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Kal lid 
lap se va ne mad!
 Tõs ta maa las teaed oo tab 
Teie aval du si en ne 15. juu nit, 
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 te-
aia 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,
Tõs ta maa las teaia di rek tor

Räi me pi du lk 10 - 11lk 10 - 11
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 “Nii kuum on tun ne....” kar-
jub raa dio. On tões ti pa ga na ma 
kuum is tu da pee nar de va hel 
pa re malt pee te ja va se malt 
por gan di po ju ke si umb ro hust 
väl ja ai da ta.  Nõ ges nä pis tab 
var bast ning parm võit leb tuu-
le ga saa vu ta maks pa rim maan-
du mis po sit sioon, et mi nu hääd 
po si tiiv set verd väl ja ime da. 
Tean se da ene se ki ru mi se tun-
net häs ti, kui umb ro hi pee nar-
del on saa vu ta nud või mu ja 
ise gi loo tu se tus sel les kao ses 
tun dub lii ga op ti mist lik. Püüan 
tä na vu jäl le ko he al gu ses jär je 
pea le saa da, püüan, püüan. 

En ne va nas ti saa bu sid sõb-
ran nad oma põn ni de ga just 
ro hi mi se ajaks saa re le, pa ran-
da si me kä te väl ku des maail ma 
ja lap sed kil ka sid ran nas. Nüüd 
koo gu tab igaüks oma pee nar-
de ko hal või jook seb las te las tel 
sa bas ning maail ma pa ran da-
me kes kööl lä bi FB sõ nu mi te.

Si re lid lõh na vad niiiii 
ui mas ta valt ning kas ta nid 
su mi se vad na gu me si ta rud ja 
meil on kõi gest mai, ai, ai mil-
li ne mai! Suu re su ve tun ne 
on põues, ta haks kõi ke te ha. 
Ak na lauad saa vad lõ puks tai-
me pot ti dest priiks. Kõik ko had 
tu leb ilm tin gi ma ta täis is tu-
ta da lil li, pä rast aga su vi lä bi 
kas te kan nu ga üm ber ma ja  
ral li da. Prae gu gi mõis ta tan, 
kui das vii ma sed kuus to ma ti-
tai me kas vu maj ja ära ma hu ta-
da. Isee ne sest oleks neil ju koht 
ole mas, aga mul lu sed ne li maa-
si ka tai me val lu ta sid plah va tus-
li kult hea hul ga kas vu maad ja 
ül bit se vad nüüd oma pu nas te 
mar ja ko ba ra te ga, mis on vei di 
ve ni nud to ma til vas tu pan na. 

Se kun diks on ae ga ot si da 
mõnd si re liõn ne. Ko le kii re on 
ko gu aeg ja hirm, et su vi saab 
ko he ot sa. Lõh nab na gu juu ni, 
aga ik ka al les mai!

Ülle Tamm, toimetaja

JUHTKIRI

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

2016. aas ta ke vad tä hen -
das Tõs ta maa Noor te-
vo li ko gu le värs ken dust 
liik me te ri da des. Märt si 
lõ pus oli täh taeg kõi gil 
14 - 26-aas tas tel noor tel 
en da ni mi kir ja an da, et 
kan di dee ri da uu de koos-
sei su. 

Te ge li kult olek sid pi da nud 
ap ril li al gu ses toi mu ma ka va li-
mi sed, kus kõik Tõs ta ma val la 
7-26-aas ta sed ela ni kud ja koo-
liõ pi la sed olek sid saa nud hää-
le ta da, kuid jät si me sel le ära. 
Ni melt kan di dee ris ühek sa le 
ko ha le ühek sa noort ehk kõi-
gi le kan di nee ru nu te le oli koht 
noor te vo li ko gus nii ehk naa 
ta ga tud.

Ühek sast noo rest seit se on 
ol nud kas eel mi ses või üle-eel-
mi ses koos sei sus. Mul on vä ga 
hea meel nii täies ti uu te liik-
me te kui ka meist kaks aas tat 
ee mal ol nud noor te üle, kes on 
nüüd ot sus ta nud, et ta ha vad 
järg ne vad kaks aas tat Tõs ta-
maa Noor te vo li ko gu ga si du da.

Need ühek sa noort, ke da 
näe te ka pil dil, on va sa kult 

pa re ma le vaa da tes: Mag nus 
Jan son, Kul dar Juu rik, Ta nel 
Tuul mees, Kaa rel Ka se, Ka ren 
Ad ler, Ker tu Lil le, Lau ra Jõe, 
Tee le Tõ nis son ja Triin Tu gim.

20. ap ril lil toi mus noor te kas 
koo so lek, kus said kok ku nii 
en di sed kui ka prae gu sed liik-
med. Va li si me ju ha tu se. Esi-
me heks kuu lu ta ti Lau ra Jõe ja 
ase-esi me heks Tee le Tõ nis son 
ehk eel mi se koos sei su juht-
kond jät kab tööd. Koo so le ku te 
pro to kol li jaks va li si me Ka ren 
Ad le ri.

2016 - 2018 koos sei su esi-
me seks ühi sü ri tu seks sai Tee-

me ära tal gu päev, mil le käi gus 
kor ras ta si me noor te kes ku se 
ümb rust. Tä nan kõi ki, kes abi-
käe ula ta sid. 

Järg mi se na on toi mu mas 
las te kait se päev, mil le jaoks 
meie men tor Ka ro lii ne Kask 
kir ju tas edu ka pro jek ti. Noor-
te vo li ko gu on kui noor te kes-
ku se ak tiivg rupp ja ole me val-
mis Ka ro lii net ai ta ma ala ti nii 
nõu kui ka jõu ga.

Usun ja loo dan, et järg mi-
sed kaks aas tat on edu k ad.

Lau ra Jõe,
Tõs ta maa Noor te vo li ko gu esi mees

Tõs ta maa Noor te vo li ko gu te ge mi sed



3 - 2016 mai

Val la va lit su se is tun gil 
11. mail 2016

 Koos kõ las ta ti Ran na rah va 
OÜ re gist ree ri ta val kau ba-
mär gil Tõs ta maa val la süm-
boo li ka ga sar na ne va vank ri- 
ja roo li rat ta vi suaal se ku ju ti se 
ka su ta mi ne.

 Suu na ta ti val la ee lar vest 
SA Tõs ta maa Mõis te ge vus-
ku lu deks seo ses köö gi in ven-
ta ri soe ta mi se ga 1144.80 
eu  rot.

Suu na ta ti val la ee lar vest 
4200 eu rot OÜ Su fe te ge vus-
ku lu deks Ehi ta ja te tee ga raaži 
ehi tu seks.

 Val la va lit su se poolt loe-
ti taot lu sed põh jen da tuks ja 
va bas ta ti kor ral da tud jäät me-
veost 3 kin nis tu oma nik ku, 
kes ei ka su ta kin nis tut elu pai-
ga na.

 Koos kõ las ta ti Pär nu maa-
kon nap la nee rin gu “Rail Bal tic 
raud teet ras si ko ri do ri mää ra-
mi ne” eel nõu.

 Kin ni ta ti mai kuu va ja dus-
põ hi se pe re toe tu se väl ja maks 
22 ini me se le kok ku sum mas 
1575 eu rot.

 Keh tes ta ti Tõs ta maa jäät-
me punk ti jäät me te vas tu-
võt mi se tee nu se hin naks 10 
eu rot/m3 ja mak si maal seks 

jäät me te vas tu võt mi se hul-
gaks 1 m3.

Sor tee ri tud se ga pa ken did, 
pa ber- ja papp jäät med, oht li-
kud jäät med (pa ta reid, akud, 
ke mi kaa lid ja nen de pa ken-
did, va nad ra vi mid), elekt roo-
ni ka, va nad reh vid ja va na me-
tall) võe tak se vas tu ta su ta.

Val la va lit su se is tun gil 
18. mail 2016.

 Hü vi ta ti ühe le taot le ja le 32 
eu ro ula tu ses ret sep ti ra vi mi-
te le teh tud ku lu tu sed.

 Ot sus ta ti toe ta da Ka va-
ru jaa ni tu le kor ral da mist 400 
eu ro ga ja Tõ he la Kü la selt si 
poolt kor ral da ta vat koh tu mist 
rei si kir ja ni ku ga (rei si raa ma tu-
te tut vus ta mi sed, rei si pil did ja 
trans port) 150 eu ro ga.

 Lõ pe ta ti pä ri ja soo vil 
õi gus vas ta selt võõ ran da tud 
maa ta gas ta mi se me net lus 
Ran ni ku kü las asu va en di-
se Leet saa re-Ja ko bi kin nis tu 
osas.

 Kin ni ta ti Tõs ta maa ale vi ku 
hal ja sa la P 16, mil le suu rus on 
2488 m2 ja Kast na kü las asu va 
Võr gup lat si maa sih tots tar-
beks üld ka su ta tav maa 100%.

Tõstamaa val la va lit sus

VAL LA VA LIT SUSE TEA TED

M
e re kul tuu riaas ta 2016 
raa mes on Tõs ta maa 
rah va ma jas vaa da-

ta prii taht li ku päe va pilt ni ku 
Henn Sood la fo to näi tus „Me ri 
j a Me hed ja Räim“

Henn Sood la ise oma näi tu-
sest: “Ela me me re ää res, met sa-
sel maal. Siin said meist aas ta tu-
han de te jook sul eest la sed. Met-
sad kao vad, me ri jääb. 

Veel en ne kuk ke ja koi tu tõu-
seb ka lur oma soo jast voo dist 
kaa sa kõr valt ja as tub lä bi ma ga-
va kü la sa da mas se, oma paa di 
poo le. Päik se tõus leiab nad ju ba 
jõe suus või la he so pis, päe va erk 
val gus hõ be ta mas võr gu sil mas 

ka kua mi pä ras ka la-räi me.
Ka la püük on Pär nu maa ran-

da des põ li se maid ame teid, soo-
la silk läi nud aas ta sa du iga päe-
va ne lei va kõr va ne. Ai nult mui-
nas loos oo tab ka lu rit ühel hom-
mi kul võr gus kuld ka la ja la hen-
dab me he iga päe va se lei va mu re. 

Ka la püük on iga päe va ne 
ta va töö, se da ta on ja tu leb ras-
kelt. Kuid ka lu ri päe vad po le 
nii üheül ba li sed, kui mõ nel tei-
sel ame ti pi da jal. Rah va suu üt leb 
me rel ole vat tu hat nä gu. Tä na 
hom mi kul saa dab ta me he ta ga-
si ran da ju ma la tüh ja paa di ga, 
hom me aga an nab loo mu se nii, 
et jät kub päe va deks ko gu kü la le.

Näi tu se“ Me ri ja Me hed ja 
Räim“ fo tod on au to ri poolt 
pil dis ta tud PP fo to re por te ri 
töö kõr valt ho bi na apa raa ti de 
Ni kon FE ja Ni kon F5ga aas ta-
tel 1984 - 2014 Pär nu maa ran-
da del ja me rel ke va di se tin di ja 
räi me ning suur soom ka la püü-
gi ajal koos le gen daar se te ran-
na ka lu ri te Mih kel Oad (Kih nu), 
Ar ne Man go (Lin di) ja Ee ri Saar 
(Jaa gu pi) bri gaa di ga me rel ol les. 

Ja ik ka mu rest ran na püü gi ja 
ran na kü la hää bu mi se pä rast.“ 

Ter vi tab ja soo vib head vaa-
ta mist päe va pilt nik Henn Sood-
la.

TT

Rah va ma jas näeb Henn Sood la foto näi tust 

A
va si me mõi sa kont ser-
di te sar ja Tõ nis Mä gi 
kont ser di ga “Olen va li-

nud tee” 15. ap ril lil. 
Kont sert oli ela mus lik, sii-

ras ja va he tu. Pi gem ku ju nes see 
koh tu mi seks eri li se ini me se ga - 
muu si ku ga, kel lel on mi da öel-
da, mi da ja ga da ja eda si an da. 
Tõe li ne meis ter. Oma ilu sas 
Tõs ta maa mõi sa saa lis oli või-
ma lus nau ti da va nu häid lau le, 
mis ik ka ja jäl le rõõ mus ta vad 
ole mist. Muu sik jäi ka ise kont-
ser di ja pub li ku ga ra hu le ning 
pa lus kõi ki tä na da. 

Mõi sa fua jees oli ava tud 
tund en ne ja tund pä rast kont-
ser ti Ja ne ly Ko du köö gi koh vik. 

Või ma lus oli head ja pa re mat 
kaa sa os ta. Ja ne ly kos ti tas ime-
maits va te koo ki de ja pi ru ka te-
ga, ning ko su tav kohv kau ge-
malt tu li ja te le, sest ko ha le oli 
sõi de tud ise gi Tal lin nast. Kui 
kont ser di al gu ses oli ost le mi ne 
pi sut ta ga si hoid lik, siis kont ser-
di lõp pe des oli müü gi lett õn ne-
li kult tü hi. Maest ro gi sai tä nu ta-
heks tu le mi se ja ela mu si pak ku-
va kont ser di eest ko ju viia Ja ne ly 
küp se ta tud lei va.

Rõõm ja tä nu, et tu li te kuu-
la ma ja vaa ta ma. Jät ka me kont-
ser di sar ja sü gi sel. Esi ne jad jää gu 
het kel ül la tu seks, kuid lu ba me 
kind las ti mi da gi head.

Kat ri

„Olen va li nud tee“
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L
au päe val, 2. ap ril lil toi mus 
Kast na kü la kes ku ses Tõs-
ta maa Ja hi selt si ja hi hooa-

ja pi du lik lõ pe ta mi ne.
Eri ne valt ka lend riaas tast 

al gab ja hiaas ta 1. märt sil ja kes-
tab järg mi se aas ta 28. (29.) veeb-
rua ri ni. Kok ku oli tul nud ena-
mus ja hi selt si liik meid, mõ ned 
ük si, aga valdavalt koos pe re-
de ga. Las tel pais tis eri ti lõ bus 
ole ma. Pi du oli sel aas tal na tu-
ke tõ si se malt et te võe tud, sest 
mul lu jäi see ära. 

Tra dit sioon, tä his ta da 
ja hiaas ta lõp pu pi du li ku koos-
vii bi mi se ga, sai al gu se 2003. 
aas tal ja hi selt si eel mi se esi me-
he Vil lem Jaan soo eest ve da mi-
sel. Sel kor ral võt tis sel le kor ral-
da mi se oma õl ga de le ja hi selt si 
esi mees Mait Jan son, ke da toe-
tas ko gu ju ha tus. Laud oli na gu 
pul ma laud, lau sa loo kas hea de 
ja veel pa re ma te roo ga de all. 
Laua kat mi se oli oma hoo leks 
võt nud pe re kond Mii du. Pea-
kokk oli mui du gi mõis ta Maie, 
te da abis ta sid lap sed Ka rin ja 
Kul dar ning Hel ju Vol ge rad. 
Toi dud olid eri ti maits vad. Igal 
aas tal ku lub peo roo ga deks 1 - 
2 mets sea põr sast. Pi du lõ pe-
ta tak se ca kir ju tus laua suu ru se 
tor di ga.

Ja hi selt si esi mees Mait avas 
peo pi ke ma sõ na võ tu ga selt si 
te ge mis test möö du nud ja hiaas-
tal, au ta sus tas ak tiiv se maid, 
rää kis selt si edu sam mu dest ja 
mu re koh ta dest. 

Au ta sud olid kop sa kad. Tõs-
ta maa Ja hi selt sis on 49 lii get. 
Iga vald kon na tub li mad said 
vauts he ri täis kas va nud mets-
sea ta su ta küt ti mi se loa le ning 
ta su ta pääs me 8. ap ril lil toi mu-
nud Pär nu maa Ja hi mees te Lii du 
ja hiaas ta pi du li ku le lõ pe ta mi se-
le ho tel lis St rand. Ko kad ja veel 
mõ ned ja hi me hed said mee-
neks koh vi tas si Mä ger (aas ta-
loom 2016), mit med ja hi me hed 
said veel PJL rin na mär gi, osad 
veel uue „Jäl je raa ma tu“. Vauts-
he ri ta su ta mets sea küt ti mi se 
loa le said ka kõik sel le aas ta juu-
bi la rid. Toi mus tra dit sioo ni li-
ne vik to riin, mil le viis lä bi Uno 
An nus.

Ja hiaas ta möö dus per as pe-
ra ad ast ra (lä bi ras kus te täh-
te de poo le), sest mu re koh ti oli 
roh kem kui rõõ mu sünd mu si. 
Kõi ge suu rem kat su mus ko gu 
Ees ti Ja hi mees te Selt si le oli see 
mi tu kor da nee tud si ga de Aaf-
ri ka katk (SAK). Mets si ga oli nii 
Ees tis kui ka Lä tis va li tud aas ta 
loo maks 2015. Tä na vu on meil 
sel leks mä ger. Ja ega põd ra ja hi-
hooaeg ka mee lak ku mi ne ole. 
Põd ra ja mets sea ja hi le ku lub 
peaae gu ko gu ja hi mees ta va ba 
aeg, li saks nõuab see suu ri ku lu-
tu si (ben siin, lu ba de mak su mus 
jne).

Et ku lu tu si kui da gi ta ga si tee-
ni da, tu leb pea poo led ta ba tud 
põt ra dest rea li see ri da. Mets si-
gu rea li see ri da po le mõ tet, sest 
nõud lus on peaae gu ole ma tu ja 

hind on ne li kor da oda vam kui 
põd ral.

Ku lu de poo le pealt nii pal ju 
veel, et iga ja hi mees peab aas-
tas ar ves ta ma ca 120 eu ro ga: 
liik me maks on 40 eu rot, ja hi-
pi da mi se õi gu se ta su 10 eu rot, 
põd ra ja hist osa võtt 30 eu rot ja 
sel aas tal ka kül mik-kon tei ne-
ri soe ta mi seks 40 eu rot. Sel le-
le li san dub mui du gi ka iga au to 
ben siin, las ke moon ja veel pal-
ju muud, mis ja hi pi da mi seks 
va ja (kor ra lik ku püs si al la 1000 
eu ro ei saa). Ja hil käiak se va bal 
ajal ja oma va bast tah test. Kok-
ku ku lus põd ra ja mets sea ja hi le 
876 ja hi päe va, mis on mul je ta-
val dav aeg.

Mit te ja hi mees te le ja ka teis-
te le lu ge ja te le peab vei di sel-
gi ta ma, mi da ku ju tab en dast 
ja hin dus üld se ja mil li ne on Ees-
ti Ja hi mees te Selt si (EJS) st ruk-
tuur. Ja hin dus ei ole ai nult ja hi-
pi da mi ne. Sin na kuu lub ka ulu-
ki hoo le, ulu ki te loen dus, ja hi ra-
ja tis te ehi tus ja vä ga pal ju muud. 
EJS on ko gu Ees ti ja hi me hi lii tev 
ka tu sor ga ni sat sioon ku hu kuu-
lub 89 ja hin du sor ga ni sat sioo ni 
üle 11000 liik me ga.

EJS asu ta ti 1967. aas tal põ hi-
li selt VSÜ Ka le vi ja hin dusk lu bi-
de baa sil. EJS-i kuu lub ka Pär-
nu maa Ja hi mees te Liit (PJL) ja 
sin na oma kor da nii Tõs ta maa 
kui ka Se lis te Ja hi selts. PJL on 
mit te tu lun du sü hing. Ja hi mees 
on na gu rea mees sõ ja väes vaa-
ta ma ta sel le le, et see on te ma 

ho bi.
Et ja hi me heks saa da, tu leb 

lä bi da 14 päe va kes tev koo li-
tus, mis mak sab 300 eu rot, te ha 
ja hi me he ek sam ja hi tun nis tu-
se saa mi seks, te ha rel vaek sam 
po lit seis rel va loa saa mi seks. 
Eda si tu leb mu ret se da ja hi va-
rus tus (püss, kaa saeg ne ja hi riie-
tus koos pu na se ves ti ga, las ke-
moon, raa dio saat ja, bi nok kel ja 
veel pal ju muid vi di naid). Üle 
aas ta tu leb soo ri ta da las ke kat-
sed, sest üks va ja lik do ku ment 
on suu ru lu ki las ke kat se tun nis-
tus. Ja hil peab ala ti kaa sas ole-
ma ja hi tun nis tus, rel va lu ba, väi-
keu lu ki ja hil väi keu lu ki ja hi lu ba, 
suu ru lu ki ja hil veel las ke kat se 
tun nis tus. 

Suu ru lu ki ja hil va li tak se ja hi-
ju ha ta ja, kel le käes on küt ti-
da lu ba ta va te suu ru lu ki te load. 
Ja hi ju ha ta ja inst ruee rib kõi ki 
ja hio hu tus nõue test, teeb tea ta-
vaks las ta lu ba ta va te suu ru lu-
ki te lii gid, soo ja va nu seg ru pid. 
Siis koos ta tak se ja hist osa võt ja-
te ni me ki ri, ku hu iga ja hist osa-
võt ja an nab all ki ja. Suu ru lu kid 
on põ der, hirv, mets si ga, mets-
kits, ka ru, hunt, il ves ja ala tes 
eel mi sest aas tast ka hall hül jes. 
Kõik üle jää nud ja hi loo mad ja 
ja hi lin nud on väi keu lu kid. 

Veel nii pal ju, et ja hi koe rao-
ma ni kul peab ja hil kaa sas ole-
ma ka ja hi koe ra pass. Sel leks 
tu leb aga käia ja hi koer te üle vaa-
tu sel, kus ka koer peab ole ma 
OK. Jah ti pee tak se va bast ajast 

Tõs ta maa Ja hi selt si te ge vu sest
Möö du nud aas ta põd ra ja hi ava päe vast osa võt jad.Möö du nud aas ta põd ra ja hi ava päe vast osa võt jad.
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ja oma ra ha ko ti peal.
EJS on ala tes 1999. aas-

tast FA CE lii ge. FA CE on ko gu 
Eu roo pa Lii du ja hi me hi lii tev 
or ga ni sat sioon, ku hu kuu lub 
ca 7 mil jo nit ja hi meest. Pea kor-
ter asub Brüs se lis. CIC on üle-
maailm ne ja hin du sor ga ni sat-
sioon. Ees ti kuu lub sin na ala tes 
1992. aas tast. 

Kä sud ja kor ral du sed tu le vad 
Kesk kon naa me ti poolt ta va li selt 
KKA pea di rek to ri käsk kir ja ga. 
Suu ru lu ki te: põd ra, hir ve (Saa-
re- ja Hiiu maal), mets sea las-
ke ko hus tu sed ar vu li selt kui ka 
soo li ne ja va nu se li ne st ruk tuur 
pan nak se pea le Kesk kon na-
a me ti poolt koos kõ las maa kon-
na ja hin dus nõu ko gu ga. Suur-
kisk ja te: ka ru, hunt ja il ves las-
ke li mii di ja gab Kesk kon naa-
gen tuu ri ulu ki sei re osa kond. 
Ja hi me he üle san ne on pilt li kult 
öel des „lõuad pi da da ja eda si 
tee ni da“.

Ala tes möö du nud aas tast on 
edas pi di se te ge vu se kõi ge suu-
rem märk sõ na si ga de Aaf ri ka 
katk (SAK). See on vä ga nak kav 
si ga de hai gus, mil le kulg võib 
ol la üliä ge, mi da ise loo mus-
tab kõr ge pa la vik, täie lik isu tus, 
ve re va lu mid na hal ja si seor ga-
ni tes. Surm saa bub 7 - 10 päe-
va jook sul pea le hai gus tun nus-
te ilm ne mist. Su re mus on ku ni 
100%. 

SAK-i ei hai ges tu tei sed loo-
ma lii gid ega ini me sed, kuid nad 
või vad vii rust eda si kan da. See-
pä rast tu leb SAK-i ala del jäl gi da 
täie lik ku bioo hu tu se meet me te 
ri da. Kõi ge olu li sem on riie te ja 
ja la nõu de ning kõi gi va hen di te 
de sin fi t see ri mi ne, se da eri ti sur-
nult lei tud ja mae tud või ko gu-
mis kon tei ne ris se trans por di tud 
si ga de pu hul. SAK diag noo si-
ti 2014. aas tal Ees ti lä hi rii ki des 
Lä tis, Lee dus ja Poo las. Poo las 
on prae gu SAK-i le vik rii gi kir-
deo sas. Lä tis ja Lee dus on SAK-i
va ba veel mõ le ma rii gi lää neo sa. 

Ees tis diag noo si ti esi me ne 
juh tum 8.08.2014 Val ga maal 
Hum mu lis sur nult lei tud mets-
seal. Nüüd seks on ko gu Lõu-
na- ja Kesk-Ees ti mets si ga dest 
peaae gu tü hi. Esi me sed SAK-i 
juh tu mid ko du si ga del diag noo-
sis Ve te ri naar- ja Toi dua met 21. 
juu lil 2015. Ole me lu ge nud ja 

te le vii so rist näi nud, mi da võib 
katk si ga de ga te ha, sest kat-
ku ilm ne mi sel tu leb hä vi ta da ja 
mat ta või põ le te da ko gu far mi 
sead.

Mets si ga de osas teh ti ja hi-
mees te le ko hus tu seks Kesk-
kon naa me ti pea di rek to ri käsk-
kir ja ga suu ren da tud las ke norm, 
mi da tu li täi ta lau sa ja hi selt si de 
ta se mel. EJS võt tis sel le ko hus-
tu se oma sü da meas jaks ee sot-
sas selt si tegv di rek to ri Tõ nis 
Kort su ja pre si dent Mar gus 
Puus ti ga.

Ko hus tus oli küt ti da Ees-
tis möö du nud ja hiaas tal 29608 
mets si ga, sel lest Pär nu maal 
2700 ja Tõs ta maa Ja hi selt sis 
99 ning Se lis te Ja hi selt sis 121. 
Ko hus tu sed täi de ti ja üle ta ti. 
Va ba rii gis kok ku kü ti ti 32330 
mets si ga, li saks sel le le hu ka ti 35 
kat ku kaht lu se ga si ga ja huk ku-
nu na lei ti 2006 isen dit. 

Mets sea asur kond vä he nes 
ja hiaas ta jook sul 34371 isen-
di võr ra. Sea kat ku le vi ku seis-
ka mi seks või sel le kii ru se olu-
li seks pi dur da mi seks tu leb jät-
ka ta si ga de küt ti mist ka edas pi-
di, et saa vu ta da oo da tud ar vu-
kus (asus tus ti he dus) 1,5 isen-
dit 1000 ha ja hi maa koh ta. See 
võ tab hin nan gu li selt 2-3 aas tat.

Möö du nud ja hiaas ta jook sul 
kü ti ti Pär nu maal 3005 mets si ga 
(täit mi se % 111), Tõs ta maa Ja hi-
selt sis 123 (täit mi se % 124) ja 
Se lis te Ja hi selt sis 155 (täit mi se 
% 128). See on Tõs ta maa Ja hi-
selt sil kõi gi ae ga de tei ne tu le-
mus. Re kor daas tal kü ti ti 150 
si ga. 

Ku na kü ti tud mets sealt tu leb 
võt ta ve rep roov SAK-i uu ri mi-
seks ja li hasp roo vid trih hi nel-
loo si uu ri mi seks, siis tu leb vas-
tus te saa mi se ni hoi da si gu mi tu 
päe va 0 kraa di lä he da ses tem-
pe ra tuu ris.

Sel leks mu ret ses Tõs ta maa 
Ja hi selts kül lalt kal li me re kon-
tei ner-kül mi ku, mis pai gal da ti 
teh no kül la

Rut mar Nur me hoo le al la. 
Seal saab hoi da nii mets si gu kui 
ka põt ru. Kül mik soe ta ti ja hi-
selt si va hen di test ja iga ja hi mees 
pi di juur de maks ma 40 eu rot.

On ja hi päe vi, mil värs keid 
sea jäl gi ei lei ta gi üles ja on ka 
edu kaid päe vi. Sel le ja hiaas ta 

edu kaim päev oli Lõu kas, kus 
ühest met sa tu kast (Kär ne ri 
tukk) las ti 13 si ga. Nii pal ju siis 
mets seast. Li saks siia veel, et 
eel mi sel ja hit ro fee de va ba riik li-
kul näi tu sel said Ind rek Me ra se 
kü ti tud mets sea kih vad pronks-
me da li.

Põ der on vä ga to re ja ra hu lik 
loom. Te mal ku ri vai mul on aga 
üks oma dus, et ta ta hab ju süüa 
ka. Ja just ke vad tal vel mait se vad 
tal le nii män ni võr sed kui kuu se-
koor. Kui aga muud toi tu na pib, 
siis ki pub ta kah jus ta ma män ni-
noo ren dik ke ja la tiea li si kuu si-
kuid. Kui RMK on oma raie te-
ga pi sut liia le läi nud, kuu si kud 
har ven dus raie te ga lä bi raiu nud 
(kuu se II rin de väl ja raiu nud), 
män ni noo ren di kest kõik leht-
puud väl ja raiu nud, siis on met-
sa kah jus tu sed väl ti ma tud. 

See pä rast ta he tak se ka põt-
ra de ar vu kust olu li selt vä hen-
da da ja ka see ko hus tus pan-
nak se ja hi mees te le. Ko hus-

tus te mit te täit mi sel ha ka tak se 
ja hi selt si delt nõud ma kah ju de 
kom pen see ri mist. Ko gu va ba-
rii gis kü ti ti möö du nud ja hiaas-
tal põt ru 6873, sel lest Pär nu-
maal 945. Tõs ta maa Ja hi selt sis 
kü ti ti möö du nud ja hi hooa jal 28 
põt ra, neist 11 pul li. Üle hul ga 
aja jäi Ants Jaan so püs si et te ka 
pronks me da li vää ri li ne põd ra-
pull.

Mets kits oli ar vu ku se ti pul 
aas ta tel 2004 - 2009, kui ilm ne-
sid ka kah jus tu sed. Met sas kah-
jus ta sid nad kuu se ja män ni kul-
tuu re, näk si des ära lad va võr sed. 
Ise gi Tõs ta maa kal mis tul olid 
igi hal jad põõ sad ära kär bi tud. 
2010 -2012 aas ta te kül mad ja 
lu me roh ked tal ved ning il ves te 
ja hun ti de roh kus vii sid ar vu ku-
se nii al la, et kit se nä ha oli lau-
sa ha rul dus. See pä rast vä he malt 
Pär nu maal ala tes 2010. aas tast 
mets kit si ei kü ti tud.

 Nüüd hak kab ar vu kus tas-
pi si taas tu ma ja Tõs ta maa Ja hi-

Si ga de Aaf ri ka katku le vi ku vii mas ed and me d.

Su vi la õu pä rast si ga de si ga du si.
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6. mail tu li kül la “Tea-
ter maa le” pro jek ti 
raa mes Ba naa ni ka la 
Nu ku tea ter, kes viis 
kuu la jad-vaa ta jad üli-
malt mee leo lul kalt 21. 
sa jan dist 19. sa jan dis-
se, ju tus ta des Alek san-
der Puš ki ni tun tud loo 
„Mui nas jutt kuld ka la-
ke sest.“ 

Eten dus oli li saks õpet li ku-
le loo le ka ajas tut tut vus tav: 
mui nas jutt oli põi mi tud vas-
ta va ajas tu kos tüü mi de ning 
kom bes ti ku ga. Sa mu ti il mes-
tas la vas tust suu re pä ra selt 19. 
sa jan di muu si ka. Eri li se hu vi-
ga jäl gi sid eten dust lap sed, kes 
ela sid va he tult ja sii ralt loo-
le kaa sa ja vas ta sid ak tiiv selt 
näit le ja poolt esi ta tud kü si-
mus te le.

Eten du se le järg nes meie 

oma ko ha li ke to re da te Tõs-
ta maa las te kont sert. Ko hal 
olid nii Mü ra ka rud las teaiast 
kui pa ri mad laul jad ja pil li me-
hed Tõs ta maa koo list. Laul di 
ja män gi ti pil li - nii akor dio nit, 
ki tar ri kui kla ve rit. 

Lau lud ja muu si ka pa lad 
va lis ja õpe tas sel geks Tõs ta-
maa Kesk koo li muu si kaõ pe ta-
ja Ivi Kask. 

Kont ser ti juh tis Kar lo Sa lu. 
Üri tu se spon so riks oli Sil-

la met sa ta lu, kel le poolt said 
kõik emad  kin gi tu seks kol la se 
ke va di se tul bi. 

Li saks kont ser di le oli või-
ma lus nau ti da ole mist koos 
pe re ga – ava tud oli joo nis ta-
mi se- ja fo to nurk, ning Moo-
ni ka pak kus kü las ta ja te le koh-
vi kus maits vat Na po leo ni koo-
ki.

Kor ral da ja tel oleks oo tus ja 
rõõm, kui suu dak si me ühes-
koos luua tra dit sioo ni, et ema-

Tõs ta maa rah va ma jas ema

selts küt tis möö du nud hooa-
jal jäl le esi me sed kaks sok ku. 
Vii ma sel kol mel aas tal on üle 
peaae gu kol me küm ne aas ta las-
tud igal aas tal üks hunt. 

Möö du nud ja hiaas tal sai sel-
le ga hak ka ma noor ja hi mees 
Al lar Mart son, üle möö du-
nud aas tal Ind rek Me ras ja veel 
va rem Oleg Jevg ra fov. Il ve seid 
eel mi sel hooa jal ei kü ti tud. Käh-
ri kuid kõr val da ti loo du sest 42.

Na gu eel too dust nä ha, on 
vii ma sel ajal ku ju ne nud har ras-
tu sest töö ja ko hus tu sed. Ei to hi 
ära unus ta da ka ulu ki hoo let 
(soo la kud, söö da sõi med, söö-
daau to maa did, le his vi had, te ra-
vil ja ost ulu ki te le). See pä rast on 
väi keu lu ki jaht jää nud ta hap laa-
ni le. 

Jä ne seid möö du nud ja hi-
hooa jal ei kü ti tud ki, siis ki 
mõ ned kop rad. Par di ja hist on 
al les veel tra dit sioon tä his ta da 
sel le ava päe va Su ti ran nas val la 
su vi las ava peo ga, ku hu tul lak se 
ka koos kaa sa de ja las te ga. Par te 
kü ti ti kok ku kõi gest 14. 

Lin nu ja hi ko ha pealt peab 
küll vis ka ma ki vi ra haah ne-
te ja hi tu ris miä ri ka te kap saae-
da, sest kõi ge suu re mad rööv-
lid on just vä lis maa ja hi tu ris tid. 
Las tak se suur tes ko gus tes par te 
ja ha ne sid. Ära võe tak se ai nult 
rin na fi  leed, kõik muu jääb loo-
du ses se ve de le ma. 

Tea me ju kõik, mis toi mus 
Kih nus ja Mu na laiu lä his tel. Ega 
Su ti nas val gi olu kord pa rem 
po le. Tean se da, sest käin me rel 
ja ala ti on mul bi nok kel kaa sas. 
Ni med jä taks siin ni me ta ma ta.

Oma suur unis tus – las ta 
jõu luks jä nes - on jää nud kah-
juks igal aas tal täit ma ta, sest 
neid on ik ka lii ga vä he, ei sa tu 
liht salt pea le. Vii ma se jä ne se 
la sin 1988. aas tal.

Nüüd pa ja taks pi sut hoo pis 
rõõm sa ma test as ja dest. 8. ap ril-
lil tä his tas Pär nu maa Ja hi mees-
te Liit ho tel lis St rand ja hiaas ta 
pi du lik ku lõ pe ta mist. Rah vast 
oli ko hal 160 rin gis. Kuu lu ta ti 
väl ja Aas ta Ja hi mees 2015, kel-
leks sai see kord Ind rek Me ras 
Tõs ta maa Ja hi selt sist. Aas ta 
Ja hi las ku reiks 2015 olid Too ni 
Vel lend, Rai vo Kim mel ja Mee-
lis Kruus mann. PJL tä nu kir ja 

päl vis Vel lo Must Va na-Varb la 
Ja hi selt sist. 

Ees ti Ja hi mees te Selt si kõr-
geim au ta su on va pi märk Met-
sis. Va pi märk an tak se kauaaeg-
se ja tu le mus rik ka töö eest EJS-
s või era kord se te tee ne te eest 
ja hin du se vald kon nas. 26. märt-
sil 2015 omis ta ti see Uno An nu-
se le ja veel kol me le me he le.

Igal aas tal va li tak se EJS-s 
aas ta tee ma. 2016 on see „Ja hi-
me heks“, 2015 oli „Koos töö aas-
ta“, 2014 „Mär ka ulu kit“ aas ta 
ja 2013 „Ja hi kul tuu ri ja -ee ti-
ka aas ta“. 2016 aas ta loom on 
mä ger, 2015 oli see mets si ga, 
2014 hül jes ja 2013 hunt.

Ja hi maid on Tõs ta maa Ja hi-
selt sil 14460 ha, liik meid 49. 
See ga tu leb iga ja hi me he koh ta 
ca 300 ha ja hi maad. 1990nda tel 
oli ja hi mees te kesk mi ne va nus 
vä ga kõr ge ja noo ri ja hi me hi ei 
tul nud ku sa gilt juur de, nüüd-
seks on asi vas tu pi di ne.

 Ja hi me he sei sus on nii pop, 
et Tõs ta maal on igal aas tal kee-
gi noor mees või ka neiu aval da-
nud soo vi kan di dee ri da noor- 
ja hi me heks. Ena mus test on gi 
saa nud tub lid ja hi me hed. 

Ei saa mär ki ma ta jät ta, et vii-
mas tel aas ta tel on jär jest juur de 
tul nud ka ja hi nai si. Ees tis kok-
ku üle 300 ja hi nai se. On loo dud 
kaks nais küt ti de selt si, kes kor-
ral da vad igal sü gi sel Ees ti eri ne-
vais pai gus ühis jah te. Tõs ta maa 
ja hi selt sis on ja hi nai ne Kris tin 
Haa se. Ka mi nu po ja tü tar Sand-
ra on ja hi nai ne Saa re maal. 

Ja hi me he kesk mi ne va nus 
Tõs ta maal on prae gu 53 aas tat 
ja va nim ja hi mees Vol de mar 
Lan gus 88, kel lel ja hi me he staa-
zi lau sa 66. Ja hist võ tab ta vä ga 
ak tiiv selt osa.

Et hun did oleks söö nud ja 
lam bad ter ved, vil jad tal la-
ma ta ja kah jus ta ma ta, sel leks 
tu leb kõi gi le ja hi mees te le soo-
vi da edu kat uut ja hiaas tat ja ki vi 
kot ti. Muu seas ol gu öel dud, et 
1. märts on ting li kult mets sea 
„sün ni päev“, sest ala tes sel lest 
päe vast saa vad põr sad „ame-
ti kõr gen dust“ ja nad ar va tak se 
ke si ku te hul ka.

Rai mo Soom re, 
ja hi mees

Tõ he las peeti 
talguid
 Toi mu sid ka hed suu red 
tal gud, ko ris ta ti va na meie rei 
ka su tu na seis nud ruu me ning 
ki ri kuaia ümb rust. 

Kok ku tu li tal gu li si 25, 
neist 10 last, noo rim 1,3 kuu-
ne. Ühi ne su pi söö mi ne ja 
koo gi maius ta mi ne rah va ma-
jas, õh tul ühi ne sau nas käik. 

Tä nud kõi gi le tal gu lis te le!

Bir git Tõ he last
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a de päe va tä his ta mi ne - kont ser tõh tu kõi ge kal li ma te le
de päe va tä his ta mi sest ku ju neks 
Tõs ta maal li saks kont ser di le 
mõ nus ko gu pe re päev.

Sünd mus po leks leid nud 
aset, kui puu duks abis tav mees-
kond. Siin ko hal suu ri mad 
tä nud abis ta ja te le pla nee ri mi-
sel, ot sus ta mi sel, kau nis ta mi-
sel, lä bi vii mi sel. Ai täh Ka rin, Ivi, 
Ka ro lii ne, And rus, Kar lo, Moo-
ni ka, Ka ren, Kris tii na, Kei di, 
Ilo na, Bri git ta, Os kar ja Kul dar! 

Vaa ta ma ta sel le le, et kont-
sert-eten dus kõi ge pi se ma te 
jaoks pi sut pi kaks ku ju nes, loo-
da me siis ki, et suut si me tuua 
teie ree deõh tu ses se päe va, head 
kü las ta jad, pi du lik kust ja rõõ-
mu! 

Muu si kat, teat rit ja tant su 
ol gu ik ka me ma jas! Head ini-
me sed, ole te ala ti oo da tud Tõs-
ta maa rah va maj ja! 

Järg mis te sünd mus te ja koh-
tu mis te ni! 

Kat ri rah va ma jast

Tai meaed on 
võit nud sü da med
 Sil la met sa ta lu töö kas pe re 
avas Tõs ta maal tai meaia ja 
ra ja des sel le ga Tõs ta maa le 
kor ra li ku aian dus kes ku se. 

Li saks oma kas va ta tud lil le-
de le, tai me de le ja aed vil ja de le, 
müüak se vil ja puu de ja põõ-
sas te is ti kuid, mul da sid ja ka 
väe ti si. Ta sub min na uu dis ta-
ma ja ka uu si mõt teid ko gu ma 
aia ku jun da mi se alal.

TT
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7. mail oli koo liaed si gi nat-sa gi nat täis. Toi mus jär-
je kord ne ro he va he tus. Ko ha le tul di eri ne va te sõi-
du va hen di te ga: au to ga, jalg rat ta ga või aia kä ru ga. 
Noor ema Epp vee re tas vä ra vast sis se ka he ko ha list 
lap se vank rit lõ bu sa te las te ga. 

Koo liaia pe re nai ne Kaie kos ti tas saa bu jaid oma val mis ta tud hõr-
ku de küp se tis te ja pu de li vee ga. 

Ala ti po si tiiv su sest pa ka tav lil le sead ja Jan ne asus ko he oma sea-
deid ku jun da ma, te ma prak ti li si nõuan deid oli nau di tav jäl gi da. 
Soo vi kor ral said pealt vaa ta jad ka ise kätt proo vi da.

 Kat rin val mis tas ki ilu sa sün ni päe va kim bu, mil le ga ka vat ses 
pea lin nas sõp ra ül la ta da. 

Kaa sa too dud tai med, juu ri kad, põõ sad lao ta ti kii res ti pin ki de-
le ja mu ru le laia li. Siis järg nes päe va kõi ge täht sam osa, mi da võib 
kok ku võt ta kui kü si mus te-vas tus te voo ru: kus ta kas vab? 

Mis taim see on? Mil lal is tu ta da? Mil lal uue le ko ha le pan na? Kas 
tei si ära ei var ja? Ja nii eda si. 

Is tu tus ma ter ja li oli pal ju ja va li ku või ma lus suur. Kõi ge suu re-
ma ja mit me ke si se ma „koor ma“ tõid ko ha le Õie ja El li, kõi ge pil-
ku püüd vam oli Eha oma uh ke õits va roo si ke se ga, ko gu selts kon na 
sil mad lõid sä ra ma. 

Pea gi leid sid tai me ke sed uue oma ni ku, ise gi need hu vi li sed kes 
tu lid ko ha le ai nult uu dis ta ma, ei lah ku nud tüh ja de kä te ga. Ise gi 
noo ru ke Ir ma sat tus nii hoo gu, et au to pa gas nik kip pus kit saks jää-
ma. 

Kui on koos suu rem hulk ühi se mõt te vii si ga ini me si, siis te kib 
sa ge li uu si ja tu le vi ku vaa ta vaid ideid. Nii käi di gi väl ja soov ka toa lil-
le de ga mi da gi hu vi ta vat et te võt ta. 

Vi sa ti õh ku mõ te, et märt sis võiks kok ku tul la, ku na siis on toa-
lil le de üm be ris tu ta mi se aeg. Nõuan deid lu bas ja ga da jäl le gi vä si-
ma tu Jan ne. 

Olen kõi ki de le osa le ja te le vä ga tä nu lik, et ai ta si te ühe päi ke se-
pais te li se ke vad päe va mõ nu saks muu ta! 

Efe li ne

Tänu sõ nad 
ro he näp pu de le
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T
õs ta maa ea ka te klu bi on 
te gut se nud Lya Ve si ku 
tak ti ke pi all ju ba aas tast 

2010. Rõõm sa meel ne ja tar-
mu kas proua on osa nud igas se 
aas tas se eluõh tus se jõud va te-
le mi da gi sil ma rin gi avar da vat, 
ar gie luks as ja lik ku ja hu vi pak-
ku vat lei da.

Ik ka res to ra ni kul tuu rist, ter-
vis li kust toi dust, kee lest ja kir-
jan du sest ju rii di lis te pa rag rah-
vi de ni väl ja. Po le ol nud eran diks 
käe so lev aas ta gi.

Jaa nua ris tu li ea ka te ga vest-
le ma pe rearst Ma dis Ves ki mä-
gi. Ja sel gus,et va na dus po le gi 
hai gus. Mit me külg selt an de kas 
toht ri här ra os kas va ja li ku tea be 
ja de tai li roh ke loen gu lõ pe ta da 
Au gust San ga luu le ri da de ga ja 
te ma en da nau di ta valt esi ta tud 
klar ne ti pa la kuu la mi se taus tal 
võis silm jäl gi da ek raa nil loo du-
se võr ra tuid fo to sid. 

Kui eel ne nud aas ta tel viis 
Il mar Saar meid Aaf ri ka-rei si le, 
Ka rin Vä li tut vus tas kau ge ida-
maa, Jaa pa ni eluo lu ja kul tuu-
ri, Han nes Her ma kü la ga oli me 
sõ na ja pil di va hen du sel Is lan-
di geis ri te, roos te ta va te plekk-
ma ja de ja ige ri ku loo du se kes-
kel, siis sel aas tal jät kas rei si sel-
li de sar ja koo li di rek tor Too mas 
Mitt. Te ma haa re oli soo tuks 
laiem. La du sa sõ na sead mi se-
ga rän nu me he ga või si me kaa sa 
ela da Aust ria, Bul gaa ria, His-
paa nia, Mal ta, Nor ra, Por tu ga-
li, Tür gi jne vaa ta mis väär tus te-
le. Sai me ka ai mu, kui das ühest 
suu rest jää ka ma kast vor mub 
ime li ne skulp tuur. Füü si li selt 
ras ke, kuid emot sio naal ne töö. 

Nais te päe val tõid mei le 
sõ na lis-muu si ka li se kü la kos-
ti las teaia tub lid lap sed. Koh vi-
lauas kuu la si me lus ta kaid tõ sie-
lu sei ku ja Õie Jaan soo esi tas 
Ju han Smuu li või mu ka tüü ri-
mees Ma re lu gu sid.

Märt si kuu koo li va hea jal 
lu bas val la va nem mei le taas val-
la bus si, et saak si me teist kor da 
Pär nu sõi ta. Sel kor ral alus ta si-
me rae ko ja era kord se aja loo ja 
ar hi tek tuu ri põ gu sa tut vu mi-
se ga. Põi ka si me sis se ka an tik-

va riaa ti. Sel les va ba rii gi suu-
ri ma kol lekt sioo ni ga va ra mus 
tut vus tas bib liog raaf, an tik vaar 
Olaf Es na oma aar deid, rää kis 
an tik va riaa di aja loost ja ol me-
mu re dest. 

Ena mik meist oli esi mest 
kor da Pär nu lin na ko da ni ku 
ma jas. Pealt nä ha til lu ke se hoo-
ne ka hel kor ru sel ja gus pal ju 
vaa ta mis-ja kuul mis väär tust. 
Sel le kõi ge eest on hea seis nud 
Pär nu lin na le vä ga olu li ne ini-
me ne, ma ja hea hald jas proua 
Hil ja Treu berg. Maar ja-Mag da-
lee na Gil dis olid kõi ki de töö ko-
da de uk sed ava tud ja meist rid 
sel gi ta sid mee lel di oma taies te 
val mis ta mi se sa la du si. Nii pal-
ju uni kaal set kuns ti! Pär nu päev 
pää dis Uue Kuns ti Muu seu mis 
seal se kol me näi tu se uu dis ta mi-
se ga.

Ap ril lis oli kü las te le täht 
An ne ly Ader mann. Ja ül la tus-
ül la tus: noor daam ei tul nud ki 
ük sin da vaid koos kaa me ra me-
he ga. 

TV3 te ge mis te tut vus ta mi ne 
oli osa vas ti põi mi tud as ja ko has-
te vik to rii ni kü si mus te ga, kom-
pa maks meie tead mi si ja mä lu. 
Tar ge mai le jäid ta suks vah vad 
lo go ga mee ned. TV3 uu dis te-
saa tes sai ko gu Ees ti maa tea da, 
kui das ela tak se Tõs ta maal ja 
kui oma näo li ne ning kau nis on 
meie mõi sa hoo ne.

Ehk koo rus eel ne vast lü hiü-
le vaa test ka vas tus kü si mu se le, 
mi da an nab mei le ea ka te klu bi?

Hel ja Sutt

Tegut sad eakad

Käi mas on ku nin gan na 
Eli za beth II 90. sün ni-
päe va ürit sed (sün ni-
päev  21. ap rill 1926).

Ta on troo nil ol nud ju ba 63 
aas tat. Tõe li sed pi dus tu sed on 
veel ees juu ni kuu kesk pai gas. 
Meie gi ole me vei di Eli za bet hi 
juu be li te ga seo tud.

Mi nu va ne ma ven na Kal-
ju Soo bi ku (1921-2009, pa gu-
la seks te gi te da sak sa sõ ja vä gi, 
Nar va alt tee kond Sak sa maa le 
ja eda si Aust raa lias se). 

Kal ju poeg Rein-Pe ter Soo-
bik (sünd. 1954) on ar hi tekt ja 
kunst nik New South Wa le si 

osa rii gis Oran ge lin nas. 
Õpe ta nud di sai ni Syd ney 

üli koo lis, pro jek tee ri nud elu-
ma ju, (ka ki ri ku oma ko du lin-
nas Oran ges (käi sin sel les ki ri-
kus ju ma tee nis tu sel ).

Te ma ku jun da tud on Aust-
raa lia mil len niu mi dol la rid 
(kolm tük ki). Veel kjun das ta 
Eli za beth II troo ni lo le ku 50. 
aas ta päe va tä his ta vad kaks 
juu be li mün ti (üks kuld ne ja 
tei ne hõ be da ne). 

Nii, et meie gi väi ke selt 
maalt läi nud pa gu la sed on 
va ja li kud suu rel Aust raa lia-
maal.

Vai ke Hang

Meie “pa gu las test” mu jal

Rein-Pe ter Soo bi ku ku jun da tud aas ta tua na de va he tu se kol me 
mä les tus ra ha esi me se mün di “Mi ne vik” esit lus Can ber ra Par-
la men di hoo nes 9. ok toob ril 1999. Kõ ne leb Rein-Pe ter Soo-
bik, pa re mal is tub Aust raa lia ra han dus mi nis ter Joe Hoc key.

Järg mi ne münt on ni me ga “Ole vik” ja kol mas “Tu le vik”. 
Kõi ki kol me mün ti ver mi ti 20 000 tük ki. Need küm ne dol la-
ri li se no mi naal väär tu se ga mün did on num mer da tud ning 
nen de amet lik müü gi hind on viie kord ne. R.-P. Soo bik üt leb, 
et te ma ees märk ol nud ku ju ta da süm bo li te kau du Aust raa lia 
uni kaal se ühis kon na ja loo du se ga maa ku ju ne mist, are ne-
mist ja elu jõu du. Idee lä heb esi me selt mün dilt tei se ja kol-
man da le pee gel da des kas vu. Rin gi sees olev puu on Ole vi ku 
mün dil kas va nud suu re maks, päi ke on tõus nud kõr ge ma le, 
ka du nud on “Mi ne vi ku” mün ti ää ris ta vad ahe lad.

TÕHE LA RAA MA TU KOK KU 
TU LEB KÜL LA KIR JA NIK

Lau päe val, 4. juu nil kell 12 koh tu me 
Tõ he la raa ma tu ko gus pub lit sis ti ja aja kir ja ni ku 

Mar ko Kal du ri ga.
Il mu nud teo sed “Aas ta rin gi Ees tis rin gi”, “Sa la pä ra ne 
Ees ti”, “Avas ta Soo maa”, “Avas ta Ida-Vi ru maa” jt. Jut-

tu tu leb eri ne va test rei si seik lus test, 
kaa sas hul ga fo to ma ter ja li.
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14. mail toi mus ju ba 
kuuen dat kor da suu r-
ü ri tus Räi me West, mil le 
ees märk on tut vus ta da 
ko ha lik ku ran nae lu, ka-
la püü ki ja kä si tööd. 

Fes ti va li ava mi ne toi mus 
tu ge vas vih ma sa jus. Ini me sed 
var ju sid vih ma eest Lao ka la-
vas tu võ tu punk ti, ka laõp pe tel-
ki ja mõi sa koh vi ku tel ki. Kes 
olid aga ko dunt ära tul les ve si-
se il ma ga ar ves ta nud, kõn di sid 
jul gelt vih ma va ri pea ko hal laa-
dap lat sil rin gi ja said oma os tud 
ke nas ti teh tud. 

Peab üt le ma, et ega halb ilm 
ko gu üri tu se toi mu mist eri ti 
se g a nud ki, ku na pal jud te ge vu-
sed na gu ka la praa di mi ne koos 
Han no Ka se ga või paa di kes te 

meis ter da mi ne koos Ka la tea be-
kes ku se ga toi mu sid kõik suu res 
tel gis. Kesk päe vaks vihm lak kas 
ja ini me si tu li ai na juur de, kes 
ost le ma, kes nii sa ma ja lu ta ma 
ja kul tuu rip rog ram mi nau ti ma. 
Kok ku kü las tas üri tust ca 1500 
ini mest. 

Põ ne vat kau pa ja te ge mi si 
ja gus kõi gi le. Ka la oli või ma lik 
os ta iga su gust sor ti, nii värs ket 
kui ka eri ne va tes ma ri naa di des, 
suit su ta tud, kon ser vi na või ise-
gi vors ti na! 

Üri tu se pil te ja vi deo sid saab 
vaa da ta Tõs ta maa val la ko du le-
hel www.tos ta maa.ee

Räi me Wes ti kor ral da mist 
toe tas Kesk kon nain ves tee rin-
gu te Kes kus ja Tõs ta maa vald

Alo Tom son,
kor ral da ja

Räi me pi du toi mus vih ma kius te
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Kui eel mi sest val la le-
hest oli või ma lik lu ge-
da pres si tea det pop-up 
mõi sa koh vi kust Räi me-
Wes til, siis nüüd kir ju-
tan reaal selt toi mu nud 
ja edu kaks loe tud et te-
võt mi sest. 

Mõi sa koh vi ku vii sid el lu 
noo red Tee le Tõ nis son, Ka ren 
Ad ler, Mar ge Ma ru se, Ta nel 
Tuul mees, Kul dar Juu rik, Vel-
jo Kul ler kupp, Gert Gen ta len, 
Me rit Lob ja ja And rus Kiis ler 
XI ja Lau ra Jõe XII klas sist.

Tõs ta maa Kesk koo li 11. klass 
on sü gi sest saa ti saa nud maa tu-
ris miõ pet mit me te tub li de nais-
te käe all. Tead mi si et te võt lus-
val last on nei le aas ta jook sul 
ja ga nud MTÜ Ees ti Maa tu rism 
nõu ko gu esi nai ne Sig ne Sa rah 
Ar ro, toit lus tu sa la seid tead mi-
si MTÜ Ees ti Maa tu rism Ees-
ti Toi du tee pro jek ti juht Lai-

vi Me si käpp ja pop-up koh vi-
ku ko ge mu si MTÜ Lii vi La he 
Ka lan dus ko gu te gev juht Es ta 
Tamm. 

Mõt te väl ja käi jaks ja üheks 
suu reks õpe ta jaks oli Rai li Men-
gel MTÜ Ees ti Maa tu ris mist.

Ole ne ma ta vih ma sest il mast 

oli mõi sa koh vi ku tel gis soe ja 
kuiv. 

Mõi sa neiu de poolt pa ku ta-
vas se me nüüs se mah tus: äki li-
se ga ko du sai, mu na või ga ki lu-
või leib, Tõs ta maa keeks, fri ti tud 
räim, suit su ta tud tuu le haug, 
bu duaa ri pi ru kas, vahv lid, ka la-

pal lid. Joo giks pa ku ti pea le ta va-
lis te koh vi ku joo ki de ka värs ke-
test nur me nuk ku dest teh tud 
teed, ka se mah la ja kis sel li.

Kul dar, kes Or ga nic Lol Pop-
se müüs üt les, et te ma ees mär-
giks oli müüa 20 pul ga kom mi, 
kuid rõõ mus tas oma poo le teist-
kord se tu le mu se üle. 

Kõik te gi jad ja ga vad et te võt-
mi sest vaid po si tiiv seid emot-
sioo ne, Tee le üt les, et töö jao tus 
oli suu re pä ra ne ning ta on vä ga 
ra hul. Noo red mõt le sid koos 
ko ge nu ma te ga kõik mi tu kor da 
lä bi, et vä li tin gi mus test mõi sa li-
ku koh vi ku loo mi ne oleks per-
fekt ne ja kõik õn nes tus. 

Kü las ta jaid oli pal ju ning nii 
mõ ni gi käis ko gu fes ti väl tel ise-
gi mit mel korr ral tel ki kü las ta-
mas. 

Koh vi ku te gi jad tä na vad kõi ki 
kü las ta jaid!

Lau ra Jõe,
Tõs ta maa Kesk koo li XII klas si õpi la ne

Güm na sis ti de mõi sa koh vik Räi me Wes til

T
e der on ko du ka na suu-
ru ne lind. Ted re kukk on 
must, sil ma tor ka va val ge 

tii va vöö di, sä rav val ge te sa baa-
lus te sul ge de ja lüü ra ku ju li se 
sa ba ga. Te ma kul mu del on lai 
nä sa, mis eri ti ke va del on ere-
dalt pu na seks vär vu nud. Ted re-
ka na on pruu ni kir ju, väik sem ja 
tu me dam kui met si se ka na ning 
sa ba on ma dal har kis. Ted re 
nokk on must ja var bad tu mep-
ruu nid.

Ees tis on te der le vi nud kõik-
jal, te da po le vaid ük si ku tel 
me re saar tel. Te der ee lis tab elu-
pai ga na raies mi ke, soo de ja nii-
tu de ga piir ne vaid met si, pe sit-
su sa la de na ka su tab ma dal- ja 
siir de soid, põõ sas tik ke, met-
sa ser vi. Ke va del, mõ ni kord ka 
sü gi sel ko gu ne vad ted re ku ked 
hom mi ku hä ma ru ses suu re-
ma tes või väik se ma tes sal ka-

des soo de le, põl du de le, la gen-
di ke le, nii tu de le või jär ve jää le 
paa ri mis män gu de le, kus juu res 
kord va li tud män gup lat si ka su-
ta tak se ka järg ne va te põlv kon-
da de jook sul. Män gup lat sil on 
ted re kuk ke del igaü hel vas ta-
valt oma või me te le kin del koht. 
Kõi ge pa re mad ku ked on ala ti 
män gup lat si kes kel, noo re mad 
ja nõr ge mad võit le jad üm ber 
keskp lat si ning keh ve mad äär-
tel. Ted re kuk ke de män gu lau-
lust kos tab kud ru ta mi ne pai su-
va ja ka ha ne va he li voo na kau-
ge maa ta ha, mu li na hul ka 
kuul dub va he te va hel ka 
pah va tav „tš ju-uuih”. 
Kui ted re ka nad män-
gu pai ga le tu le vad, siis 
ja lu ta vad nad eri ne va te 
kuk ke de ala del ja va li vad en da-
le part ne ri kõi ge roh kem kud-
ru ta va te kuk ke de seast. Min git 
muud si det aga ted re va ne ma tel 
elus po le, pe sa ja poe ga de eest 
hoo lit seb emas lind, sa mal ajal, 
kui isas lind nau dib pea le ak tiiv-
set män gu pe rioo di su ve. 

Pe sit se ma hak ka vad ted red 

ap ril li tei sel poo lel. Pe sa paik-
neb lo hus maa pin nal tih ti väik-
se kuu se või ka da ka kaits vas 
var jus, see koos neb põ hi li selt 
hei nast ja samb last ning sin na 
mu neb emas lind ap ril li lõ pul 
8-9 mu na, mi da ta hau dub 
25-26 päe va. Mai tei sel poo-
lel po jad koo ru vad ja lah ku vad 
pe sast ning on ko he või me li sed 
ise seis valt toi tu ot si ma. Ka he-
nä da la selt on nad ju ba len nu-
või me li sed. Po jad söö vad al gul 

ena mas ti pu tu-
kaid, täis kas-
va nud te der 
toi tub su vel 

põõ sas te ja roht tai me de leh te-
dest, seem ne test ning pun ga-
dest. Sü gi sel  laie neb ted re pe sa-
kon da de elu paik veel gi mar ja de 
kas vu koh ta de le, tal vel on te der 
seo tud kaa si ku te ga, sest sööb 
ka seur bi, -võr seid ja -pun gi. 
Sü gi sel ko gu ne vad ted red sal-
ka des se, et koos talv üle ela da.

Te der on Ees tis üld le vi nud 
ha ri lik pai ga lind.

Te der kuu lub Ees tis loo dus-
kait se al la. 

TederTeder
Kunstnik Reet Rea - Smyth 
linnusari. 
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“Sk vot ti mi ne võ hi ku te le”
Eten da mi se le tu leb taas 

“Sk vot ti mi ne võ hi ku te le”. 
See on us ku ma tu ar mas tu-

se lu gu. Näi dend oman di tun-
dest ja ar mas tu sest, kin nis va-
rast ja ini mes test. En ne kõi ke on 
see aga lu gu sel lest, et õn ne ei 
saa pla nee ri da. See juh tub si nu-
ga siis, kui sa se da kõi ge vä hem 
oo tad. Bal ti saks las te jä rel tu li ja 
Hed vig on la hu tu sest tee ni tud 
ra ha eest ost nud ta ga si esi va ne-
ma te mõi sa Lii vi maal. Ko ha le 
jõu des avas tab ta, et kee gi ju ba 
elab te ma häär be ris. Do ku men-
ti de ta sk vot ter Ee ri mõ jub esiot-
sa pi sut liht sa meel se na ning 
keel dub mõi sast väl ja ko li mast, 
kuid ka Hed vig ei an na al la. 

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

Män gi vad Kers ti Tom bak ja 

And rus Vaa rik. Au tor ja la vas ta-
ja Ger da Kor de mets. Kunst nik 
Krist jan Suits. Esie ten dus oli 1. 
au gus til 2015.

Eten du sed 2016 su vel:
R 1. juu li kell 19
L 2. juu li kell 15 ja 19
P 3. juu li kell 15
L 9. juu li kell 15 ja 19
P 10. juu li kell 15

“Karl son son”
Uus la vas tus “Karl son son” 

on tra gi koo mi li ne lu gu me hest, 
kel lel oli pro pel ler ja nupp, aga 

kes ei suut nud len na ta - must 
huu mor an de ka te va ne ma te 
mit te nii an de ka te las te va lu sal 
tee mal. 

Näi dend al gab pea te ge la se 
Kar li ma tus tel, ku hu po le ko ha-
le tul nud mit te ke da gi pea le 
Võõ ra Va na mu ti. 

Laul nud ki ri ku tiis kan di-
ga “Ju mal sul li ge mal”, õha nud 
“kui ilus mees ka du nu ke ik ka 
oli”, kurt nud kur ja inim saa tu-
se ning sel le üle, et tä na päe val 
po le enam kom beks pi da da rik-
ka lik ke peie sid, Võõ ras Va na-

mutt lah kub. Hetk hil jem är kab 
kirs tus üles Karl - et saa da sel-
gust, miks küll on te ma, kuul sa 
ja an de ka isa po ja elu läi nud nii-
moo di, et kee gi ei tul nud ise gi 
te ma ma tus te le... 

Harg neb lah ti Kar li eris kum-
ma li ne elu käik, ot si des pöö-
ran guid, kus teist moo di va li kut 
te hes oleks elu läi nud hoo pis 
tei si ti. Näi dend on üles ehi ta-
tud Kar li mä lu pil ti de na, kuid 
see po le mo noe ten dus, vaid 
koos neb pal ju dest dia loo gi dest 
eri ne va te ini mes te ga, kes Kar li 
saa tust mää ra nud on. 

Män gi vad Kers ti Tom bak ja 
Veik ko Täär. Au tor ja la vas ta ja 
Ger da Kor de mets.

R 5. august kell 19 esie ten dus
L 6. august kell 15 ja 19
P 7. august kell 15 ja 19
K 10. august kell 19
N 11. august kell 19
R 12. august kell 190
L 13. august kell 15 ja 19
P 14. august kell 15 ja 19
K 17. august kell 19
N 18. august kell 19
R 19. august kell 19

Muna laius näl ga ei jää
 14. maist on Mu na laiu sa da mas ava tud kiir toi du kiosk ni me ga 
Mu na laiu Ei ne. Mõ te kios ki ava mi seks ole vat tul nud ko ha li ke ka lu-
ri te ja üm ber kaud se te ela ni ke soo vi tu sel. 

Koh vi ku asu tas Ma ni jalt pä rit Kai ri Mar mor koos kaa sa Kal le ga. 
Laev ni kud, ka lu rid, hu vi rei si jad ja nii sa ma ran na li sed saa vad põs ke 
pis ta ram mu sa bur ge ri, limp si da jää tist või rüü ba ta kül ma al ko ho-
li va ba ka ras tus joo ki. TT

Tõstamaa Suve teat ril algab kuues hooaeg
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1. ANU JOOKSUGRUPP; üle 180 I; Argo Paavel, Aado Metsis, 
Klarika Kuusk, Eliise Saarna, Riina Rahuoja, Raio Piiroja; 6,53

2. VÕITJAD; 91-180 I; Lillerine Lille, Kertu Lille, Agnes Janson, 
Janno Pavlov,  Kristjan Kase, Mihkel Poom; 6,54

3. 11. KLASS; Tanel Tuulmees, Veljo Kullerkupp, Andrus Kiisler, 
Karen Adler, Marge Maruse, Teele Tõnisson; 7,17

4. PUTI VÄLEDAD; Anna Palusalu, Anne Alas, Mailis 
Palusalu,Andres Palusalu, Meelis Palusalu, Jan-Erik Vahter; 7,28

5. SAAREMAA ÜHISKÜMNAASJUM; Tõnis Karlep, Lauri 
Sahtel, Janely Kuuskler-Adler, Kaarel Kase, Tiina Sahtel, Liia Oid-
järv; 7,47

6. X; Liisbeth Sikk, Ilona Niit, Viktoria Kullerkupp,Rasmus-Oliver 
Veskimägi, Ott Odes, Raimond Palberg; 7,52

7. TÕSTAMAA NOORTEKESKUS; 61-90 I; Karoliine Kask, 
Kuldar Juurik, Laura Jõe, Kristjan Sireli, Triin Tugim, Karmo 
Kuristik; 8,07

8. .; Kadri Vulkan, Keily Kaal, Rebecca Pulk, Ardo Leas, Grettel 
Soonisoo, Stever Vahkel; 10,02

9. TÕHELA; Katre Sutt, Kevin Päästel, Grete Vulkan,Emma Liisa 
Salk, Mark Sander Salk, Joonas Salk; 10,15

10. 131 LL- KAMM; Maarja-Helena Veskimägi, Lenne-Merit 

Veskimägi, Madis Veskimägi, Katre-Maris Veskimägi, Lembe 
Veskimägi, Ave-Ingrid Veskimägi; 10,28

11. I KLASS; kuni 60 I; Anna-Sharlotte Hallgrimsson,Romeo Kal-
jurand, Robin Kaja, Liis Rõhu, Joonas Rõhu, Keitlyn Kaal; 11,25

12. LASTEAIALAPSED; Eleonora-Marta Niine, Rico Rohtlaan, 
Eneli Piirme, Ranno Mändla, Stella Adler, Jaspar Adler; 14,25

13. LASTEAIALASTE VANEMAD; Tarmo Iman, Heidy Uus-
talu, Heiko Piirme, Viivica Leibur, Kaidi Feldmann, Viljar Soosaar; 
14,26

14. MÜRAKARUD; Merileen Meras, Hans Romet Uustalu, Rom-

et Lille, Edeli Piirme, Kene Sireli, Rasmus Soosaar; 17,00 

"Jüriööjooks" 2016 protokoll
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Liisimari Jaansoo - 07.04.2016

Tuuli Salm - 15.04.2016

Erik Rand - 30.04.2016

Õnnitleme 
uusi vallakodanikke ja 

nende vanemaid!
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KIRIK

Lau päe val, 18. juu nil kell 10 toi mub 
Poot si-Kõ pu Pü ha Kol mai nu ki ri kus 
ne li pü hi ju ma lik li tur gia. Temp li pü ha. 
Tee nib Pär nu-ja Saa re pü hit se tud piis kop 
Alek san der. 

Pea le li tur giat kell 13 Kõ pu kal mis tul 
sur nuaia pü ha. Prees ter Aga ton Paal berg 

LINDA HEINLA
27.03.1927 - 14.04.2016

ARNO TOHV
15.06.1926 – 14.04.2016

MARIA KIIRATS
16.01.1920 – 30.04.2016

   Maikuu   Maikuu           juubilarid           juubilarid

TU LE MAS JUU NIS:

1. juu ni LAS TE KAIT SE PÄEV (kor ral da jaks Noor te kes kus)

11. juu ni POOT SI LAAT, mee leo lu loo mas pa su na koor 
„Õnn tu li õue le“ , Ii ri tant su rühm „So na“, Band 
2in1. Päe va ju hib naa ber val la Ado

19. juu ni JÕU LU VA NA KORST NA TA LUS PE RE PÄEV. 
Jõu lu va na Jaa ni päev

22. juu ni JAA NI TU LI Tõ he las

23. juu ni JAA NI TU LI Tõs ta maal 
Ae, Jaa ni le! Pa lu me val mis pan na li ha meist ri tel 
grill ja ma ri naad, sest kan di dee ri da saab Tõs ta-
maa pa ri maks šaš lõ ki meist riks. Mõ nus muu si ka 
an samb lilt Sel jan ka. Oo da tud kõik! 
Eri li se tä he le pa nu all Jaa ni kad ja Jaa nid


TU LE MAS JUU LIS:

2. juu li KAST NA KÜ LA PÄEV

9. juu li TÕ HE LA KO DU KO HA PÄEV

22. juu li TANT SUÕH TU lau lu la val an samb li ga
„Met sik lääs“

29. juu li TÜRN PU MEES KOO RI KONT SERT lau lu la val


TU LE MAS AU GUS TIS:

6. au gust SE LIS TE KÜ LA PÄEV

12.-14. au gust XX TÕS TA MAA VAL LA PÄE VAD, 
ko he-ko he tu le mas ka roh kem in fot sel le sünd-
mu se koh ta. Jäl gi ge rek laa mi!

27. au gust FIL MI FES TI VAL „Ka du va? ki no päev“ 
Tõs ta maa mõi sas 

KUHU MINNA

TULE TÖÖ LE!
Pa ku me hooa ja list tööd Kaar li-Jaa ni ta lus, 

Ki ras te kü las.

Maa si ka te kor ja mi ne juu li al gu sest. 
Ta su ala tes 4 eu rot tun nis. 

5635 2810 Eve lyn


