so bi lik ke kau nis tu si. 
Uued la va kar di nad ja vär vi li sed 
val gus tid li sa vad sa mu ti saa li le 

rõõm sa mat il met.
Saa lis toi mu vad las te muu si-

ka- ja lii ku mis tun nid ning mit-
me su gu sed üri tu sed. Re mon di-
tud ruu mid on nüüd pal ju kau-
ni mad ja soo je mad ning las te le 
kind las ti pal ju hu ba se mad. 

Re mont töid teos tas OÜ Sto-
no-Ehi tus ning töö del hoi dis sil-
ma peal val la ehi tus nõu nik Ain 
Birk.

Ehi tus töö deks sai val la va lit-
sus toe tust re gio naal se te in ves-
tee rin gu toe tus te and mi se prog-
ram mist, mil le le li san dus val la-
pool ne oma fi  nant see ring.

Ole me vä ga ra hul, et las te-
le va ja li kud aren gu- ja õpi tin gi-
mu sed on olu li selt pa ra ne nud.

Anu Pe ter son,
abi val la va nem

 5. no vemb ril tä his tas Hel mi Lai ne sa jan-
dat sün ni päe va. Et, Hel mi elab ju ba mi tu aas tat 
Poot si hool de ko dus, toi mus pi du lik juu bel da-
mi ne seal ses saa lis. Su gu la se El fi  ja hool de ko du 
kok ka de abi ga oli kae tud uh ke pi du laud. Ko hal 
olid lä hi mad sõb rad, ku na gi sed naab rid, su gu la-
sed ja val la esin da jad. 

Ta ga si hoid lik Hel mi vaa tas ko gu se da se bi-
mist suu ri sõ nu te ge ma ta. “Ega iga päev saa 
sa jan di va nu se ini me se ga klaa se kok ku lüüa”, 
tea tas val la va nem ja kõ lis tas Hel mi ga klaa se. 
Pi du lau da kau nis ta sid suu red ja maits vad tor did 
ning lil led, lil led, lil led.

Pal ju ter vist soo vi vad ka Tõs ta maa Tuu led.

Hel mi Lai ne 100

Lap sed said soo ja ja ilu sa saa li
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T
ä na ses Ees tis, sh ka Tõs-
ta maal, jääks pal ju as ju 
te ge ma ta, kui po leks 

kus kil ra haand jaid, kel lelt ae ga-
jalt pro jek ti toe tust saa da ja siis 
sel le abil ko ha lik ku eluo lu pa re-
maks muu ta. 

Üks to re toe ta ja on Tõs ta maa 
val la le ol nud Kul tuu ri mi nis tee-
rium, kes va hen das „Eu roo-
pa Ma jan dus piir kon na 2009 – 
2014 prog ram mi „Mõi sa koo lid 
– säi li ta mi ne lä bi ka su ta mi se“ 
aren dus toe tust ning mil le raa-
mes on pea gi lõp pe mas val-
la va lit su se pro jekt „Tõs ta maa 
mõi sa koo li aren da mi ne at rak-
tiiv seks ja mit me külg seks ko gu-
kon na tu ris mi- ja kul tuu ri kes-
ku seks“.  Olen pro jek tist kir ju ta-
nud 2014. aas ta ok toob ris ja sel-
le aas ta mai kuus. Nüüd an nak-
sin meel sas ti tei le taas kord aru 
sel lest, mis va he peal teh tud on.

Lõp pe nud on kaks koo li tust, 
mil lest gii di töö koo li tus kes tis 
sui sa mai kuust ku ni no vemb ri-
ni ning mil le raa mes teh ti val la le 
tiir pea le tut vus ta des olu li si piir-
kon na vaa ta mis väär su si ja ümb-
rus kon na aja lu gu. Eri ti mee leo-
lu kaks ku ju nes Vais te ohv ri ki vi 
juu res käi mi ne, mil le leid mi seks 
tu li eel ne valt pal ju tööd te ha ja 
pad ri kus met sae lu ka te ga hak-
ka ma saa da.

Vii ma ne kur sus lõp pes 22. 
no vemb ril. Te ge mist oli ma sin-
ku du mi se in ten siiv koo li tu se-
ga, kus nel ja õp pe päe va jook sul 
pi did õp pu rid oman da ma kõik 
pea mi sed ni pid ja võt ted ku du-
mi te val mis ta mi seks. Siin juu res 
on pas lik ka li sa da, et pro jek-
ti raa mes soe ta ti mei le uhiuus 
ku du mis ma sin, mil lel ha ka ta 
Tõs ta maa le oma seid ka pu kaid 
ja muid ese meid te ge ma.

Su ve jook sul on mõi sa jõud-
nud ter ve hulk ese meid, mis 
ai ta vad olu li selt pa ran da da 
mõi sa koo lis pa ku ta vaid tee nu-
seid ja muu ta mee leo lu ka maks 
kõi ki kor ral da ta vaid sünd mu si. 
Rää ki ma ta sel lest, et liht sus ta-
vad olu li selt mõi sa koo li töö ta-
ja te te ge mi si. Nüüd siis loe te lu 
as ja dest: kok ku pan da vad lauad, 

imei lu sad klaa sid, söö gi riis ta-
de komp lek tid, mõi sa le oma-
sed klei did ja saa lis on uh ked 
kar di nad. Pea gi on ka su tu sel ka 
uus ki noe sit lus teh ni ka (ek raan, 
da tap ro jek tor, kõ la rid ja blu-ray 
män gi ja), ruu me kau nis ta mas 
uh ked se pis ta tud küün la ja lad 
ja õues kõr gu mas to re üri tus te 
telk. 

Aas ta lõ puks on val mi mas 
veel uhiuus mõi saa ja lu gu kä sit-
lev raa mat ja tu ris te rõõ mus ta-
mas piir kon da tut vus tav kü las-
tus kaart. Ko ha li ke ak tiiv se te 
kä si tööi ni mes te ga sõi da me 11. 
det semb ril Lät ti Li gat nes se, kus 
loo da me naab ri telt saa da ins pi-
rat sioo ni ja uu ri da nen de ko ge-
mu si kä si töö tu ris mist. 

Reis on olu li ne osa pro jek-
ti raa mes val mi vast kä si töö tu-
ris mi aren gu ka vast, mil le alu sel 
meie en da kä si tööd pa re mi ni ja 
laie malt ava lik ku se le tut vus ta-
ma ja tu run da ma ha ka ta.

Kü la rah va hu vi ra hul da mi-
seks kor ral da me pro jek ti te ge-
vu si tut vus ta vaid in fo päe vi det-
semb ri kuu tei ses poo les, mil 
igaü hel on või ma lus mõi sa koo li 
tul la ja oma sil ma ga kae da, mis 
on teh tud ja kas as jad on väärt 
ka su ta mist. Jäl gi ge rek laa mi 
det semb ris.

Rõõm sat as kel da mist 
soo vi des, 

Lii na Käär, 
pro jek ti juht

Ei saa il ma pro jek ti de ta…

Ma sin ku du mis koo li tu se õpi la sed töö hoos.

Mõi sap rei lid uu tes klei ti des uue laua ja klaa si de ga.

Gii di koo li tu sel osa le jad kü las ta mas Se lis te muu seu mi tu ba.
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N
o vem ber al gas las teaias 
hel ku ri päe va ga. Noor-
soo po lit sei nik Ing rid 

Õis puu käis las tel kü las, rää kis 
hel ku ri ka su ta mi se va ja lik ku-
sest. Rõõm oli kuul da, et lap sed 
tea vad vä ga häs ti, miks ja kui-
das hel ku rit ka su ta da. Loo dan, 
et kõik õpe tus sõ nad kor ra ti ka 
ko dus üle, sest väl jas on tões ti 
pi me ja hel kur on vä ga va ja lik 
mei le kõi gi le.

No vemb ris se mah tus ka 
teat rie ten dus „Loo du se loo tus 
on lap sed“. See oli õpet li ku si su-
ga loo dus – ja kesk kon na tee ma-
li ne eten dus, kus õpe ta ti las te le, 
kui das käi tu da loo du ses, kui das 
hoi da kesk kon da, ol la  loo dus-
sääst lik ja kui olu li ne on sõp rus, 
au sus, abis ta mi ne ning üks tei-
sest hoo li mi ne. Kui das lei da 
se da kau nist meie üm ber ja osa-
ta nä ha loo du se ilu ja an de.

6. no vemb ril toi mus las teaia 
vär se kelt re mon di tud saa lis isa-
de päe va pi du ja saa li pi du lik ava-
mi ne. See to re päev al gas ühi-

se pud ru söö mi se ga rüh ma des. 
Õh tu ne pi du sai iga ti vah va, isa-
de le laul di, tant si ti, loe ti luu le-
tu si. Isad joo nis ta sid seo tud sil-
ma de ga oma las test pil te, koos 
nu pu ta ti mõis ta tus te le vas tu-
seid. Pi du lõp pes ühi se tor di 
söö mi se ga.

Peol an ti las teaia le üle kaks 
võim le mis mat ti, 10 hel kur ves ti 
ja suur kott kom mi de ga. Sel li se 
suu re kin gi tu sed te gid las teaia-
le Tõs ta maa Ja hi mees te Selts ja 

toi me kad Teh no kü la ini me sed, 
kes au gus tis toi mu nud val la-
päe va de raa mes, las teaia heaks 
ra ha ko gu sid. Suur ai täh nen de-
le to re da te le ini mes te le!

Kui mar di päe va tä his ta si me 
väi ke se ühis män gi mi se ga las-
teaia saa lis, siis kad ri päe val käi-
sid meil kü las Kad rid koo list. 
Lap sed, kes olid riie ta tud val ge-
tes se riie tes se, olid vä ga põ ne vil, 
kui kee gi saa li uk se ta ga laul ma 
hak kas. 

Kui Kad rid koos ha ne ga sis se 
as tu sid, siis kõik kuu la sid ja vaa-
ta sid suu re uu dis hi mu ga, et mis 
nüüd toi mu ma hak kab. Kad rie-
ma rää kis kad ri päe va kom me-
test ja käis vit sa ga lap si pai ta-
mas, et nei le head ter vist an da. 
See jä rel kü si ti las telt mõis ta tu si 
ja siis läks tant suks. Kad rid koos 
las te ga tant si sid ja laul sid ning 
kõi gil oli vä ga lõ bus. En ne ära-
mi ne kut vis ka sid Kad rid põ ran-
da le vil ja te ri, mi da lap sed ko he 
kii res ti kor ja ma tõt ta sid. 

Va na rah va kom me te ko ha-
selt too vad Kad rid kar jaõn ne 
ning see tõt tu ot sus ta si me koos 
las te ga min na loo mi vaa ta ma. 
See kord käi si me Tõ he las And-
res Kal bac hi ja In ga Hal me juu-
res pii ma kar ja vaa ta mas. Las te 
rõõ muks olid leh ma de le li saks 
ka koer, kass ja ho bu ne. Ai täh 
pe re rah va le, kes meid vas tu võt-
tis!

Kau nist jõu luoo tust soo vi des, 
Ka di Ad ler,

Tõs ta maa las teaia di rek tor

Novem ber las teaias oli üri tus te roh ke

S
ät ti sin 31. ok toob ri ilu sal 
sü gi sõh tul sam mud ko ha-
li ku kul tuu ri ma ja poo le. 

Ju ba esi me ne pilk au to de hul ga-
le en nus tas pal ju rah vast. 

Nii oli gi. Saal oli ini me si täis. 
Va ba is te koh ta oli ras ke lei da. 
Õn neks tu li mul le meel de näi-
te rin gi kin gi tus Vo ki rat ta juu be-
li pu hul- igal eten du sel on esi-
me ne too li ri da re ser vee ri tud 
Vo ki rat ta liik me te le. Pal ju tä nu 
näi te rin gi le, va ba is te koht täit-
sa ole mas.

Suu re rah va ko gu ne mi se 
põh ju seks oli ko du teat ri jär je-
kord ne esie ten dus – „Aten taat“, 
mil le au to riks And r us Ki vi rähk 
ise.

Näi den di si su siin ko hal lah ti 
kir ju ta ma ei hak ka, sest kõi ki de-
le tõ si hu vi lis te le on ju si su nii gi 
tea da. Pa kun hoo pis oma pool se 
nä ge mu se osa täit ja te soo ri tu se 
koh ta.

Näi den di te ge vu se kesk-
meks on pe re kond Paul. Pe rei-

sa kõrts mik Paul – Enn Mart-
son, pe re tü tar Ka ro lii na – Lii-
na Käär ja pe ree ma proua Paul 
– Tiiu Saar. Enn ja Lii na on ju ba 
va nad ka lad ja nen de esi ne mi-
ne saab ala ti kiit va hin nan gu, nii 
ka nüüd. Tiiu Saar pe ree ma na 
toi me tab la val tõe li se pe re sü da-
me na – pa ra jalt nõud lik, abi val-
mis ja vee nev oma esi tu ses. Tiiu 
are neb igas eten du ses po si tiiv-
ses suu nas.

Va napaa ri moo dus ta sid 
pr Rum bask – Õie Jaan soo ja 
Ha rald Lu si kas – Ei no Nõm me. 
Nii to re oli jäl gi da nen de oma-
va he list kemp le mist, sest kõr ge 
sünd su se tun de ga va nap rouat 
pa han da vad här ra Lu si ka la ba-
se või tu väl jaüt le mi sed kaas las te 
aad res sil.

Mees näit le ja te vä he su se tõt-
tu täit sid mees te osi ka nai sed. 
La vas ta ja Kül li Jan so ni kii tu seks 
peab üt le ma, et ta oli os kus li kult 
osad üm ber ja ga nud ja vä ga täp-
selt ar ves ta nud nais te või meid.

Sel les rüh mas oli pret se den-
di tult pa rim pr Rum bas ki poeg 
Aa dam – Tee le Tõ nis so ni esi-
tu ses. Lau sa nau ding oli jäl gi da 
pa ra jalt pak su poi si kruts keid, 
ke da jät kus iga le poo le. Tee le 
võiks tõ si selt kaa lu da näit le ja 
elu kut se oman da mist.

Meel di va ja usu ta va esi tu se 
män gis väl ja ka Sch mid ti noor 
osa täit ja Ag nes Jan son, se da 
enam, et te ge mist oli ne ga tiiv se 
te ge la se ga.

Ja Lon nist – Moo ni ka Ad le-
rist po le mõ tet rää ki da gi. Ta oli 
nii ehe ja ko gu la va täi tev ku ju, 
kes kut sus pub li kus esi le sa ge-
da si nae ru pah va kuid.

Pos tiü le mat Alek sand ra Ip si 
ke has tas veet lev Car men Maa-
toa, kel le ke na fi  guu ri ja uh keid 
tua let te oli meel div vaa da ta. 
La vas ta ja le kii du sõ nad õn nes-
tu nud va li ku pu hul.

Ja Ku rat – Eha Ko senk ra nius 
oli ik ka ku rat li kult hea – must ja 
pa tu te gu de le ah vat lev.

Jan Krüll ber gi osa täit ja noor 
Kar lo Sa lu täi tis suu re pä ra selt 
esi me se ar mas ta ja rol li. Kaa sa 
män gis ka ke na vä li mus.

Maa rah vas on ala ti vaos-
hoi tud vaid aru har va ju le tak se 
emot sioo ni de le ke set eten dust 
vo li an da ja oma suh tu mist la val 
toi mu vas se ap lau si ga toe ta da. 
Sel lel eten du sel toi mus see mi tu 
kor da to re da te lau lu de pu hul. 
Ap lau si ga kii tis rah vas hr Pau li 
ja Ku ra di duet ti nur mel voo ga-
vast ruk kist, Aa da mi jõu lu lau-
lu, Pau li ja Ku ra di lau lu saa bu-
vast ke va dest. Suur töö on ära 
teh tud. 

La val on pal ju ini me si, kes 
kõik on oh ver da nud tun de oma 
va bast ajast. Kõik on häs ti väl ja 
tul nud. Kui õn nes tuks ka  roh-
kem me hi kaa sa ta, võiks täies ti 
tõ si selt mõel da Tõs ta maa rah-
va teat ri loo mi se le. Mõt le me 
ik ka suu relt, sest ko du pub lik 
kii dab ja kii tus in nus tab.

Efe li ne 

Kodu tea ter ül la tas jäl le
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A
nd rus Ki vi rähk kir ju-
tas vä ga ta ba valt oma 
„Re he pa pis“, et hom-

mi kul oli ilm ha rul da selt ko le. 
Mi na na tu ke kri ti see riks te ma 
tä he le pa ne kut. Kas saab il ma, 
mis on gi no vemb ris pea mi selt 
täies ti jõ le, enam kui da gi ha rul-
da seks ni me ta da? 

Pi gem ni me tak sin era-
kord selt to re daks sel lel hal lil 
no vemb ri kuul toi mu nud Tõs-
ta maa kar ne va li, mis oma vär-
vi ki re vu ses ja kuu ma des Oki to-
ki-rüt mi des rah va le elu sis se tõi. 
Peo õn nes tu mi se ta ga sid aga 
kar ne va li le tul nud kos tüü mi-
kan ge la sed, kel le suu re mad või 
väik se mad et teas ted üks tei sel 
sü da meid su la ta sid. Eri ti häs ti 
sai sel le su la tus töö ga hak ka ma 
duo Vi de vik ja Vi ker kaar. 

Üles su la nud sü da med klop-
pi sid üles ja pa nid pu per da ma 
aga Car dy Ca ba ret tü tar lap sed, 
kel le pu na sed su led, väl kuv ihu 
ja või mas laul haa ras pub li ku mi 
kõr vad ja sil mad. Ja need, kel-
lel veel sil mad üld se peas olid, 
unus ta sid suu lah ti Se tu Fu sio ni 
et teas te pea le, kus väl ku vat sä ra 
ja vär vi oli sa ma väär selt ka ba-

18. - 22. ok toob ri ni toi-
mus jär je kord ne pro-
jek ti „Hap py Sc hool“ 
pro jek ti koh tu mi ne 
Nor ras. Rei si selts kon na 
val la pool sed esin da jad 
oli me meie, Hel le ja 
Ka rin. Koo list osa le sid 
õpe ta ja Hei li ja Ga li na 
ning pro jek ti juht Lii na.

Nor ra on tun tud kui ri kas 
põh ja maa, kus on kau nid mäed 
ja elu rõõ mus-sport lik rah vas. 
Kü las ta si me Trond hei mi lin na 
ja Tõs ta maa koo li sõp rus koo-
li Char lot ten lun di. Pro jek tist 
ja koo list on Lii na täp se malt 
kir ju ta nud ju ba jaa nua ri le hes, 
mis tõt tu meie enam sel le le ei 
kes ken du.

Char lot ten lun di kesk koo-
lis õpe ta tak se li saks ta vap rog-
ram mi le häs ti pal ju li sae ria-
la sid (kut seõ pe), mis tõt tu on 
koo li hoo ne ehi ta tud vas ta vaks 
õpe ta ta va te le eria la de le ja ai ne-
te le. Koo li hoo ne on kaa saeg-
ne ja avar, õp pek las sid suur te 
klaas sein te ga, ko ri do rid olid 
täis is tu mis koh ti ja pal jun dus-
ma si naid. Kõik on teh tud sel li-
selt, et nii õpi las tel kui õpe ta ja-
tel oleks mu gav kas õp pi da või 
oma tööd te ha. Koo li ma ja söö-
gi ko has 4-5 hii gel suurt mik ro-
lai neah ju, let ti del bur ge rid ja 
eri ne vad täi de tud saiad, või lei-
vad, ka  eri ne vaid sa la teid. Soo-
ja toi du na pa ku ti  frii kar tu leid, 
pit sat, ri so tot. Pal jud noo red 
võt sid hoo li ma ta koo li poolt 
pa ku ta vast siis ki toi du ko dust 
kaa sa, mi da soo jen da sid mik-
roah jus. See tu li olu li selt sood-
sam, sest mit te kõik õpi la sed ei 
saa koo lis ta su ta lõu nat.

Meie kü las käi gu jook sul 
toi mus pal ju mõ nu said töö tu-
ba sid, kus sai me koh tu da mit-
me te eria la de esi ne ja te ga ning 
arut le da õp pe töö ga seon du-
vaid rõõ me ja mu re sid. 

Eri ti meel dis mei le koh-
tu mi ne en di se koo li di rek to ri 
Aa ge Borr man ni ga, kes rää kis 

vä ga haa ra valt oma elust pä rast 
koo li di rek to ri ame tist loo bu-
mist ja oma va li ku test. Kõ la-
ma jäi te ma mõ te, et ära ka su ta 
loen gul esi ne des slai die sit lust 
ja ära näi ta la ser tä pi ga oma 
sõ nu. See ei  ole hu vi tav. Joo-
nis ta ise et te kan de käi gus vär-
vi li si skee me ning kir ju ta tahv-
li le mõ ni olu li ne märk sõ na 
oma ju tust. Suht le ka loen gus 
osa le ja te ga. Loeb see, kui haa-
ra valt esi ned ja mi da rää gid.

Li saks töö tu ba de le kü las-
ta si me eria la de klas si ruu me, 
muu hul gas ehi tus-, meh haa-
ni ka-, juuk su rik las si, nä gi me 
raa dio saa de te ja te le töö te ge-
mi se ruu me. Pea le sel le osa le-
si me draa ma rin gi töös, mis oli  
omaet te  ko ge mus. Draa maõ-
pe ta ja pa ni meid kõi ki te ge ma 
just neid har ju tu si, mi da tee-
vad õpi la sed ki. Iga le har ju tu-
se le järg nes aru te lu sel le koh ta, 
mi da õp pi si me ja ko ge si me.

Char lot ten lun di koo lis õpib 
1250 õpi last ning li saks ül di se le 
kesk koo lip rog ram mi le on seal 
eral di kut seõp pep rog ramm, 
mis muu dab kool ipoolt pa ku-
ta vad või ma lu sed meie Tõs ta-
maa koo list soo tuks eri ne vaks. 
Sa mas on seal ai neid, mi da 
õpib vä ga vä he õpi la si. Näi-

teks ve ne keelt õp pis ka hek sa 
noort. Sa mas koo lis õpe ta tak-
se ka eri va ja du se ga noo ri, igal 
neist on oma õpe ta ja ja va ja du-
sel hool da ja.

Kah juks po le me kü las ta-
nud uue ne nud Pär nu Kut se ha-
ri dus kes kust, kuid ole me kind-
lad, et seal ne ehi tu sõ pe (müür-
se pad, ül de hi ta jad, pott se-
pad,  vii mist le jad), juuk su rõ pe 
või teh ni kaõ pe käib sar na selt 
Char lot ten lun di le lä bi prak ti-
ka ja teoo ria mood sa tes klas si-
ruu mi des.

Kok ku võt valt on meie poolt 
osa le tud pro jek ti rei si ees mär-
giks saa da ko ge mu si nor ra kol-
lee gi delt, kui das te ki ta da noor-
tes õpi hu vi ja luua olu kord, 
kus õpi la ne oleks koo lis ra hul. 
Sel leks on Nor ras pal ju vae va 
näh tud koo li füü si li se kesk-
kon na aren da mi se ga ning seal-
sed õpe ta jad pin gu ta vad pal ju, 
et eri ne va te ai ne te õpe ta mis se 
män gu li sust sis se tuua. Olu li ne 
on õpi last oma ai nest hu vi tu-
ma pan na ja või bol la nii mõ ne-
gi „mit te olu li se“ ai ne ka su-
lik kust näi da ta lä bi vi list las te 
ko ge mus te ja te ge li ku elu. Eks 
tee me se da meie gi.

Ka rin Rand mäe, 
Hel le Va he mäe

Tõs ta maa koo li ja val lae sin dus 
kü las tas sõp rus koo li Trond hei mis

Tõs ta maa esin dus Char lot ten lun di ehi tusk las sis, va sa kult An ne 
Sop hie Huns tad, Hel le Va he mäe, Ga li na Mänd la, Hei li Timm ja 
Ka rin Rand mäe.

Hal li no vem
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reep rei li de ga. 
Nun nu meet rit ai ta sid taas-

kord lak ke tõs ta Nu ki ja te ma 
print ses sist kaas la ne, kes laul-
sid pea gi igi hal jaks saa vat lau lu 
„Kau ges kü las“, ku hu oli mas ko-
ti na kaa sa võe tud Met sa moor. 
Moo ri ar va tes sel li ne kõõ ru ta-
mi ne mui du gi kõh tu ei täit nud 
ega hak ka gi täit ma, ent ime-
kom bel said just need met sa-
li sed en da le kin gi tu seks Anu 
Pa ga ri se fi i ri kor vi ke sed. 

Suu re pä ra se et teas te ga il mu-
sid la va le ha be me ga nai sed 
ni me ga Vürt si kad vors tid, kel-
lest ei saa nud ki aru kui pal ju 
nad se da ha bet en ne tuu ni nud 
olid. Ha be ha be meks, kul tuu-
ri list värs ken dust pak ku sid ka 
Mi ša ja Ma ša, kel le tants liht salt 
oli sel li ne, mi da pi di nä ge ma. 
Te ge li kult oli kos tüü mi peol veel 
iga su gu seid te ge la si, kel lel pilk 
pea tu ma jäi. 

Näi teks Oba ma oma ar mu-
ke se ga, ilu sa te suu de ga tü tar-
lap sed, kes oma vä li mu se ga 
pi gem eh ma ta sid kui mee li ta-
sid ja veel iga su gu sed te ge la sed: 
lam mas ja min gi ISIS-e mees ja 
ha ra kas ja pi raat ja ku ri ku nin-

gan na ja nin ja ja ämb lik mees 
ja veel imei lu said print ses se ja 
veel kah va tuid hirm sa te nä gu-
de ga tü tar lap si ja kes neid enam 
meel de jak sab tu le ta da gi. 

Vä gev on aga see, et Tõs ta-
maa val las on pal ju et te võt jaid, 
kes rah va lõ bu ja lus ti lah kel 
käel toe ta vad. Kos tüü mi kan-
ge las te ja kõi gi kar ne va li rah va 
ni mel tä na me kõõ ru ta mi se ja 
kee ru ta mi se toe ta jaid, kel leks 
olid Ser ve kol OÜ, Tõs ta maa 
val la va lit sus, taas tus ra vi kes kus, 
Sau li Äri, Tee ris ti pood, Food-
Mar ket, ben sii ni jaa mast Hei di, 
Nur me-Män na ta lu, Ra ja ta lu, 
Ja ne ly ko du köök, Anu Pa gar, 
Tõ he la kü la selts, Kast na kü la-
selts, Tõs ta maa mõis, rah va ma-
ja koh vik, Or ga nik LOL Pops 
(uued pul ga kom mi toot jad), 
Cot ze söö gi ma ja ja Tõs ta maa 
ilu sa long.

Näi te rin gi omad olid ka to re-
dad, olid kos tüü mi des ja te gid 
mõ ned män gud.

Kuu must hal li no vemb ris-
se ja loo de ta vas ti val ges se det-
semb ris se soo vib ik ka teie näi-
te ring!

Lii na Käär

b ri kuum kad ri kar ne val rahvamajas
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1921. aas ta jü ri päe val 
(23. aprillil) lik vi dee ri ti 
Tõs ta maa pa ru ni mõis 
ja maa ja ga ti ük sik ta lu-
deks. 

Esi mes teks maa saa ja teks olid 
Va ba dus sõ jast osa võt nud, las te-
rik kad mõi sa töö li sed ja sõ jas 
huk ku nu te pe re kon nad. Vii-
mas te hul ka kuu lus ka And res 
Mart son Kast na kü last. Ko ha-
li ku val la nõu ko gu ot su sel sai A. 
Mart son ta lu nr. A-30, suu rus 
29,06 ha. Maa mõõt ja ku pit sa te 
jär gi pi di maa saa ja piir de si hid 
ise sis se aja ma (pii ri ki vid pan di 
hil jem).

Se ni ni töö tas A. Mart son 
ümb rus kon na mõi sa tes ehi tus-
töö li se na. Tal oli ma ja koos kõr-
val hoo ne te ga. Ta ka su tas Kast-
na kü las Ma ru ga ta lu maast 1,0 
tes sa tii nu (1,25 ha), sel lest põl-
du 0,5 ts, kar ja maad 0,4 ts. Pi das 
ho bust ja leh ma. Lehm käis 
naab ri ta lu Kõrt si kar jas, kel le 
eest tu li te ha 10 su vist töö päe va. 
Loo ma de tal ve hein teh ti mõi sa-
ga poo leks. Ho bust ka su tas pos-
ti ve da ja (Pär nu-Tõs ta maa).

Maa saa jai le müüs mõis ka ri-
loo mi ja muud in ven ta ri. Ta lu 
nr. A-30 pii ri des se jäi küün, 
mil le ta lu saa ja os tis. Os tis ka 
kolm pu nast tõu leh ma, ho bu-
se, ka he ho bu se vank ri, mõ ned 
ad rad, kul ti vaa to ri, nii du ma si-
na, ho bu re ha. Ta sus  rii gilt saa-
dud 15. aas ta kes tu se ga in ven-
ta ri lae nust. Asu ni kud ost sid 
mõi sast tõu pul li,  moo dus ta sid 
pul liü hi su se (pul li söö da va ru-
sid liik med vas ta valt leh ma de 
ar vu le). Pull jäi en dis se mõi sa-
lau ta (sin na jäi ka osa asu nik ku-
de loo mi), pul li pi da jaks en di ne 
mõi sa kar ja mees. Mõi sast os te ti 
veel au ru-re he pek su gar ni tuur, 
teh ti re mont ja ju ba sa mal sü gi-
sel läks käi ku (moo dus ta ti ma si-
na tar vi ta ja te ühi sus). Vil ja ko ris-
ta mi ne ja ga ti asu ni ke va hel. Vi li 
kui va ta ti en di ses mõi sa kui va tis, 
peks ti ühi selt.

Mart son ehi tas ju ba sa mal 
sü gi sel oma ta lu maa le lau da 
koos kar ja köö gi ga (tõi sel leks 

Kast nast - oma en di sest elu ko-
hast lah ti võe tult lau da ja sau-
na). Kar ja köö ki ka su ta ti ka elu-
ruu mi na. Järg mi sel ke va del tõi 
ka oma elu ma ja uu de elu pai-
ka. Hoo ned said sind li ka tu sed 
(sind lid ko ha li kust sae ves kist). 
Ehi ta jaiks olid ko ha li kud ale vi-
me hed. Sa mal ke va del asu tas ka 
vil ja puuaia (vil ja puud ja põõ sad 
töi Kast nast ära). Ra ha ka su tas 
jäl le era veks li lae nu na, mil le hil-
jem ta gas tas.

1922. asu ta ti ka Tõs ta maa 
pii maü hing. Mart son oli üks 
asu ta jaid (liik meid sa ja rin gis). 
Ren di ti en di ne mõi sa ve si tur-
bii nil töö tav meie rei, pal ga-
ti väl jaõp pi nud meier, kes koos 
ka he nais töö ta ja ga asus pii ma 
üm ber töö ta ma eks port võiks. 
Eks port või oli sel ajal kal lis ja 
an dis pii mast kor ra li ku sis se tu-
le ku. 1924. asu ta ti ko ha peal kar-
ja kont rol lü hing, pal ga ti eri ha ri-
du se ga kont rol las sis tent.

Mart so ni ta lu sai ni meks 
“Soo sel ja”. 1922. moo dus ta-
ti asun dus ta lu dest kü lad. Soo-
sel ja lii de ti seits me asun dus ta lu 
ja kol me ren di ta lu ga “Pe da ka” 
kü laks.

Soo sel jal pan di pea rõhk pii-
ma kar ja pi da mi se le. Mart so n 
ehi tas uue lau da (nüüd ju ba vas-
ta va plaa ni jär gi) koos kar ja köö-
gi ja hei na küü ni ga riik li ku ehi-
tus lae nu ga, val mis sai see 1926. 
aas tal.

Soo sel ja ki vis te le põl du del 
ha ka ti ra ja ma kul tuur kop leid. 
Va ja lik ke ju hi seid saa di põl-
lu ma jan du sa ja kir ja dest ja Th. 
Poo li teo sest “Niit ja kar ja maa”. 
Kop lid väe ta ti kaa li-fos faat väe-
tis te ja virt sa ga. Põl luks ha ri ti 
en di si võ sa kar ja maid, kraa vi ta-
ti, pealt ha ri mi se riis ta na ka su-
ta ti soo me hank mo äket mil le ga 
ka te ra val jad see men da ti, sest 
kän nus ti kud muu ga ei või mal-
da nud. Te ra vil ja al la kül va ti hei-

na see me, ris tik-ti mut ja ka su ta-
ti nii te na kolm-ne li aas tat, siis 
al les või mal dus kün da, kän nud 
olid peh ki nud.

1929. tel li ti Soo sel ja le  Tar tu 
Põl lu mees te Kesk selt sist kul-
tuur teh nik. Kes loo dis ja mõõ-
tis ko gu krun di. Järg mi sel aas-
tal val mis maa pa ran dusp laan 
sa lak raa vi tu se le (dre naaz sa vi-
to ru de ga). Ma jan dusk rii si tõt tu 
tu li min na oda va ma le – lah ti se-
le kraa vi tu se le.

1934 ha ka ti asun dus ta lu sid 
pä ri seks müü ma. Maa pan gas 
las ti müü gi le “pant le hed”. Al gul 
asu ni kud neid ei ka su ta nud, kui 
aga alan da ti nen de hin da üle 50 
prot sen di, siis küll. Se da või ma-
lust ka su tas ka Soo sel ja pe re-
mees ja os tis ta lu pä ri seks.

1936 jõu ti ta lus ju ba luua 
ka hek sa-väl ja li ne kül vi kord, 
a 2 ha. Os te ti naab ri te ga koos 
ho bu reas kül vik ja kar tu li võ tu-
ma sin. Hooa ja töö li si käis ale vi-

Herbert Martson koduõues 
1985. Foto: V. Hang

Herbert Martsoni seitse poega: Toivo, Vello, Heino, Mart, Kalev, Leo, Ka
veel Leo, Mart ja Kalev.

Ühe väi ke ta lu lü hi ke aja lu gu
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kust ala ti, nei le ta su ti ra has või 
vil jas.

1940. aas ta hi lis su vel ta bas 
ta lu tu leõn ne tus – hä vis kar ja-
laut koos küü ni ja hei na ta ga-
va ra ga. Ta lu ka ri oli sel ajal ju ba 
Ees ti Pu na se kar ja Tõu selt si 
su gu la va. Ehi ta ti uus be toon ki vi 
laut – see val mis kii res ti ja ju ba 
det semb ri kuu lõ puks – said 8 
leh ma ning noor loo mad sis se. 
Tõu kar ja pi da ja le või mal da ti 
soo dus hin na ga val gu ri kast jõu-
söö ta os ta, juur vil ja, kar tu lit oli 
kül lalt omast käest.

Sõ jaaeg oli ta lus ras ke. 1949. 
ke va del tu li as tu da kol hoo si 
ko gu maa ja in ven ta ri ga. See oli 
ka lõpp ta lu pi da mi se le. Ta lu pe-
re mees su ri omas ko dus 1951. 
Te ma jä rel tu li jad ela vad prae gu 
sa ma des ta lu hoo ne tes ja pea vad 
isik lik ke ko du loo mi, nüüd ju ba 
sea du se ga lu ba tud pii res.

H. Mart son /all ki ri/
Tõs ta maa, 25. märt sil 1987 

Her bert Mart son (1910 – 
1998) on And res Mart so ni 
(1880 – 1951) poeg. Ju ba noo-
re poi si na oli Her bert oma isal 
abiks  tu le va se ta lu maa de le 
sih ti de sis se raiu mi sel. Ja sel lest 
ajast pea le pa ni ta ko gu oma elu  
Soo sel ja tal lu – mi da kin ni tab 
te ma en da kir ja töö. Tä na päe val 
jät kab Soo sel jal – ik ka tõus vas 
joo nes – kol mas põlv Leo Mart-
son (sünd 1941) jõu du möö-
da, nel jas põlv Ma dis Mart son 
(sünd 1970) ja viies põlv Ei mar 
Mart son (sünd 1994) ja Al lar 
Mart son (sünd 1997). Tä na päe-
val on ta lus  põ hi li ne te ra vil ja ja 
rap si kas va tus (ka su tu ses 400 ha 
maad, tä na vu te ra vil ja ja rap si 
all 283 ha). Sü gi seks val mi nud 
uue kui va ti esi me ne töö oli sel le 
aas ta saak!

Her bert Mart son on mee nu-
ta nud, et esial gu olid asun dus-
ta lu võt mi se ga kõhk lu sed (äk ki 
oleks ma ja le pi da nud rat tad al la 
pa ne ma). Isa oli Aud ru pa ru nilt 
nõu kü si nud, kes kiit nud ta lu 
võt mi se heaks ja öel nud, et lää-
ne poolt ei tu le tei le enam ku na-
gi mõi said, need või vad aga tul la 
ida poolt ja hoo pis teist su gu sed.

Her bert Mart so ni töö kus 
ja põl lu me he tar kus lu ba sid tal 
li saks ping sa le ta lu töö le te ha 
pal ju muud ki. Suu re pe re isa-
na (8 last) jõu dis ta 1939 ol la 
üle maailm se põl lu ma jan dus-
loen du se lä bi vii ja (Mur ru kõrt-
sist Nõm me mäe ni, kok ku 139 
ta lu). Kok ku võ te tul nud te ha 
nel jas ek semp la ris. Rah va loen-
du si on ta tei nud kol mel kor-
ral. Isa hai gus tõi Her ber ti Pär-
nust güm naa siu mist ko ju (mui-
du tul nuks ta lu müüa). Köit nud 
raa ma tuid, oma ko du ses ko gus 
kõik va ja lik põl lu kir jan du sest 
ole mas. Põl lu ma jan dus mi nis-
ter Th . Pool au ta sus ta nud te da 
kir jan du se kin ki mi se ga. Jõu dis 
te gut se da lau lu koo ri des, pa su-
na koo ris, lau lu pi du del. Kii dab 
Tõs ta maa kul tuu rie lu tõu su eri-
ti koo li ju ha ta ja Jo han nes Un di 
ajal. Jõu dis kor ras hoi da pu na se 
kar ja tõu raa ma tud. Käis lõh ke-
töö de kur sus tel (ki ve oli rän galt 

pal ju). Pi das me si la si 1941. aas-
tast. Tei nud väe tis kat seid, li na-
kas va tus kat seid, kat se lap pi de 
saa gid va ja sid kaa lu mist, and-
med päe vi kuis se kand mist jpm. 
Oli aja loo sünd mus te hea tund-
ja, kir jel das oma ko du lä he da se  
mõi sa “pek su ki vi”. Juh tis tä he-
le pa nu Tõs ta maa koo li ha ri du-
se and mi se al gu se täp sus ta mi-
se le – mi da ka teh ti. Mee nu tan 
tä nu tun des te ma suu re pä ra seid 
tead mi si nii Pe da ka, Er mis tu 
jt. ümb rus kon na kü la de ta lu-

hoo ne te kaar dis ta mi sel. Mi nu 
pal vel kir ju tas ta Ees ti Rah va 
Muu seu mi le mi tu si su kat kaas-
tööd. Olin nen de töö de ma si nal 
üm ber kir ju ta ja ja muu seu mi le 
üleand ja. Üks neist (vei di lü hen-
da tult) “Ühe väi ke ta lu lü hi ke 
aja lu gu” ERM le 1987 (ERM, KV 
660) on siin lah keks lu ge mi seks. 
Kü si mu se le – mil lal ta kir ja tööd 
te gi, oli vas tus lü hi ke – siis kui 
päi ke met sa ta ha va jus.

Vai ke Hang

alju. Tänapäeval neist tegutsemas 

Endise Pedaka kula talude 
asendiskeem.

Herbert Martsoni aegse Sooselja talu maad.
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31. ok toob ri õh tul kra-
bi se sid rah va ma ja saa lis 
pa be ri tes se pa ki tud 
lil led ja as sor tii kar bid: 
Tõs ta maa näi tet ru pi uut 
la vas tust vaa ta ma ko gu-
ne nu tel olid kii du kõ ned 
ju ba val mis. 

Pä rast eel mi se hooa ja me nu-
kat “Mõ ru mand li kok tei li” 
(au tor V. Rähn) ei ol nud põh just 
vä he mat oo da ta gi. Ai nult veel 
vii ma seid et te val mis tu si te gev 
la vas ta ja Kül li ei paist nud sel les 
osas saa lis vii bi ja te ga nõus tu vat.

Või ma lik, et la vas ta ja le li sas 
äre vust tead mi ne, et eten da mi-
seks oli va li tud tun tud kir ja ni-
ku And rus Ki vi räh ki näi dend 
“Aten taat”. 1997. aas tal Ees-
ti Draa ma teat ris esie ten du nud 
tra gi ko möö dia ju tus tab elust 
ühes ha ri li kus kõrt sis. Tekst on 
mit me ki hi li ne, si sal da des nii 
kri mi naal lu gu, mil le le vii da-
tak se ju ba peal kir jas, kui ka nii 
tut ta vat vas tuo lu lih ti ni mes te 
ja ri kas te va hel (kõrt si kun ded 
vs “Lui ge” klien tuur). Loo mu li-
kult ei puu du Ki vi räh ki le oma-
sed te ge la sed - ju mal ja ku rat - , 
ega ka õrn noo ru sar mas tus. Sel-
les kee ri ses lä heb elu oma ra da, 
ent kes se da te ge li kult ju hib: kas 
ini me ne ise või hoo pis saa tus?

Just see tõt tu, et Ki vi räh ki 
loo min gus põi mub rah va lik ja 
ül di nim lik si su riu ka li ku nal ja-
ga, ei ole te ma näi den deid liht-
ne esi ta da. Kui jää da loot ma, et 
pro fes sio naal se kir ja ni ku tekst 
end ise män gib, võib sel lest 
ka si na esi tu se kor ral ker ges ti 
kü la jant saa da. Rõõm on tõ de-
da, et Tõs ta maa näi tet ru pil sel le 
prob lee mi ga rin da pis ta ei tul-
nud. Ki vi räh ki stiil oli ära tun tav 
ning näis, et kui ku rat ke set ööd 
En nu (kõrt si pe re mees) või Tiiu 
(pe re nai ne) ko du köö ki il muks, 
kor gik sid nad ene sest mõis te-
ta va lii gu tu se ga kü la li se le õl le 
lah ti ja is tuks ka ise te ma selt-
si. Nii võrd loo mu li ku na mõ jus 
epi sood la val.

Loo mu lik kust li sas ka hea 
rol li jao tus. Tea des osa täit jaid 
erae lus, ei ku ju taks neist ke da-

gi et te sa mas näi den dis mõn da 
muud osa män gi mas. Ka rak ter-
rol li de pu hul on ju ala ti oht üle 
pak ku da ja tu le mus laa da pa-
la ga niks muu ta. Tru pi liik med 
olid aga so bi vad võt ted häs-
ti ära ta ba nud: Lon ni (Moo ni-
ka) anu va too ni ga kõ ne de fekt, 
Aa da ma (Tee le) en tu siast li kud 
fi l mi tut vus tu sed, sa laor ga ni sat-
sioo ni liik me Sch mit hi (Ag nes) 
kar ju valt järsk kõ ne viis. Ning 
nais näit le ja (Eha) so bi ta mi ne 
ku ra di rol li li sas saa tus lik ku 
sa la pä ra. Eri ti to re oli la val nä ha 
uu si noo ri nä gu sid, kel le mäng 
va na de le oli ja te le su gu gi al la ei 
jää nud. Kõi gil näit le jail tu leb 
aga ala ti ar ves ta da sel le ga, et 
ko gu nen de ümb rus män gib 
la val ol les kaa sa. Ene se aru saa-
da vaks te ge mi se kal lal oli küll 
vae va näh tud, aga siis ki juh tus, 
et rol li sis see la mi sel hea et te val-
mis tus unus ning mõ ni mo no-

loog ka dus saa li kõ mi nas se. Tu li 
ka et te, et muu si ka ma sin va lel 
ajal oma lau lu val la la si, po si tiiv-
set üld mul jet sel li sed vead aga ei 
rik ku nud.

Pea le näit le mi se on ta se mel 
eten du se juu res olu li ne ka la va-
ku jun dus. See kord ne so liid ne 
ja lä bi mõel dud ku jun dus toe-
tas iga ti la val lii ku mist. Näit le-
jal, kes pa ras ja gu ei kõ ne le nud, 
oli või ma lik en da le ümb rit se-
vast ruu mist te ge vust lei da. 
Näi teks sai kõrt si pe re nai ne kas 
või lõ pu tult la pi ga lau da püh ki-
da või koh vi tas se ko ris ta da. Ka 
muus osas oli mär ga ta põ ne-
vaid nüans se: pu na se vär vi ees-
mär gi pä ra ne ka su ta mi ne ku ra di 
riie tu ses, kuu ju ma lat kum mar-
da va Lon ni tas kust pais tev “To-
tu Kuul”... Eral di vää rib esi le tõst-
mist see, et eten du ses laul di ja 
ko gu ni tant si ti. Laul oli pro fes-
sio naal ne ja kui tants tun dus ki 

ko ha ti vei di kan ge, siis eks kel-
le gi tei se na suu re rah va hul ga 
ees vals si kee ru ta da on gi vaat et 
kõi ge ras kem asi maail mas!

Pub li ku hulk oli tões ti mär-
ki mis väär ne - li gi 180 ini mest. 
On sü dant soo jen dav, et tõs ta-
maa la sed os ka vad oma ini mes-
te pin gu tu si hin na ta. Kui ko ha-
li ku na on ehk vei di ras ke eten-
du se suh tes ob jek tiiv ne ol la, siis 
kind lust li sab see, et ka kül la sat-
tu nud võõ rad aval da sid imes-
tust nii väi ke se pai ga heal ta se-
mel teat ri sünd mu se üle. See ga 
jul gus tan trup pi kü la li se ten dus-
te and mi seks või ma lu si ot si ma 
ning oma män gu ka vas se ka 
edas pi di elu kut se lis te näi te kir-
ja ni ke loo min gut va li ma. Mui-
de: kas lõ puks ka aten taa di ni 
jõu ti? Kes näi nud, see teab. Kes 
mit te, nõud ku kor du se ten dust!

Lii sa Rand maa

Teat ri la val ela ti ku rat lik ku iga päe vae lu
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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.

Tei si päe val, 22. det semb ril 
kell 9.00 -11.00 

Tõs ta maa rah va ma jas 

DOO NO RI PÄEV, 
kaa sa võt ta isi kut tõen dav do ku ment. 

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

Tu le doo no riks - 
si na saad ai da ta!

Pär nu Ve re ta li tus

Laupäeval, 
19. detsembril  

kell 21 - 03
Tõstamaa 

rahvamajas

 Jõulupidu
koos ansambliga 

TUULELÕÕTSUTAJAD

Kell 22 esineb 
showprogrammiga 

tantsutrupp CELAVY.

      Oodata on 
            üllatusi!
Pilet eelmüügist 7 eurot, samal õhtul kohapeal 10 eurot

Piletite eelmüük Tõstamaa raamatukogus 
08. - 18.12.2015
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MIRJAM JAANSOO 79MIRJAM JAANSOO 79
HILLAR-AULI KINGO 79HILLAR-AULI KINGO 79

AINO PÄRNA 74AINO PÄRNA 74
JAAK LUMERA 74JAAK LUMERA 74

VIKTOR JAANSOO 73VIKTOR JAANSOO 73
MART MARTSON 73MART MARTSON 73

HEINO KAJA 72HEINO KAJA 72
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HELGA RANDMAA 
18.09.1933 – 14.11.2015

LIDIA PEENOJA 
12.01.1931 – 07.11.2015

Mäles ta me

Soe sü gis tuul võt tis sul käest,
viis sin na, kust ta ga si ei tul da....

Kal list Hel ga Rand maad

mä les tab VO KI RA TAS
ja aval dab sü dam lik ku kaas tun net 

lä he das te le.

MÄLES TA ME

Saab igaüks meist kin gi tu seks aja,
ta kes tust kee gi meist ei tea.
On kus kil ülim ot sus ta ja-
ta mär guan del lõ pe ta ma pead.

Mä les ta me
HEL GA RAND MAAD

Sii ras kaas tun ne lä he das te le

Ea ka te klu bi

KRIS TU SE LI HAS SE SÜN DI MI SE PÜ HA 
tee nis tu sed Tõs ta maa val las 

prees ter Aga ton Paal ber gi juh ti mi sel 

24. detsembril 2015

Poot si hool de ko du kell 10

Kast na kü la kes kus kell 12

Tõ he la rah va ma ja kell 14

Se li-Tõs ta maa Pü ha Vas si lius Suu re 

ki rik kell 16

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

Täp sem in fo tel 53841350 prees ter Aga ton Paal berg

Ea ka tek lu bi kut sub kõi ki hu vi li si 
tei si päe val, 8. det semb ril kell 12 rah va maj ja. 
Ju rii di lis tel tee ma del an nab nõu Anu Pe ter son.


Tant si me end UU DE AAS TAS SE Tõs ta maa rah va majas 
uu saas ta ööl al gu se ga 00.15
Peo mee leo lu loob an sam bel HARK. Pää se kõi gi le 5.-

KUHU MINNA


