
HIL JA MÄND LA sün dis 6. ok toob ril 
1950. aas tal Trei man ni kü las kol me lap se-
li se pe re vii ma se lap se na. Va ne mad töö ta-
sid ko ha li kus edu meel ses kol hoo sis. Põ hi-
ha ri du se oman das Hil ja Met sa poo le koo lis. 
Lap se põl ve su ved möö du sid kur gi ja pee di-
põl du del, suu re maks saa des kol hoo si hei-
na maa del. Kesk koo li lõ pe tas ko hu se tund lik 
õp pi ja Hää de mees te kesk koo lis. 

Õpe ta ja amet sai va li tud vist see pä rast, 
et mõ le mad õed olid ju ba õpe ta jad. Oma 
män gu des tah tis Hil ja ik ka õpe ta ja ol la, see 
ko he is tus tal le. 

Ne li aas tat õp pis nai ne Tal lin na Pe da-
goo gi li ses Ins ti tuu dis ja oli val mis Tal lin na 
töö le jää ma, töö koht ki ju ba oo tas. Ome ti 
läks tei si ti. Ühel kau nil lu mi sel ke vad päe-
val ja lu tas Hil ja Trei ma nis rin gi ja tun dis, 
et maa lap se na ei ta ha ta lin na ela ma jää da, 
see ei oleks õi ge. Võt tis uue suu na mi se Pär-
nu ra joo ni, nõn da sat tus noor õpe ta ja Poot-
si koo li.

Kü la pi duõh tu tel käi sid noort õpe ta jat 
pii lu mas ka ko ha li kud noor me hed ja ju ba 
ka he aas ta pä rast, 1975. Aas tal, abiel lus Hil-
ja Rai vo Mänd la ga. Ra ja ti ühi ne ko du ning 
ri bu ra da pi di sün dis per re kolm last: Ree-
li ka, Rün no ning Rei go. Elu põ li ne õpe ta ja 
Mänd la üt leb, et nii kaua ühe ko ha peal töö-
ta da saab ai nult tä nu hea de le kol lee gi de le. 
Kee ru li ne aeg oli siis, kui kool ta sa pi si Tõs-
ta maa le ära hak kas ko li ma. Hil ja on prae gu-
gi veen du nud, et ka väi ke ses koo lis saa vad 
lap sed te ge le da hu vi te ge vu se ga ja saa vu ta-
da häid õpi tu le mu si, siin on asi ik ka ini me-
ses kin ni. Ame tiü hin gu esi me he ja vo li ko gu 
liik me na võit les ta Poot si koo li eest vi salt. 
Sel le ga oli ras ke lep pi da, aga prae gu saab ta 
aru, et vald te gi lõpp kok ku võt tes õi ge ot su-
se. 

Ku na gi üt les sõb ran na, et Poot sis po le 
muud kui kolm Kd –kaup lus, kool, kar ja-
laut. Nüüd seks on al les jää nud ai nult kaup-
lus. Kõi gest hoo li ma ta lei dis Hil ja just siin 
töö ja ko du ko gu eluks. Õpe tas hul ga lap si 

lu ge ma ja kir ju ta ma ning ja gas elu tar kust. 
Kolm kor da va lis rah vas Hil ja val la vo li ko-
gu liik meks.

Pen sio ni põl ve pi da va Hil ja võib tä na sel 
päe val lei da mõ nu ga raa ma tuid lu ge mast, 
me re le kii ka mast, aia tööd te ge mast või oma 
nel ja lap se lap se ga möl la mast. Ini mes te le 
soo vi tab ta vä hem nu ri se da ja vi ri se da ning 
roh kem te gut se da. Ai täh, maa sool Hil ja 
Mänd la!



KA LEV MART SON sün dis 19. sep temb ril 
1953. aas tal Lõu ka kü las Soo sel ja ta lus kol-
hoos ni kest va ne ma te ka hek san da lap se na. 
Lap se põlv möö dus ko du põl du del ja kar ja-
maa del. Ka hek sa klas si lõ pe tas Ka lev Tõs ta-
maa koo lis. Eda si läks poiss Vi ga la maa kut-
se koo li trak to ris tiks õp pi ma. 

Pea le koo li lõp pu oo da ti te da ko du kan ti 
ta ga si. 1972. aas ta ni töö tas Ka lev kol hoo sis, 

siis pi di kaks aas tat ar mees ole ma ning eda-
si jäl le kol hoo si töö. Suu re maid ma si naid 
sai mees proo vi da Pär nu KE Kis, kus töö-
tas asu tu se lõp pe mi se ni. Töö kõr valt käis 
Ka lev Tõs ta maal õh tu koo lis ning oman das 
edu kalt kesk ha ri du se. 1977. aas tal põi mis 
Ka lev oma elu kau ni Ast ri ga ja pe res se sün-
di sid poeg Kai do ja tü tar Ave. Oma kuld se-
te kä te ga töö tas Ka lev veel mit mes fi r mas, 
aga kõik nad lõ pe ta sid te ge vu se. Nüüd ju ba 
pal ju aas taid on Ka lev val la pal gal ja omai ni-
me ne igas val la asu tu ses. Re mon dib ja pu ti-
tab kus va ja, ja gab nõu ja abi kel le le va ja ja 
pa ran dab hea sõ na ja nal ja ga kaas ko da ni-
ku tu ju.

Pen sio ni põl ve ei ka vat se ka he poi si põn-
ni va nai sa pi da ma ha ka ta. Va ba aja võ tab 
äm ma ma ja re mont ja aju käib ra gis ta mas 
mä lu män gus. Ka le vi mee lest on mä ge de, 
jär ve ja me re ga Tõs ta maa idaal ne ela mi se 
koht, no ja kui au ra ha ka veel an tak se....., 
mui gab ta ka va lalt.
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Tõs ta maa val la 2016. aas ta 
va pi mär gi ka va lerid
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 Mehed rää gi vad köö gis, et 
vars ti on elu hu kas. Nii um bes 
60 aas tat veel, siis on naf ta 
ot sas. Plas ti ku te ga on siis jokk, 
proo vi tä na päe val as ja lei da 
kus pals ti kut po leks. Al ter na-
tii vid kü tus te le pais ta vad ole vat 
tub lis aren gus. Me hed loo da-
vad, et ne mad se da ae ga ei näe, 
aga kui das küll lap sed hak ka-
ma saa vad. Me hed aru ta vad, et 
kol man dik maail mast kan na-
tab puh ta vee puu du se käes, ei 
ta haks se da gi nä ha, aga kui das 
lap se lap sed hak ka ma saa vad? 

Eda si võ ta vad me hed lä bi 
põ ge ni ke tee ma. Jah, eest la sed 
on ise põ ge ni kud ol nud, aga 
vä ga töö kad teis te rii ki de elu 
üle se hi ta jad. Mees te le ei meel-
di lai sad vaid toe tu si nõud vad 
põ ge ni kud, nad on te le kast 
näi nud. Kar da vad ka uut us ku. 
Mees peab ik ka tööd te ge ma, 
ar va vad nad, mit te päe va de vii-
si pal ve ta ma, oh ka vad me hed. 

Ühe le mees test tu leb meel-
de, et raa dios lu ba ti me re vee 
ta se me tõu su ühe meet ri ja gu. 
Oleks ki ko he var bad vees, uhh, 
me hed rüü pa vad kuu ma teed. 
Ot sus ta tak se, et tu leb vaa ta-
ma ha ka ta Lõu na-Ees ti kup li te 
va he lis te ma ja de hin du.

Peaa si, et sõ da ei tu leks, 
ar vab va nem taat, oh, se da küll 
ei ta haks. Kur just on ko le pal-
ju, ei tea miks nad seal sõ di vad 
ko gu aeg, on me hed nõu tud. 
Rüü pa vad jäl le teed. Me hed 
on mu re dest mur tud, lau sa 
vä si nud. Hak ka vad ri bu ra da 
ma ga ma mi ne ma, aga uni ei 
tu le, sest sü da on vae vas, et ilm 
on hu kas. Pöö ri ta vad voo dis 
ra hu tult li nad rul li. Kui das siis 
saa vad lap sed ja nen de lap sed 
ja oma kor da nen de lap sed. Mis 
neist küll ome ti saab, peaa si, 
et tul nu kad ei tu le, nor sa tab 
va nim taa ti dest.

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 18. märt sil 
2016 osa le sid kõik val-
la vo li ko gu liik med.

 Kuu la ti val la va ne ma in fot 
Tal lin nas igal aas tal toi mu va-
test lin na de val da de päe va dest, 
kus kä sit le ti mit meid ko ha lik ke 
oma va lit su si puu du ta vaid tee-
ma sid.

 Võe ti vas tu val la 2016. aas ta 
ee lar ve ma hus 1 613 650 eu rot. 
(Ee lar ve 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 

 
 Ta ga maks Tõs ta maa val las 
üld kesk ha ri du se kät te saa da-
vu se ning güm naa siu mi riik-
li ku õp pe ka va täit mi seks va ja-
li ke kva li fi t see ri tud õpe ta ja te 
ole ma so lu ja nen de ta sus ta-
mi se sa ma del alus tel põ hi koo li 
õpe ta ja te ga, ot sus ta ti ka su ta da 
2016. aas ta rii giee lar vest ko ha-
li ku le oma va lit su se le mää ra tud 
põ hi koo li õpe ta ja te töö jõu ku-
lu de toe tust 27 630 eu ro ula tu-
ses güm naa siu miast me õpe ta-
ja te töö ta sus ta mi seks. 

 Võõ ran da ti ot sus tus kor-
ras Tõs ta maa ale vi kus Ra ba 
2b asuv val la le kuu luv maa-
tükk se ni se le ka su ta ja le Har ja-
se OÜ-le.

 Keh tes ta ti Tõs ta maa las-
teaia ku lu de va ne ma te poolt 
kae ta va osa mää raks (ko ha ta-
su) 20 eu rot, seal hul gas õp pe-
va hen di te ta su 7 eu rot.

 Seo ses uue sot siaal hoo le-
kan de sea du se jõus tu mi se ga 
1. jaa nua rist 2016, võe ti vas tu 
sot siaal hoo le kan de li se abi and-
mi se tin gi mu sed ja kord Tõs-
ta maa val las, mis jõus tub 1. 
ap ril lil 2016. 

Sot siaal hoo le kan de li ne abi 
on sot siaal toe tus te, sot siaal-
tee nus te, väl ti ma tu abi ja muu 
abi and mi ne, mil le ees märk on 
toe ta da ini me se ise seis vat toi-
me tu le kut ja töö ta mist ning 
ak tiiv set osa lust ühis kon na-
e lus, en ne ta des seal juu res sot-
siaal se te prob lee mi de tek ki-
mist või sü ve ne mist ük si k-
i si ku, pe re kon na ja ühis kon na 
ta san dil. 

Uues mää ru ses on sot siaal-

toe tus te ja tee nus te ga seon duv 
koon da tud üh te mää ru ses se.

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.

 Ot sus ta ti taot le da Tõs ta maa 
val la mu nit si paa lo man dis se 
järg ne val maa tü kid:

Tõs ta maa ale vi kus asuv 
Pu has tus jaa ma maaük sus, 
Kast na kü las asuv Võr gup lat-
si maaük sus ja Tõs ta maa ale vi-
kus asuv Ga raa zi de maaük sus. 

 Aru ta ti Pär nu Lin na vo li ko-
gu 18.02.2016 ot su se ga nr. 11, 
Tõs ta maa val la le teh tud et te-
pa ne kut, alus ta da lä bi rä ä ki mi si 
hal dus ter ri to riaal se kor ral du se 
või ma li ku muut mi se üle Pär-
nu lin na, Are, Aud ru, Ha lin ga, 
Hää de mees te, Koon ga, Pai ku-
se, Sau ga, Sur ju,Tah ku ran na, 
Toot si, To ri val la ning Sin di 
lin na ga.

Ot sust vo li ko gu poolt esial-
gu vas tu ei võe tud, ot su se-
le tu leks jõu da järg ne va kuu 
jook sul.

Eve Sah tel,
val la sek re tär

VAL LA VO LI KO GU TEA TED

TÕS TA MAA VAL LA VA LIT SUS KOR RAL DAB TRA DIT SIOO NI LI SED 
PIIR KOND LI KUD IN FO KOO SO LE KUD:

TÕ HE LAS es mas päe val, 25. ap ril lil kell 18 Tõ he la rah va-
ma jas Tõ he la, Män ni kus te, Ki ras te, Alu kü lad

POOT SIS tei si päe val, 26. ap ril lil kell 18 Poot si kes ku ses 
Poot si, Lao, Peer ni, Kõ pu kü lad

SE LIS TES kol ma päe val, 27. ap ril lil kell 18 Se lis te kü la toas 
Se lis te ja Pä ra kü la kü lad

KA VA RUS nel ja päe val, 28. ap ril lil kell 18 Ka va ru kü la-
kes kus-paa di sa da mas Ka va ru kü la

KAST NAS es mas päe val, 2. mail kell 18 Kast na rah va -
ma jas Kast na, Ran ni ku, Ram mu ka kü lad

TÕS TA MAAL tei si päe val, 3. mail kell 18 Tõs ta maa 
rah va ma jas Tõs ta maa ale vik, Vä ra ti, Er mis tu, Lõu ka, Töl li 
kü lad

MA NI JAL kol ma päe val, 4. mail kell 15 Ma ni ja saa re-
kes ku ses

Rää gi me oma va lit su se te ge vu sest, hal dus re for mist,  
kuu la me et te pa ne kuid val lae lu pa re maks kor ral da mi seks jne.

OLED OO DA TUD!
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1. ap ril list 2016 al gas 
ha jaa sus tu se prog ram-
mi taot lus te vas tu võtt 
Are, Aud ru, Ha lin ga, 
Hää de mees te, Kih nu, 
Koon ga, Pai ku se, Saar-
de, Sau ga, Sur ju, Tah-
ku ran na, To ri, Tõs ta-
maa, Varb la ja Vänd ra 
val las.

Taot lus koos ko hus tus li-
ke li sa do ku men ti de ga tu leb 
esi ta da pa be ril või di gi taal selt 
all kir jas ta tu na ko ha li ku le val-
la va lit su se le hil je malt 3. juu ni 
2016.

Ha jaa sus tu se prog ram mi 
ees märk on ta ga da ha jaa sus tu-
se ga maa piir kon da des ela va te-
le pe re de le head elu tin gi mu sed 
ning see lä bi ai da ta kaa sa ela ni-
ke ar vu pü si mi se le neis piir-
kon da des. 

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

tak se ka au to noom se te elekt ri-
süs tee mi de ga seo tud te ge vu si. 

Toe tust saa vad taot le da 
ha jaa sus tu se piir kon nas ela vad 
füü si li sed isi kud, kes vas ta vad 
järg mis te le nõue te le:
1. taot le ja elab ala li selt sel les 
ma ja pi da mi ses, mil le le ta toe-
tust taot leb;
2. taot le ja elu koht on taot lu-
se esi ta mi se aas ta 1. jaa nua rist 
ku ni toe tus le pin gu sõl mi mi-
se ni ma ja pi da mi ne, mil le le ta 
toe tust taot leb;
3. taot le jal ei to hi taot lu se esi-
ta mi se het kel ol la riik li ke mak-
su de osas mak su võl ga, väl ja 
ar va tud ju hul, kui see on aja-
ta tud.

Pro jek til võib ol la ka kaas-
taot le ja(d). Kaas taot le ja peab 
vas ta ma taot le ja ga sa ma de le 
nõue te le.

Olu li ne on, et pro jek ti 
tu le mus ei oleks poo lik, vaid 
jõuaks ter vik li ku la hen du se ni. 
Näi teks peab pro jek ti lõpp tu le-
mu se na ole ma joo gi ve si kät te-

saa dav, ta ga ma ela mu heit vee 
nõue te ko ha se ka na li see ri mis-
süs tee mi, juur de pää su tee ole-
ma ka su tus kõlb lik aas ta ring-
selt või peab ole mas ole ma 
leib kon na va ja dus te le vas tav 
elekt ri süs teem. 

Pro jek ti mak si maal ne toe-
tus prog ram mist on ühe ma ja-
pi da mi se koh ta 6500 eu rot. 
Prog ram mist eral da tud toe-
tu seks loe tak se ka aja va he mi-
kus 2011 – 2015 ha jaa sus tu-
se elekt rip rog ram mist, ha ja-
a sus tu se veep rog ram mist ning 
ha jaa sus tu se prog ram mist saa-
dud toe tu se sum ma. Taot le ja 
ja kaas taot le ja oma- ja kaas fi -
nant see ring peab kok ku moo-
dus ta ma vä he malt 33,33 % 
pro jek ti ku lu dest.

Tõs ta maa val la kon tak ti sik 
toe  tu se kü si mus tes on aren-
dus- ja kesk kon na nõu nik Alo 
Tom son, te le fon 449 6180, 
e-post alo@tos ta maa.ee. 

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

Kal lid 
lap se va ne mad!
 Tõs ta maa las teaed oo tab 
Teie aval du si, kui soo vi te oma 
lap se le sü gi sest 2016 koh ta 
meie las teaias. 

Aval du se vor mi leia te las-
teaia ko du le helt http://las teaed.
tos ta maa.ee/. 

Aval dus tuua las teae da (saab 
ka las teaias täi ta) või esi ta da 
di gi taal selt all kir jas ta tult aad-
res sil las teaed@tos ta maa.ee

In fo te le fo nil 5346 5490

Ka di Ad ler,
las teaia di rek tor

Räi me West 2016 
 toi mub taas 14. mail 
Lao sa da mas
 Ran na rah val käib ajaar va-
mi ne ik ka räi me püü gi rüt mis. 
Räi meaeg lük kab pä rast ras ket 
ja vä si ta vat tal ve ran na kü la le 
elu sis se. Tos sa vad suit suah jud, 
po di se vad paa did ja ka ja ka-
te ki sa kai gub üm ber räi me-
laa dun gi - need on räi mea ja 
rõõm sad kü la hää led.

Räi me West on üri tus, kus 
toi mub suur ka la laat, tut vus-
ta tak se ran na ka lan dust ning 
ja ga tak se tead mi si ko ha li kust 
ka la kul tuu rist, toi mu vad kesk-
kon naa la sed se mi na rid, as tu-
vad üles se mit med an samb lid ja 
esi ne jad, toi mu vad män gud nii 
suur te le kui väi kes te le, saab tut-
vu da me re pääst ja te, me re muu-
seu mi ja teis te te ge mis te ga, 
te hak se hõl ju ki sõi tu, toi mub 
me re pääs te de mo jpm. 

Fes ti va li peae si ne ja on Väi-
kes te Lõõts pil li de Ühing. Õh tul 
kor ral da vad Ken tu kid Tõs-
ta maa rah va ma jas jät ku peo. 
Räim teeb tu ge vaks!

Üri tus on kü las ta ja te le ta su-
ta. 

Üri tust ra has tab Kesk kon-
nain ves tee rin gu te kes kus ja 
Tõs ta maa vald.

Hajaa sus tu se prog ram mi 2016. aas ta 
taot lus voor on ala tes 1. ap ril list ava tud

Tõstamaa aasta noore austa-
va tiitli pälvis Laura Jõe. 

Laura on igati vahva ja tubli 
noor inimene. On vähe kohti, 
kus ta ei osale. Kohusetunne ja 
töökus on Laura kaaslased. 

Laurast tasuks eeskuju võtta 
teistelgi noortel, kel vähegi sära 
silmades ja kes tahaks siin maa-
ilmas midagi ära teha.
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P
äe val, kui Ma ria ja Jü ri 
Nõm me koos las te 
Au gus ti, Hel mi ja pe sa-

mu na Ei no ga oht li ku me re tee 
Root si suu nas et te võt sid, ei 
oleks osa nud nad et te ku ju ta-
da gi, et ühel päe val tu leb nen-
de pes mu na suu re lae va ga jää-
da valt sün ni maa le ta ga si ja 
saab hel li ta va hüüd ni me Root si 
Kunn.

Laul va root si akt sen di ga ees-
ti keelt kõ ne lev Root si Kunn ise 
on täis huu mo rit ja soo just ning 
koos kaa sa Barb ro ga nau di vad 
nad ra hu lik ku maae lu Lõu-
ka kü las. Abie lu paa ri ra hu li ku 
maae lu nau ti mi se mee lis paik 
on tei se kor ru se ter rass, seal 
is tu tak se tun de selt sis päi ke se-
ga ja vaa del dak se nur me de vär-

ve klaa si ke se kül ma val ge 
vei ni ga Ak na ta ga as kel-

da vad ti has te, vin ti de 
ja lee vi kes te väed, 

toas mõ nu le vad 
kas sid – häs-
ti hool da tud ja 
kaits tud Kun ni 
õu kond. 

E i  n o 
N õ m  m e

sün dis Se lis-
tes Män ni ku 

ta lus1943 aas tal. 
Se lis te ki ri kus sai 
väi ke poiss prees-
ter Nae la poolt 

ka ris ti tud. Ema 
oli pä rit Jan se ni te 

(nüüd sed Jaan sood) 
ja isa Mad se ni te 

su gu võ sast. Pe re elas 
isa pool se va nai sa käest 

saa dud krun dil. Koht oli ke na, 
pee ti loo mi ning sai ka me rel ja 
jões ka las ta mas käia. Aeg 1944 
aas tal oli ärev, isa Jü ri oli kait se-
liit la ne, öö si ti ma ga ti küü di ta-
mi se hir mus met sas kraa vi des. 
Sel li ses olu kor ras ot sus ta sid 
va ne mad pe re ga Root si põ ge-
ne da. Ühel õh tul sõi de ti paa di-
ga Kih nu ja sealt ju ba suu re ma 
pur je ka ja selts kon na ga vas tu 
ööd Root si poo le. Paa dis pi di 
ole ma vä ga vaik selt, ini me sed 
olid me re hai ged. Got lan di kül-
je all tu lid sõ ja lae vad vas tu ja 
põ ge ni kud ju ha ta ti Sli te sa da-
mas se, hil jem Vis by põ ge ni ke-
laag ris se. 

Esiot sa vä lis maa la si lin na-
des se ei las tud, ela ti eri ne va tes 
Lõu na Root si ta lu des ja teh-
ti tööd söö gi ning öö ma ja eest. 
Põ ge ni kes se suh tu ti vä ga sõb ra-
li kult. Eda si õn nes tus mees pe rel 
Björks hul ti klaa si vab ri kus tööd 
saa da, ema oli ko du ne. See jä rel 
ela ti ja töö ta ti Säfs jöst röm mis 
pa be ri vab ri kus. 

Lin na ela ma saa mi seks pi di 
ole ma kin del töö koht. 1949. 
aas tal leid sid va ne mad SKF 
kuul laag ri vab ri kus tööd ja pe re 
ko lis Gö te bor gi. Ela ti vab ri ku 
ka he toa li ses kor te ris, ühes toas 
õde me he ja bee bi ga ja tei ses 
kõik üle jää nud. Seal tu li Ei nol 
koo li min na, see tal le vä ga ei 
meel di nud. Õn neks sai õde 
üs na rut tu oma pe re le ühe toa-
li se kor te ri ja läks na tu ke la he-
da maks. 1957 ost sid va ne mad 
lae nu ga ma ja, se da te gid vä ga 
pal jud eest la sed roots las te suu-
reks imes tu seks. Teh ti pal ju 
tööd ja ju le ti lae nu võt ta, põ ge-
ni kel oli suur soov elus eda si 
jõu da. Esial gu oli pal ju del põ ge-
ni kel plaan Root sis ra ha ko gu da 
ja eda si rei si da Ka na das se, sest 
pu na ne oht tun dus ole ma lii ga 
lä he dal, aga Nõm med jäid. 

Koo lis käi mi ne ei ha ka nud ki 
Ei no le meel di ma, te gi lä bi alg-
koo li 8 klas si ja läks 15. aas ta selt 
töö le. Me re le ema ei lu ba nud, 
nii sat tus poiss töö le puu hoo vi 
te ge le ma im port pui du ga. Al gul 
kir ju tas ja ar vu tas kuup meet-

Root si Kunn igat seb va hel ma gu sa
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reid kok ku, eda si sai ju ba töö-
ko ja ju ha ta jaks. 1966 te gi Ei no 
lä bi ka 10 kuud sõ ja väe koo li tust 
ja sealt tul les võt tis ka ko he nai-
se. Sün di sid Ro ger ja He len. See 
liit kes tis 25 aas tat. 

Eda si suu na ti Ei no töö le 
Lõu na Root si. Juh tis pool teist 
aas tat suurt puitp laa te müü vat 
kaup lu ste ket ti. Koos pank ro ti-
va ra ga an ti ka Ei no üle järg mi-
se le tööand ja le. Peab üt le ma, 
et viis küm mend aas tat keer les 
me he elu üm ber pui du. Lõ puks 
töö tas Ei no pui du sis seost ja na. 
Hea spet sia lis ti na, aga kee li mit-
teos ka va na, võt tis ta oma töö-
rei si de le ala ti tõl gi kaa sa ja oli gi 
olu kord la hen da tud. 

Ei no elu oli Root sis ol nud 
pä ris mõ nus. Töö oli nor maal-
ne. Paar kor da aas tas käi di koos 
kaa sa Barb ro ga soo jal maal 
puh ka mas. Va bal ajal vaa da-
ti jalg pal li või ho ki mat še, käi di 
kont ser ti del ja teat ris. Ees te ren-
das ra hu lik pen sio ni põlv. 

Eks Ei no oli ju kuul nud mõn-
da gi Ees tist, aga min geid kon-
tak te tal sün ni maa ga ei ol nud. 
90ndal käis su gu la ne Vik tor 
Ees tist kü las. 94ndal tu li Ei no 
koos kaa sa ga ka heks nä da-
laks Tõs ta maa kan ti su gu la si 
vaa ta ma. Ees ti oli neid hu vi ta-
ma ha ka nud. Käi di ka Lau lu-
peol. 1996 tul di jäl le Vik to ri ja 
Õie juur de ja teh ti Ees ti le kor-
ra lik tiir pea le. Nõn da sai sel-
lest iga su vi ne ka he nä da la ne 
tra dit sioon ja siis ot sus ta ti ju ba 

kol meks nä da laks Kal da tal lu 
jää da. 2006. aas ta ühel ära sõi-
dueel sel päe val, aru ta ti Vik to-
ri ga, et mis oleks, kui ehi taks 
ma ja ja tu leks pen sio ni põl ve 
pä ri selt sün ni maa le pi da ma. 
Hom mi kul vaa da ti plats val mis. 
Järgmisel aastal Eino ja Barbro 
abiellusid. Ük si ti oli ma jap lats 
saa nud kind lad piir joo ned. 2008 
juu lis ko li ti sis se. Al les hil jem 
sel gus, et kõr val asu nud la gu ne-
nud ma jas oli ku na gi sün di nud 
Ei no ema. 

Elu hak kas käi ma ees ti aja 
jär gi. Ei not ei tõm ba Root si mis-
ki asi ta ga si, aga Barb ro igat seb 
va hel oma kah te tü tart ja lap se-
last. 

Üs na rut tu kut su ti Ei no näi-
te rin gi män gi ma, ta on osa le-
nud ju ba kol mes teat ri tü kis. Ka 
Root sis män gis mees mit mes 
la vas tu ses. Selts kond on to re ja 
saab la he dalt su hel da. Kuul sust 
ko du kü la le ko gus pe re osa le mi-
se ga te le sar jas “Õh tu söök viie-
le”. Mar ja- ja see ne met sad mee-
li ta vad sü gi se ti kor vi haa ra ma.

Ees tis hoi tak se roh kem oma 
kul tuu ri, tant su peod ja lau lu-
peod, sar na seid as ju Root sis 
po le, võrd leb Ei no kah te rii ki. 
Siin õpi tak se koo lis kind las ti 
roh kem, ka laul dak se ja tant si-
tak se. Root sis pol nud üks va he 
ise gi ke ha list kas va tust. Sot-
siaal ne kind lus tus on Root sis 
kind las ti pa rem ja mui du gi on 
root si pen sio ni ga siin mu gav 
ela da. Pal jud toi duai ned on 

Root sis oda va mad kui siin ja 
sel le pa neb Ei no eu ro tu le ku 
süüks. Aga on ka mõ ned gur-
mee lem mi kud, mil lest Nõm-
med puu dust tun ne vad na gu 
näi teks root si soo la ne või, 
värs ked kre ve tid, eri li ne jõu lu-
jook, ma gus hee rin gas, lag rits 
ja mõ ned lei vad. Ei no eri li seks 
lem mi kuks on värs ked Nor ra 
ran ni kult püü tud kre ve tid kül-
ma õl le või vei ni ga.

Head meelt teeb, et pal jud 
noo red tu le vad maa le ta ga-
si, kor ras ta vad ja kõ pit se vad, 
ma ja de le on tul nud uued rõõm-
sad vär vid. Tõs ta maal on te ge-
li kult kõik va ja lik käe-ja la juu-
res. He lis tad hom mi kul ars ti le 
ja ju ba lõu naks on su mu re leid-
nud la hen du se. Root sis jõu-
ti hal dus re for mi ga nii kau ge le, 
et põh ja pool on lä him hai ga la 
ja kool 200 km kau gu ses, mis-
pea le imes ta ti, et elu maal väl ja 
su reb. Ka siin haub va lit sus hal-

dus re for mi ga maae lu su re ta mi-
se plaa ne, aga sel lest oleks vä ga 
suur kah ju tõus mas, hoia tab elu 
näi nud mees. 

Asi, mis Ei no le pal ju lõ bu ja 
lus ti val mis tab on ül la tus te kor-
ral da mi ne. Se da te hak se vas ta-
stikku Ma re ki, To me ki, Ja ne-
ki ja Õie tii mi ga. Ik ka oo ta ma-
tult üks tei se uk se ta ga lõ bu sa te 
plaa ni de ja riu gas te ga Root si ja 
Ees ti ala del. Root si Kun ni ni mi-
gi on kal li te su gu las te pan dud 
ja pü hit se tud. Või bol la on vah-
va tel su gu las test kruts ki pois tel 
oma roll, et Ei no ot sus tas tul la ja 
jää da, mi ne tea.

Kui Ei no oli väi ke, ei jul-
ge nud ta ma ga ma jää da, sest 
kar tis ära sur ra. Siis tu li ema 
ja lu bas, et poiss ei su re mit te 
ku na gi ära ja al les see jä rel jul ges 
poiss ui nu da.

Ül le Tamm,
toi me ta ja

at hee rin gat ja soo last kom mi 
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II klass
Mart ha-Ma ria Pääs tel „5“
Gre te Vul kan „5“
Tor mi Vä li „5“
Lee Grün berg
Ni ko lai Ki ra di
Trii nu Koi du
Joo sep Lu ha maa
Gert rud Mart son
Ma ris Pa ju

III klass
Ai gar Gur ja nov „5“
Me ri li Ad ler 
Ma ni v ald Muu ga
Em ma Lii sa Salk
Em ma Sang
Maar ja-He le na Ves ki mä gi

IV klass
Eve ri ta Ima na „5“
Jaa na Klaas „5“
Jaan Lu ha maa „5“
Ri ta Nii ne „5“
Brian Blum feldt
Kris to Ka rel sohn
Sa muel-Ti mo Pel to kan gas
Mar kus Press 
Lau ri Tuh ka nen 

V klass
Mar leen Sah tel „5“
Gret tel Soo ni soo „5“

Kat re Sutt „5“
Kad ri Vul kan „5“
An ny Ke rem
Re gi na Koi du
Ke vin Pääs tel
Elii se Timm

VI klass
Kei ly Kaal „5“
Ris to Rand „5“
Kat re-Ma ris Ves ki mä gi „5“
Kärt Elis mäe
Si re ta Jür gens 
Bir gith Si ni me ri

VII klass
Ave-Triin Gur ja nov „5“
Ma ri-Jaa na Siin ne „5“
Mark Ki ra di
Kris tii na Niit

VIII klass
He lii ne Gur ja nov 
Kei ly Ke rem
Mat hil da-Ma ria Tork 
Ave-Ing rid Ves ki mä gi

IX klass 
Kad ri Ka se
Ker tu Lil le
Ne le-Elii se Runt hal
Ma ria Too do

Kii tust tub li de le õp pu ri te le!
Kool kii dab tub li sid põ hi koo li klas si de õp pu reid 
pi kal III vee ran dil.

Ja güm na sis tid, kes oma kur sus te hin ne te ga tub lil 
jär jel:

X klass 
Os kar Tamm „5“
Ott Odes 

XI klass
Ta nel Tuul mees
Tee le Tõ nis son

XII klass
Lau ra Jõe
Lo ret Mii du

E
na mus mu di la si las teaias 
ta hab min na koo li. Pal-
jud teis me li sed mõt le-

vad hom mi kul miks mul le se da 
koo li va ja on? Pal jud 30-aas ta-
sed leia vad, et küll on hea, et 
koo lis ju ba käi dud on ning pen-
sio nieas do mi nee ri vad koo list 
vaid hel ged mä les tu sed. Jah, ma 
teen siin ül dis tu si, kuid täies ti 
va le po le neist väi de test üks ki. 

Le he lu ge jad on mit me te 
il mu nud ar tik li te põh jal ju ba 
tead li kud, et Tõs ta maa Kesk-
koo lil on käi mas koos töös 
Char lot ten lun di koo li ga Nor-
rast pro jekt „Hap py Sc hool“ ehk 
ees ti kee les siis „Õn ne lik kool“. 

Na gu pro jek ti ni mi üt leb on 
as ja ees mär giks muu ta kool 
nii õpe ta ja te le kui õpi las te le 
ko haks, kus saab õn ne lik ol la. 
Tei si sõ nu öel dult siis muu ta 
tead mis te, os kus te ja vi lu mus te 
oman da mi se prot sess õp pea su-
tu ses sel li seks, kus nii õpe ta jad 
kui õpi la sed olek sid hea ene se-
tun de ga ja ra hu lo le vad. Kas sel-
li ne asi on või ma lik? 

Ma usun, et igaü hel on mee-
les koo lia jast tun de või te ge vu si, 
mi da nad sil maot sas ki ei sal li-
nud, sest tund võis ol la eba hu-
vi tav, lii ga ras ke, õpe ta jad lii ga 
kur jad või hoo pis klas si kaas la-
sed sel li sed, kes õp pi mist kui da-
gi ei toe ta nud. 

Käi ma so le va pro jek ti raa mes 
uu ris Tõs ta maa koo li õpe ta ja 
Hei li las telt se da, mis nei le koo-
lis ei meel di ning sai tea da, et 
nei le ei meel di lii ga pi kad koo li-
päe vad, suur koor mus, lii ga pal-
ju ko du töid, aga ka hal vad suh-
ted klas si kaas las te ja õpe ta ja te-
ga, iga vad tun nid ja liialt va ra ja-
ne hom mi ku ne är ka mi ne. 

Õpi mo ti vat sioo ni le mõ ju-
vad pärs si valt vä si mus ja pet tu-
mus õpi tu le mus tes ehk keh vad 
hin ded ja vi lets ta ga si si de. Lap-
sed tõid väl ja ka hal bu suh teid 

konk reet se te õpe ta ja te ga ning 
seo se tust „pä ris elu ga“. Tões ti, 
sel li sed as jad koo lis ja koo li ga 
seo ses ei tee ko he kui da gi õn ne-
li kuks.

Sa mas ei ole kool õpi las te 
jaoks siis ki ka pä ris loo tu se tu 
koht, sest kü sit lu ses too di väl ja, 
et kool on to re koht sõp ra de ga 
kok ku saa mi seks, vä gev on kui 
pa ku tak se head lõu na söö ki ja 
va he tun nid on mõ nu sad. Mit-
me te las te mee lest on la he tun-
di des mi da gi uut tea da saa da. 

Män gi tak se, õpe ta ja on 
hu vi tav ja te ma ga saab rää ki da. 
Mõis te tak se, et hea õp pee du-
kus on tu le vi ku või ma lus te pant. 
Ena mas ti mo ti vee rib ki noo ri 
edu, hea ta ga si si de, tun nus tus 
ning ene sea ren da mi ne. Ka uu te 
tut vus te loo mi ne ja uu te vaa te-
nur ka de saa mi ne, ru tii nist väl-
ju mi ne ja va hel du se saa mi ne on 
olu li sed. 

Uu dis hi mu õpi ta va vas tu 
loo vad isik lik hu vi tee ma vas-
tu ja ot se ne seos iga päe va elu-
ga. Täh tis on, et tun nis oleks 
va ba õhk kond, kus po le pin geid 
ja saab ra hu li kult õp pi da. Il ma 
hir mu ta.

Kü sit lu ses uu ris õpe ta ja Hei-
li ka se da, mil li sed on õpi las-
te ar va tes täius li kud õpe ta jad 
ja õpi la sed. Koo li noor te ar va-

En ne ar tik li lu ge mist mõ ned sel gi ta vad mõis ted:
Õnn: mee le sei sund, mis on seo tud hea ene se tun de ja ra hu lo lu ga
Sa la dus: min gi tead ma ta või il ma se le tu se ta as jao lu
Kool: õp pe- ja kas va tu sa su tus, kus õpi la sed õpe ta ja te juh ti mi sel 
oman da vad tead mi si, os ku si ja vi lu mu si

Õnne li ku koo li sa 

Koos tööp ro jek ti „Hap py 
Sc hool“ raa mes toi mus vii-
ma ti ne koh tu mi ne Tõs ta maa 
koo lis 14.-16. märt sil, mil 
ees ti ja nor ra õpe ta jad te ge-
le sid taas kord uu te idee de ga, 
et lei da moo du seid kui das 
oma tun de koo lis põ ne va-
maks te ha. 
Pro jek ti toe ta tak se Eu roo pa 
Ma jan dus piir kon na Nor ra 
sti pen diu mip rog ram mist 
ning pro jek ti pe riood on 1. 
sep temb rist 2014 ku ni 30. 
au gus ti ni 2016.
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tes on täius lik õpe ta ja mõis tev, 
em paa ti li ne, süm paat ne, ilus, 
hoo lit se tud vä li mu se ga, rõõm-
sa meel ne, lõ bus ning komp ro-
mis se loov. Sa mu ti oo da tak se 
täius li kult õpe ta jalt põ ne vaid 
õpe ta mis mee to deid (eral di 
too di väl ja män ge ja õp pe rei se, 
prak ti li si te ge vu si). Täius li kuks 
õpi la seks pee tak se aga noort, 
kes on õpi hi mu li ne, sõb ra lik, 
abi val mis ning kor rekt ne. 

Kok ku võt valt peaks ole ma 
õn ne li ku koo li sa la dus ju la hen-
da tud. Õpe ta jad võ ta vad end 
kät te ning tee vad tun nid rik ka-
maks uu te män gu de, kü la lis te 
ja hu vi ta va te fak ti de ga ning on 
ilu sad, rõõm sad ja häs ti hoo lit-
se tud. Sa mal ajal näi ta vad õpi-
la sed üles in du uu si tead mi si 
oman da da, käi tu vad vii sa kalt 
ning on ala ti sõb ra li kud. Liht ne, 
kas po le? 

Ja ome ti po le me het keo lu-
kor ra ga just 100 prot sen ti ra hul. 
Kas sel le pä rast, et õpe ta jad po le 
täius li kud. Või po le meil täius-
lik ke õpi la si? Kes üld se peaks 
ole ma täius lik, et kool oleks üks 
õn ne lik paik?

Ma usun, et täius lik kust ei 
pea kel lelt ki nõud ma. Pi gem 
tu leb te ha roh kem koos tööd, 

kus õpe ta jad pin gu ta vad sel le 
ni mel, et lei da õpi las te ga pa rim 
koos töö vorm ja õpi la sed an na-
vad en dast pa ri ma osa le maks 
koo li töös. 

Sest ol gem au sad, kui noor 
tun di ei il mu ja kui il mub, siis 
väl jen dab pi de valt oma vas tu-
meel sust, kaob ka en tu siast li ku-
mal õpe ta jal mo ti vat sioon tööd 
te ha. Sa ma keh tib vas tu pi di gi: 
kui õpe ta ja tund on aas tast aas-
tas se sa ma su gu ne, üh te gi seost 
iga päe vae lu ga ei lei ta, ja pi de-
valt on ku kil kont roll töö hirm, 
siis kaua õpi la ne kan na ta da jak-
sab?

See ga kü sik sin kok ku võt teks, 
et kas õn ne li ku koo li sa la dus ei 
võiks ol la ehk mõ le ma pool-
ne pin gu tus an da en dast pa rim 
ning te ha se da koos tööd il ma 
pin ge ja pi de va krii ti ka ta kui das 
üks või tei ne osa pool ole ma ja 
mõt le ma peaks?

Kau nist koo li ke va det 
soo vi des,

Lii na Käär

Teie täien da vad mõt ted, 
kom men taa rid ja et te pa ne kud 
õn ne li ku koo li loo mi seks on lah-
kelt oo da tud aad res sil lii na@
tos ta maa.ee.

la dus

 Lin nu tead las te Ma ti Ko se ja Tar vo Val ke ri ju hen da mi sel tut-
vu ti Ma ni ja saa re kes ku ses vee ränd lin du de elu ga ning ehi ta ti 
kosk la te le “kon ge” ehk pe sa kas te. 

Kosk la kon gid pa nid lap sed üles kol mes ko has. Mai lõ pu-
poo le või juu ni al gul vaa del dak se kosk laid jäl le. Siis uu ri tak se, 
kas uu tes se pe sa kas ti des se on asu kaid il mu nud, kas ja kus on 
mu nad väl ja hau tud. 

Ku na kosk la pi da mi ne on ran na rah va va na tra dit sioon ja 
Ma ni ja saa re ve tes kosk laid ja gub, oli gi vii ma ne aeg nei le pe sa-
kas te juur de meis ter da da. Püs ti sed pe sa kas tid on se ni end häs-
ti õi gus ta nud, sest sel lis tes se ei jul ge va re sed mu ne hä vi ta ma 
min na. 

Ena mik lap si tu li laag ris se Kih nust, mõ ned ka Tal lin nast ja 
Ma ni jast. 

Kosk la laag ri toi mu mist toe tab prog ramm Kih nu Kul tuu ri-
ruum lä bi Ma nõ ja Kul tuu ri selt si pro jek ti. 

Svea Aa vik

 Mul on suur rõõm kir ju ta da pres si tea det mil lest ki, mi da 
va rem teh tud ei ole. Ni melt avab sel leaas ta sel Räi me Wes til, 14. 
mail Lao sa da mas, uk sed mõi sa koh vik. 

Mõi sa koh vi ku kor ral dus tii miks on Tõs ta maa kesk koo li 11. ja 
12. klas si õpi la sed. Ko gu te ge vu se eest ve da jaks on Rai li Men gel, 
kes õpe tab meie koo li noor te le maa tu ris mi. 

Prae gu seks het keks on me nüü pai ka pan dud ja saan öel da, et 
see on mit me külg ne ning mee le pä rast jät kub kõi gi le, sest pa ku-
me nii ka la ga kui ka ka la ta toi tu. Kind las ti jääb ko gu te ge vu se-
le juur de mõi sa lik kus ja me nüüd lu ge des leiab nii Mõi sap roua 
bu duaa ri pi ru ka kui ka mat si rah va ki lu lei va. Ise gi joo gi poo li seks 
on meil mi da gi värs ken da vat ja loo dus lik ku.

Pea gi leiab meie te ge mis te koh ta roh kem in fot ka Fa ce boo-
kist ja kõi ge pa re ma üle vaa te saa te siis, kui ole te 14. mail meie 
mõi sa koh vi ku tel gis ko hal. Oo ta me teid!

Lau ra Jõe,
Tõs ta maa kesk koo li abi tu rient

POP-UP mõi sa koh vik

Kosk la laa ger an dis las te le 
uu si tead mi si ja os ku si
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1. märt sil toi mus Tõs-
ta maa koo lis di gi päev. 
Üri tu sel osa le ma oli 
kut su tud 3 .- 4. klas si 
õpi la sed Lin dilt ning 
5. - 9. klas si de õpi la sed 
Koon gast, Lõ pelt, Varb-
last, Kih nust, Virt sust ja 
mui du gi ka Tõs ta maalt.

Pär nu Va na lin na põ hi kool 
al ga tas sel le õp peaas ta al gu ses 
hea tah te kor ras koos töös Pär-
nu maa va lit su se ha ri dus- ja kul-
tuu ri ta li tu se ga maa kon na koo-
li de le mõel dud pi lootp ro jek-
ti “Pär nu maa kon na di gi pöö re 
ehk Õpi me nu ti kalt”. Pro jekt 
kes tab tu le va aas ta juu ni ni ja 
sel les osa leb küm me pi loot koo-
li. Pro jek tis osa le mi ne on koo li-
de le ta su ta.

Kui Tõs ta maa koo li sel li-
ne uu dis jõu dis, siis koo li juht-
kond ot sus tas, et võ ta me osa. 
Kol me liik me lis se mees kon da, 
kuu lu vad: Ai mar Si li väl ja, Ka ti 
Ra huo ja ja Hei li Timm. Ne mad 
käi vad igal tei si päe val Pär nus 
tead mi si am mu ta mas, mi da 
kol lee gi de le, õpi las te le ja teis te-
le hu vi lis te le ja ga da. 

Pro jek ti ühe ees mär gi na oli 
kaa sa ta di giü ri tus se üks kool, 
kes ei osa le di gi pöör de prog-
ram mis. Meie kool kaa sas neid 
sui sa kuus. Veeb rua ri al gu ses 
sai ma ha pee tud esi me ne di gi-
päe va toi mu mi se koo so lek, kus 
ot sus ta ti, et kut su me en da le 
kül la Lin di, Koon ga, Lõ pe, Kih-
nu, Varb la ja Virt su koo li de õpi-
la sed koos õpe ta ja te ga. Et õpi-
las te arv lii ga üle pea ei kas vaks, 
ot sus ta si me sea da iga le koo li le 
osa le ja te pii riks 15 õpi last.

Et kor ral da tud di giü ri tus 
oleks põ nev ning kaa sa haa rav, 
ot sus ta si me te ha eri ne vaid õpi-
tu ba sid. Mõt le si me lä bi oma 
koo li või ma lu sed ning kok ku sai 
pan dud kuus õpi tu ba: eKuld vil-
lak (ju hen da ja Ka ti Ra huo ja), 
eBin go (ju hen da ja Hei li Timm), 

LE GO Ro bot ron (ju hen da ja 
Ka ro lii ne Kask), ani mat sioo nik-
lass (ju hen da ja Ai mar Si li väl-
ja), eLas ke tiir (ju hen da ja And-
rus Kiis ler / Too mas Mitt) ning 
QR-mõi sa mäng (ju hen da jaks 
Lau ra Jõe ja Tee le Tõ nis son). 

Di gi päe va saa bu des tu li vä ga 
häs ti lä bi mõel da ko gu päe va-
ka va ning lii ku mi ne eri ne va te 
õpi tu ba de va hel. Päe va ava des 
tut vus ta ti kõi ki de le osa le ja te le 
Tõs ta maa mõi sa ma ja. Lä bi käi-
di 30ne mi nu ti li se eks kur sioo-
ni käi gus kõik olu li sed pai gad, 
mi da QR-mõi sa män gus hil jem 
tar vis läks. 

Kok ku osa les di gi päe va üri-
tu sel ca 90 õpi last ja 25 õpe ta-
jat eri ne va test koo li dest. Ko gu 
selts kond oli ja ga tud kuueks 
rüh maks, kes lii ku sid ko gu päe-
va jook sul ühest õpi toast tei se. 
Kui õpi tu ba sai kii re mi ni lä bi-
tud, siis jäi kõi gil ae ga vaa da ta 
rin gi mõi sa ma ja sees ja väl jas.

Nel jas õpi toas said kõik osa-
le jad koo li ja val la süm boo li ka-
ga kin gi tu si (kom me, kleep se, 
rin na mär ke, käe pae lu). Päe va 
lõ pus au ta sus ta ti eKuld vil la-
ku iga rüh ma pa ri maid ning iga 
koo li pa ri mat las ku rit Or ga nic 
LOL pop si maits va pul ga kom-
mi ga. Kõik osa le nud koo lid said 
päe va lõp pe des tä nu kir ja osa le-
mi se eest, raa ma tu „Tõs ta maa 
mõi sa lu gu“ ja Tõs ta maa val la 
süm boo li ka ga šo ko laa di tahv li.

En ne ko ju sõi tu ja ga ti kõi gi le 
kring lit ja mors si.

Di gi päev läks iga ti kor da 
ning igal het kel oli kuul da kii du-
sõ nu üri tu se kor ral da ja te suu-
nas. See pa ni mõt le ma, et sel li-
ses for maa dis et te võt mist tu leb 
tu le vi kus kind las ti kor ra ta.

Tõs ta maa koo li pe re tä nab 
kõik ki as jao sa li si, kes nõu või 
jõu ga abiks olid!

Ma ris Ad ler
õ p pe juht

Digi päev 
Tõs ta maa koo lis
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18. märt sil toi mus Tõs ta -
maal XX las te lau lu võist-
lus „Muu si ka meid kõi ki 
seob“. 

Pi si ke sed ja suu red lau lu lap-
sed olid ko gu ne nud Tõs ta maa 
mõi sa saa li, et proo vi le pan-
na oma os ku sed so lis ti na. Saa li 
ko gu ne nud pealt vaa ta ja te jaoks 
ku ju nes kon kurss sõb ra li kult 
arm saks va ra-ke va di seks kont-
ser diks, mis pak kus hul ga li selt 
muu si ka list nau din gut, aga ka 
pi su kest äre vust os vaõt ja te le 
ning pöid la hoid ja te le.

Kon kurs si kor ral das Tõs ta-
maa noor te kes kus koos Tõs ta-
maa rah va ma ja ga, te hes koos-
tööd Tõs ta maa kesk koo li, las-
teaia ja val la ga.

Mär ki mis väär ne on, et 
kon kurs si kor ral da tak se ju ba 
20ndat kor da. Eel du seks, et tra-
dit sioon ei kat keks, on eel kõi ge 
va ja jul geid osa võt jaid ja tub li-
sid ju hen da jaid. To re on tõ de-
da, et Tõs ta maa las te le meel dib 
laul da. See kord oli rõõm said ja 
sä ra vaid so lis te kok ku 34. Va nu-
seg ru pid ja gu ne sid: las teaed, 
7.-8. aas ta sed, 9.-10. aas ta sed, 
11.-14. aas ta sed, 15.-19. aas ta-
sed. Noo ri mad osa võt jad olid 
4. aas ta sed, va nim osa võt ja 17. 
aas ta ne.

Igas va nu seg ru pis sel gi ta-
ti väl ja pa rim lau lu laps, li saks 
Grand Prix ning pub li ku lem-
mik nii tüd ru ku te kui poiss las te 
seas, ja ga ti hul ga li selt erip ree-
miaid.

Žürii oli 4-liik me li ne, esi me-
heks pi kaaeg ne tun nus ta tud 
Pär nu lin na lau luõ pe ta ja Es ter 
Mur rand. Žürii hin nan gul olid 
kõik lau lu lap sed vä ga tub lid, 
and sid sel lel het kel oma pa ri ma. 
Es ter Mur rand jul gus tas kõi ki 
lau lu lap si laul mi se ga eda si te ge-
le ma, ning ot si ma iseen das se da 
sä det.

Grand Prix vää ri li seks tun-
nis tas žürii 17. aas ta se Gert 
Gen ta le ni, kes õpib laul mist 
Pär nu Kuns ti de Ma jas õpe-

ta ja An ne Uus na ju hen da mi-
sel. Sa mu ti päl vis Gert pub li ku 
lem mi ku tiit li  poiss las te hul-
gas. Tüd ru ku te seast päl vis sii-
ra ja veen va esi ne mi se ga pub-
li ku lem mi ku tiit li 9. aas ta ne 
Lee Grün berg lau lu ga „Viim ne 
rat su“, ju hen da ja õpe ta jaks Ivi 
Kask.

Veel tu le mus test. Va nu se-
rüh ma de pa ri mad: las teaed: 
Me ri leen Me ras 4. aas ta-
ne, ju hen da ja õpe ta ja Ivi Kask; 
7.-8. aas ta sed: An na Shar-
lot te Hallg rims son 7. aas ta-
ne, ju hen da ja õpe ta ja Ivi Kask; 
9.-10. aas ta sed: Lee Grün-
berg 9. aas ta ne, ju hen da ja 
õpe ta ja Ivi Kask; 11.-14. aas-
ta sed: Kad ri Vul kan 12. aas-
ta ne, ju hen da ja õpe ta ja Ivi 
Kask; 15.-19. aas ta sed: eri-
p ree mia Ma ria Too do 16. aas-

ta ne, ju hen da ja õpe ta ja Ivi Kask; 
Gert Gen ta len tun nis ta ti li saks 
Gran Prix’le ka oma va nu se rüh-
ma pa ri maks.

Pa ri ma ju hen da ja tiit li päl vis 
Ivi Kask. Suu ri mad tä nud kõi gi-
le ju hen da ja te le!

 
Au hin na laud oli rik ka lik. 

See kord se lau lu võist lu se Grand 
Prix oma nik sai li saks tun nus-
tu se le 2 pi le tit Tõs ta maa mõi sa 
su ve teat ri eten du se le.

Pub li ku lem mi ku te au hin-
nad an dis väl ja Tõs ta maa rah-
va ma ja, mil leks oli 2 pi le tit 15. 
ap ril lil toI mu va le Tõ nis Mä gi 
kont ser di le ”Olen va li nd tee” 
Tõs ta maa mõi sas.

Li saks said lau lu lap sed kin gi-
tus teks: Ba tuu di kes ku se kin ke-
kaar di, E-lu ge ri, Grü ne Teks tii li 
arm sad jän kud, pal ju ko ha lik ku 
kä si tööd, jne.

Üri tu se spon so ri teks olid: 

Pre mia jää tis, Grü ne Teks tiil, 
Sil la met sa ta lu, Tõs ta maa mõis, 
Tõs ta maa val la va lit sus, Tõs-
ta maa rah va ma ja, Tõs ta maa 
noort kes kus, Tõs ta maa kä si töö-
kes kus. Siin ko hal soo vib kor-
ral dus mees kond tä na da kõi ki 
spon so reid!

Muu si ka peaks tu le ma sü da-
mest ja mi ne ma sü da mes se. 
See kord ne XX lau lu võist lus 
tões tas se da. Si du gu muu si ka 
meid ka edas pi di!

Kat ri,
rah va ma jast

Muu si ka meid kõi ki seob
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K
e vad on täis te ge vu si, 
kus ka meie val la noo-
red osa le vad. 1. ap ril lil 

oli Ki lin gi-Nõm mes Pär nu maa 
noor te kes kus te kok ku saa mi ne, 
kus osa les kuus noor te kes kust 
oma noor te ga. 

Seal olid põ ne vad ini me sed 
ja hu vi ta vad töö toad. Kõik noo-
red olid grup pi des se jao ta tud 
– nii oli või ma lus noor tel oma-
va hel tut ta vaks saa da. Töö tu ba-
sid oli ka hek sa – kaar ti de meis-
ter da mi ne, xbo xi tant su mäng, 
eri ne va te le kü si mus te le vas ta-
mi ne, kan gas tel ge del toi me ta-
mi ne, vahv li te ja pann koo ki-
de küp se ta mi ne, jõu saa li tu ba, 
pääs tea me ti töö tut vus ta mi ne ja 
töö riie te proo vi mi ne. 

Ühes töö toas oli üle san deks 
väl ja va li da laul, mi da õh tul kõi-
gi le esi ta da. Ise gi noor soo töö-
ta jad läk sid la va le ja te gid oma 
ka va, aga kah juks mõ ni grupp 
ei soo vi nud kõi gi ees esi ne da. 
Lõ puks söö di kõ hud täis ja sõi-
de ti ko ju. Kes soo vis sai veel dis-
kot tant si da ja soo vi lu gu kü si da. 
Sü gi sel koh tu me taas Are noor-
te kes ku ses.

2. ap ril lil osa le sid Tõs ta maa 
kesk koo li näi te rin gid Koo li teat-
ri te rii gi fes ti va li Pär nu maa eel-
voo rus Pär nu Noo ru se ma jas. 

Meie noor tel oli kaks näi-
den dit - noo re mas va nu seast-
mes “Ju ku anek doo did”, osa des 
Gre te, Gert rud, Mart ha-Ma-
ria, Em ma Lii sa, Me ri li, He ven-
li, Ri ta, Jaan ja Lau ri ning kesk-
mi ses va nu seast mes “Tä na päe-
va pu na müt si ke”, osa des Ke vin, 
Mar leen, Kat re, Elii se, An ny, 
Gret tel, Re bec ca, Kad ri, Kei ly ja 
Si re ta. 

Igast va nu seast mest üks 
grupp pää ses eda si fi  naa li. Meie 
noo red eda si ei pää se nud, aga 
ära mär gi ti Lau ri, kes sai „Ro sin“ 
tiit li oma Ju ku rol li eest. 

Nä da la va he tu se lõ pe ta si-
me Tar tus. 3. ap ril lil Ah haa tea-
dus kes ku ses, kus toi mus FIRST 
LE GO Lea gue Jr. 2015/16 hoo-
aeg “PRÜ GI TAR KUS” ehk mil-
le gi prü gi kas ti vis ka mi ne on 

al les al gus. 
Sel lest aas tast on Tõs ta maal 

ro boo ti ka hu vi ring, ku hu on 
oo da tud igas va nu ses noo red. 
Soe ta si me küm me kas ti We do 
2.0 le go komp lek ti, mis on mõel-
dud las teaia ja algk las si las te le, 
aga so bi vad ka va ne ma te le. Kui 
ro boo ti kast veel mi da gi ei tea, 
siis see on täp selt õi ge komp-
lekt, mil lest alus ta da. 

Tar tus osa les kaks Tõs ta maa 
kesk koo li võist kon da – LE GO 
prü gi (Eve ri ta, Jaan, Kris to, Lau-
ri) ja Hai sev prü gi (Ai gar, Joo-
sep, Rai nis, Tor mi). Mees kon-
nad val mis ta sid ma si na tee mal 
prü gi ja esit le sid se da kor ral da-
ja te le. Kõik osa le jad said dip lo-
mi ja me da li ning söö di tor ti. 

Üri tu se le oli või ma lik kaa sa 
võt ta ka fän ne, kes said osaleda 
ta su ta. Siin ko hal soo vin tä na da 
meie las te fän ne, kes said tul la ja 
lap sed ko ha le tuua. 

Suu red tä nud Me ri ke ja 
Rai ner Tuh ka nen ning Heik ki 
Lu ha maa. Tä nu tei le said lap sed 
osa ühest to re dast päe vast. Pea-
le üri tust üt le sid lap sed, et ta ha-
vad ka järg mi se le aas tal sel lest 
osa saa da.

Ke va del sai me po si tiiv se vas-
tu se ka Tõs ta maa noor te kes ku-

se pro jek ti le Ava tud Noor te kes-
kus te pro jek ti kon kur sil. Nüüd 
on noor te kes ku sel või ma lik 
kor ral da da noor te le üks to re 
las te kait se päev 1. juu nil 2016. 

Päe va prog ramm al gab tea-
dus ja hi ga, kül la tu leb ka psüh-
ho buss ning uu te kõ la ri te ja 
mik ro fo ni ga tee me selts kon na-
tant se. Tu leb te gus päev, see ga 
jäl gi rek laa mi!

Tõs ta maa noo red on te gu-
sad ja vah vad. Nei le meel dib 
toi me ta da ja eri ne va test võist-
lus test, kon kur si test osa võt-

ta. See ke vad va li tak se ka uued 
noor te vo li ko gu liik med, kel lel 
on või ma lus Tõs ta maa te ge mis-
tes kaa sa rää ki da ja mi da gi kor-
da saa ta. 

Noo red ta ha vad üha roh kem 
kaa sa rää ki da ühis kon na tee ma-
del, sest nad tun ne vad, et neil 
on ka või ma lik mi da gi muu ta 
või olu list kor da saa ta. Ar van, 
et noor te kaa sa mist võiks ise gi 
roh kem ol la, sest meie noor tel 
on ideid ja hu vi oma val las toi-
me ta da.

Ka ro lii ne Kask,
hu vi juht-noor soo töö ta ja

Noo red toi me ta vad igas vald kon nas
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M
ul on rõõm tõ de da, 
et va len ti ni päe va le 
eel ne nud õh tul ala-

nud sõb ra päe va peo saab lu ge-
da kor da läi nuks. Täit si me oma 
ees mär gid, üle ta si me ras ku sed 
ja sel ja ta si me hir mud. Ni melt 
kor ral da sid sel aas tal Tõs ta maa 
val la sõb ra päe va peo ko ha li kud 
abi tu rien did et te võt lus tun ni 
raa mes. Peo toi mu mis päe val 
ai ta sid kaa sa ka mõ ned ühe-
teist küm nen di kud. 

13. veeb rua ri õh tul kell 
ühek sa oli Tõs ta maa rah va ma-
ja saal koos an sam bel Har gi ja 
kor ral da ja te ga val mis, et võt ta 
vas tu kü la li si, kes saa bu sid sõb-
ra päe va peo le, mil le tee maks 
olid ku ra did ja ing lid. 

Kü si sin klas si kaas las telt, 

mil li sed olid nen de hir mud, 
oo tu sed, mul jed ja õp pe tun-
nid. Sain vas tu seid mit mel eri 
tee mal. Mit mel kor ral ni me ta ti 
hir mu sel le ees, kas ik ka ko gu 
rah vas ära ma hub. Pä rast pi du 
sel lest rää ki des jäi me ühe le 
ar va mu se le, et see peo paik oli 
täp selt pa ra ja suu ru se ga. 

Na gu ka Ag nes mai nis, siis 
pi du kes tis hom mi ku ni ja oli 
ka põh just, sest poo lel ajast toi-
mu sid Ger da ja Jan no juh ti mi-
sel män gud ja rah vast tant si-
tas an sam bel Hark, mil le koh ta 
Jan no üt les, et see on vä ga hea 
bänd. Üht la si män gib sa mas 
an samb lis Hei ko, kes oli abi tu-
rien di na sa mu ti peo kor ral da-
ja. Te ma kii tis pi du li si, kes olid 
vä ga ela vad, mis tä hen dab, et 

esi ne mi ne val mis tas taas kord-
selt suurt rõõ mu.

Rää ki des õp pe tun di dest, 
sai me aru, et peo pai ga kau-
nis ta mi se le ja val mis pa ne ku-
le tu leb va ru da roh kem ae ga. 
Li saks mai nis Lo ret, et suurt 
vae va tu leb nä ha ka pä rast peo 
lõp pe mist, mil kõi ke ko ris ta da 
tu leb.

Ole ne ma ta sel lest, et vii ma-
sed kaks-kolm nä da lat meie 
jaoks kii red olid, ole me sii ralt 
õn ne li kud, et nä gi me saa li täit 
rah vast, kes tund sid üri tu sest 
rõõ mu ja võt sid ak tiiv selt te ge-
vus test osa. 

Mit med meist said pä rast 
pi du li saks ava li ku le ta ga si si de-
le kii du sõ nu ning et te pa ne kuid, 
et võik si me oma selts kon na ga 

veel üri tu si kor ral da da. Kes 
teab, eks aeg näi tab, mis eda si-
ne toob. Sii ri loeb po si tiiv seks 
punk tiks ka sel le, et po lit sei ei 
p i da nud kor da gi sek ku ma ehk 
pi du lis tel oli hea mee leo lu ja 
pa han dus teks ae ga ei jät ku-
nud ki.

Mul on hea meel, et um bes 
160 peo li se hul gas oli mär ga tav 
arv ing li- ja ku ra di kos tüü mi des 
ini me si. Ühen da si me lõ bu sa 
ka su li ku ga ja ko gu si me um bes 
pool sa da eu rot Tõs ta maa val-
la hool de ko du heaks, se da tä nu 
toe ta ja te le ja pi le tiost ja te le. 
Ai täh tei le!

Lau ra Jõe,
Tõs ta maa kesk koo li abi tu rient

Kura did ja ing lid 
pi da sid sõb ra päe va pi du
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S
el aas tal viib Pääs tea met 
nõus ta mi si lä bi li gi tu han-
des Pär nu maa ko dus. Et 

ini mes te hul gas ei le viks va le-
a ru saa mad ega hirm, se le ta-
me lah ti, kui das ja mil leks se da 
te hak se ja ke da kü las ta tak se.

Ko du kü las tus te ga alus tas 
Pääs tea met ju ba 2007. aas tal. 
Kü las tus te ees mär giks on muu-
ta Ees ti maa ko dud tu leo hu-
tuks, an des ini mes te le nõuan-
deid, kui das oma käi tu mist ning 
ko du küt te- ja elekt ri süs tee mi 
tu leo hu tu maks muu ta. 

2015. aas tal kü las ta ti Pär nu-
maal kok ku 1601 ko du, neist 
158 Tõs ta maa val las. Tu le kah-
ju sid toi mus Pär nu maal kok-
ku 313, neist 7 Tõs ta maa val-
las. Ees tis on 2016. aas ta esi me-
se kuu jook sul tu les huk ku nud 
ju ba 12 ini mest ja see on vä ga 
ka het sus väär ne! Jah, ini me sed 
su re vad iga päev, aga ilm selt 
on kõik nõus, et ma na la tee le 
ta haks meist igaüks min na ik ka 
loo mu lik ku teed pi di. Kui nüüd 
lä he ne da prob lee mi le veel sel les 
võt mes, et iga kuu hak kab Ees-
ti maal tu les huk ku ma kaks teist 
ini mest, siis aas ta lõ puks saak-
si me „skoo ri“ 144. Võrd lu se na 
võib tuua, et see on um bes kuue 
klas si ja gu lap si! Kas po le mit te 
lii ga pal ju?

Sel leks, et see num ber jääks 
mi ni maal seks ta hab Pääs tea met 
lä bi käia kõik Ees ti ko dud, see-
ga või vad pääst jad sat tu da iga 
ini me se uk se ta ha. Usu me, et 
ko du kü las tus te abil saa me tu le-
kah ju de ar vu vä hen da da.

Kui das üks ko du kü las tus 
väl ja näeb?

Esi me se as ja na tut vus ta vad 
nõus ta jad end, näi ta vad oma 
töö tõen dit ja kü si vad ini mes te 
nõu so le kut ko du kü las tu se lä bi-
vii mi seks. Kü las tu si tee vad nii 
meie pääst jad, va ba taht li kud 
kui ka amet ni kud – see ga är ge 
sat tu ge se ga dus se, kui nõus ta-
ja teks ei ole mit te pääs te ma si-
nast ma ha hü pa nud roo ba des 
me hed, vaid hoo pis pääs te riie-
tu ses nais te rah vad või tub lid 
vas ta va rõi vas tu se ga va ba taht-
li kud. 

Kui ma jas on küt te kol le, vaa-
da tak se ela ni ke ga koos üle sel le 
sei su kord, kont rol li tak se korst-
na püh ki ja ak ti ole ma so lu ning 
aru ta tak se muid tu leo hu tu se 
tee ma sid - tu ha hoius ta mi sest 
es mas te tu le kus tu tus va hen di te 
oma mi se ni väl ja.

Uu ri tak se ka suit suan du-
ri pai gal dust ja kor ra so le kut, 
elekt ri süs tee mi ja -sead me te 
olu kor da ning te hak se kind laks, 

Kodu kü las tus test – au salt

MÜÜA KUI VI KÜT TE PUID 
(kask, haab, lepp). 

Pik ku sed 50 cm ja 35 cm. 
50 cm - 30 eur/m3 

35 cm - 35 eur/m3 

Tel 5623 6881

KOHA LIK POTT SEPP SOO VI TAB! 

Lõp pe mas on küt te pe riood. 
Ja al ga mas küt te kol le te ehi tus ja re mon di 

hooaeg. Ah ju de plii ti de ja ka mi na te ehi tus. 
Re mon di- või kon sul tat sioo ni aja tel li mi ne 

tel 5674 4481 Tiit 

kas lah ti se tu le ka su ta mi ne hoo-
ne te lä he du ses on kor ral da tud 
tur va li selt (nt gril li mi ne, lõk ke-
koht).

Li saks sel le le mär ka vad ja 
an na vad pääst jad nõu ka muu-
de või ma li ke oh tu de suh tes, mis 
sõl tu vad ju ba igast konk reet-
sest ma ja pi da mi sest. Näi teks, 
kas ta lu silt on ope ra tii vau to de-
le mär ga tav, kas põ lev ma ter ja-
li la dus ta tak se ma ja ümb ru ses 
ohu tult, kui das käi tu da põ len gu 
kor ral. Ta ha me rõ hu ta da se da, 
et kind las ti või vad ini me sed ise 
kü si da ja uu ri da, kui das ja mil-
le le oma ko dus roh kem tä he le-
pa nu pöö ra ta, et õn ne tu si ära 
hoi da.

Ko du kü las tus te mu re ko-
had

Kind las ti ei peaks kee gi meie 
kü las tust kart ma ja reeg li na 
võe tak se gi nõus ta jaid ko du des 
sõb ra li kult vas tu. Pär nu maa la-
sed saa vad häs ti aru, et nõus-
ta ma ei tul da hal va pä rast, vaid 
ik ka sel leks, et nen de ko du des 
vä hem tu leõn ne tu si juh tuks. 

Üks mu re koht on gi see, kui 
ini me sed oma ko duuk se mei-
le su le tuks jä ta vad. Sel le põh ju-
seks võib ol la hirm trah vi saa-
mi se ees või kas või see, et toad 
on kor rast ära. Ta ha me kõi gi-
le üle kor ra ta, et pääst jad ei tee 
kel le le gi trah vi ja ku na nad on 
näi nud pal ju eri ne vaid tu leõn-
ne tu si, ta sub nen de ar va must 
ja nõuan deid  kind las ti kuul da 
võt ta. Tu ba de kor ra so le kut ei 
saa mõõ ta tur va li su se hin na ga. 

Tu le ta me meel de ka se da, et 
ini me sed mär kak sid ka abi va ja-
jaid en da kõr val. Tea vi ta ge meid 
kind las ti ma ja pi da mis test, mis 
va ja vad tu leo hu tu sa last nõus-
ta mist või kut su ge meie nõus-
ta jaid en da le kül la. Meie kõi gi 
asi on hoo lit se da oma ko du ja 
lä he das te tur va li su se eest, li saks 
aga saa me kaa sa ai da ta ka oma 
kor ter ma ja, kü la või ea ka tut-
ta va ko du tu leo hu tuks muut-
mi se le. Oma tä he le pa ne ku te 
ja kü si mus te ga saab pöör du da 
pääs tea la in fo te le fo ni le he lis ta-
des 1524. 

Ühes koos mu re la hen da-
mi ne

Kui ko du kü las tu se käi gus 
mär ga tak se oht lik ku olu kor da 
või käi tu mist, pöö ra tak se sel-
le le kõi ge pealt ini me se tä he le-
pa nu ning aru ta tak se ühes koos 
lä bi, mi da ta ise ohu vä hen da-
mi seks te ha saaks. Näi teks, kui 
suit suan dur on lae ase mel saht-
lis, pai gal da tak se see ühes koos 
õi ges se koh ta. Plii di ees seis-
va te le puu de le või tu leoht li ke-
le ese me te le lei tak se so bi vam 
koht. 

Kui oht lik ku olu kor da ei ole 
ko he või ma lik lik vi dee ri da, näi-
teks kat ki ne küt te kol le või elekt-
ri süs tee mi uuen da mi ne, an tak-
se ini mes te le ohu kõr val da mi-
seks ae ga ning kü las ta tak se neid 
mõ ne aja pä rast uues ti. Meie 
ees märk on muu ta ini mes te 
mõt te vii si ja har ju mu si. Sankt-
sioo ne ei pea kind las ti üks ki 
oma lä he das te ja ko du tur va-
li sust täht saks pi dav ini me ne 
kart ma. 

Üü ri pin da de pu hul on elekt-
ri- ja küt te süs tee mi kor ra so lu 
ning suit suan du ri õi ge pai gal-
dus üü ri leand ja vas tu tus. See 
tä hen dab, et elu pin da üü ri le 
an des pea vad elekt ri- ja küt te-
süs teem ole ma kor ras ning suit-
suan dur laes. Üür nik aga vas tu-
tab an du ri ning süs tee mi de õi ge 
hool du se eest, ehk siis pu has tab 
ja tes tib iga kui selt suit suan du-
rit ning tel lib õi gel ajal korst na-
püh ki ja. 

Igaü he kaa sa bil on või ma lik 
ühis kon da tur va li se maks muu-
ta. Siin ko hal ta ha me kii ta Pär-
nu maa oma va lit su si, kel le ga 
tee me ti he dat koos tööd, et lei-
da üles just need ma ja pi da mi-
sed, mis kõi ge roh kem ja kii re-
malt pääst ja te nõus ta mist va ja-
vad. Nen deks on näi teks ea kad 
või füü si li se eri va ja du se ga ini-
me sed, väi kes te las te ga pe red ja 
toi me tu le ku ras kus tes leib kon-
nad. Suurt tä he le pa nu pöö ra me 
ka kor ter ma ja de le, ku na ühes 
kor te ris toi muv põ leng seab 
oh tu ka teis te ela ni ke ko dud. 

Pääs tea met
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REI SI KA VA:

09.06.2015

Väl ja sõit Tõs ta maalt 06:00, Aud rust 06:30, P-Jaa gu pist 06:30, Pär-

nust 07:00. Hää de mees telt 07:30. Lä bi me Lä ti, Lee du. Lõu na pau si 

tee me Lee dus. Pä rast lõu nal üle ta me Lee du - Val ge ve ne pii ri. Õh tuks 

jõua me Li das se. Ma ju tus ho tel lis Li da. (http://www.yho tel.by/). 

10.06.2016

Hom mi ku söök ho tel lis. 8:00  väl ja sõit Ne ma ni kris tal li te ha ses se.

http://www.ne man.by/en/ Eks kur sioon kris tal li te ha ses. Kü las ta-

me te ha se poo di, kus too dan gul on vä ga sood sad hin nad. Lõu nast 

suun du me Mins ki poo le. Kü las ta me Mins ki kül je all asu vat Val ge ve-

ne sõ jaa ja loo muu seu mit (http://sta lin-li ne.by/). Mins kis öö bi mi ne 

ho tel lis. Va ba aeg lin na ga tut vu mi seks. 

11.06.2016

Hom mi ku söök ho tel lis. Väl ja sõit Mir kind lu ses se, mis kuu lub ka 

Unes co maail ma pä ran di hul ka (http://mir za mak.by/en/). Ta ga si teel 

kü las ta me Val ge ve ne rah vus par ki Du dut ki (http://www.du dut ki.

by/en/). Li saks vaa ta mis väär sus te le saab igaüks proo vi da ko ha li-

ku võid, saia, teed ja mek ki da pus ka rit koos ha pu kur gi ja mee ga. 

Mins kis se jõu des lin naeks kur sioon bus si ga. Käi me ära ka rah vus-

raa ma tu ko gu ka tu sel asu val vaa tep lat vor mil, kus ava neb suu re pä-

ra ne vaa de lin na pa no raa mi le. Va ba aeg lin na ga tut vu mi seks. 

12.06.2016

Hom mi ku söök ho tel lis. Kü las ta me Mins ki tur gu, kus igaüks saab 

osa Val ge ve ne põl lu ma jan du sest. See jä rel lä he me lä bi kau ba kes-

ku sest, kus igaüks saab ära ku lu ta da jä re le jää nud val ge ve ne ra ha 

ja ko dus te le „nän ni“ kaa sa os ta. Ko ju sõit. Hi li sõh tul jõua me Ees tis se

Tule Ven der loo ga Val ge ve nes se 9 - 12.06.2016!

Hin nad: 

Üks ini me ne ka he ses toas: 270€

Ma ju tu sel ühe ses toas li san dub li sa ta su

Hind si sal dab:

Bus sit rans por ti, Val ge ve ne vii sat, ter vi se-

kind lus tust, 3 öö bi mist koos hom mi ku söö-

ki de ga, Mins ki lin naeks kur sioo ni bus si ga. 

Orien tee ru vad li sa ku lud:

Kris tal li te ha se eks kur sioon: 8,5€

Du dut ki: 10€

Rah vus raa ma tu ko gu vaa tep lat vorm: 1,5€

Sta lin lii ni de kü las tus: 8€

1€ =23 000BYR

Va ja lik pas si ole ma so lu, mis keh tib 

vä he malt 30 päe va pä rast rei si lõp pu

In fo ja re gist ree ri mi ne hil je malt 23.05.2016 

in fo@ven der loo.ee

Kal vin Ei sensch midt tel 5189 441; 

Re ne Kask tel 5668 5168
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TAL GU TE LE KA VA RUS SE!
LAU PÄE VAL, 7. MAIL KELL 10 
TAL GUD KA VA RU SA DA MAS, 

OO TA ME ROH KET OSA VÕT TU! 
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VIKTOR ROOS
9.05.1923 – 19.02.2016

JAAN ILVES
29.11.1934 – 7.03.2016

RAA MA TU KO GU OO TAB AIAN DUS HU VI LI SI!

Lau päe val, 23. ap ril lil kell 16 

on oo da tud aian dus hu vi li sed 

Tõs ta maa raa ma tu kok ku, et meel di vas 

selts kon nas ja ga da teis te ro he näp pu de ga 

oma aian dus tar ku si ja sa mas saa da ehk 

ka vei di tar ge maks.

Külla tuleb Milvi Rand Sillametsalt.

Maria ta lu ja Jõu lu va na Korst na ta lu 
VÕ TA VAD TÖÖ LE 

TOA TEE NI JAID JA ABI LI SI. 
in fo@ma ria.ee, tel 523 6066

Tä he le pa nu ro he va he ta jad!

Lau päe val, 7. mail toi mub koo li aias taas 
ro he va he tus, kel lel tai mi, põõ said ja puid 

ülea ru, pan ge tal le le ja ja ga ge lah kelt 
teis te le gi, jäl gi ge rek laa mi!


