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T 
õs ta maa koo li on lõ pe-
ta nud kuld- või hõ be-
me da li ga mit med tub-

lid õp pu rid ja sel aa sa tal pi ken-
da vad se da ni me kir ja veel kaks 
Tõs ta maa KK abi tu rien ti. Lau ra 
Jõe lõ pe tab koo li kuld me da li ga 
ja Lo ret Mii du hõ be me da li ga. 

Kui ras ke või ker ge tee me da-
li te ni oli tea vad Lau ra ja Lo ret 
ise pa re mi ni. Mi nu sil mis on 
nad lä bi aas ta te ol nud tub lid ja 
si hi kind lad õp pu rid, kel le le ula-
ta ti õp peaas ta lõ pul koos klas si-
tun nis tu se ga ka kii tus ki ri. 

Lau ra lap se põl ve unis tus oli 
lõ pe ta da kesk kool kuld me da li-
ga – nüüd on see soov täi tu nud. 

Lau ra on tea da-tun tud oma 
ak tiiv se te ge vu se ga koo lis ja väl-
jas pool koo li: koo li edu kas esin-
da mi ne ai neo lüm piaa di del, õpi-
la se sin du se juh ti mi ne, 4H- osa-
le mi ne, noor te kes kus, sport jne.  

Tih ti võib Lau rat nä ha fo to-
a pa raa di ga jääd vus ta mas eri ne-
vaid sünd mu si koo lis, val las ja 
kau ge mal gi. Te ma koh ta so bib 
va na sõ na: kes teeb, see jõuab!

Lo ret on ol nud oma ava li-
kes te ge mis tes ta ga si hoid li kum, 
kuid ka te ma on edu kalt esin-
da nud koo li ai neo lüm piaa di-
del. Klas si- ja val laü ri tus tel on 
ta ol nud ak tiiv ne osa le ja, an des 
oma jõu ko ha se pa nu se. 

Tean, et Lo re ti le meel dib 
küp se ta da ja kat se ta da eri-
ne vaid ret sep te. Lo re ti pu hul 
võiks öel da: ta sa sõuad, kau ge-
le jõuad! 

Suur tä nu las te va ne ma te le 
nii tub li de nei du de kas va ta mi-
se eest!

Ga li na Mänd la,
klas si ju ha ta ja

Kuld ne me da list Lau ra Jõe ja hõ be da ne 
pii ga Lo ret Mii du sihivad Tartut

Ka ti Jõe üt leb, et po le ku na gi pi da nud tü tart 
õp pi mi se ga ta gant ut si ta ma, tü tar on väi ke sest 
saa ti ise päi toi me ta nud. 

Lau ra kind lus ja ta ga la on te ma ko du ja va ne-
mad. Ema üt lust möö da on Lau ra te gut se mis tes 
kii re ja ko hu se tund lik. Ema mee lest võiks Lau-
rast saa da õpe ta ja, sest tal on sel leks head eel-
du sed, aga Tar tu tee võ tab tüd ruk kind las ti et te, 
ol gu siis sel leks kas või ma jan du sõ pin gud. Ka 
on Lau ra tu ge valt juur te ga Tõs ta maas kin ni ja 
lu bab ko du kan ti kind las ti ta ga si tul la, aga en ne 
tu leb na tu ke suu res il mas rin gi vaa da ta. 

Ema ja isa on oma tüt re üle vä ga uh ked ja 
ja ga vad se da lõ pu päe val sõp ra de ja su gu las te ga.

Ka rin Mii du sõ nul on Lo ret ala ti ol nud hea 
laps, si se mi selt aus ja väl jas ebaõig lu se eest, 
as tu des ik ka ja jäl le nõr ge ma te kait seks väl ja. 
Tas ku ra ha gi ei ku lu ta nud ta vaid oma tar beks, 
ala ti kin kis mi da gi ema le. 

Ka rin on oma lap se üle vä ga õn ne lik, sü da-
mes aga kurb, et laps ko dunt lah kub. Va nae ma-
le ja va nai sa le on tub li lap se laps rõõ mu al li kas. 

Ideaa lis võik si me ku na gi uh kust tun da  ko du-
val las as kel da va Lo re ti ni me li se ve te ri naa ri või 
pro vii so ri üle.

Suur te unis tus te täi tu mist Tei le, 
Lau ra ja Lo ret!

TT
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 Minu, kui ko da ni ku, õi gus-
ta tud oo tus oleks sel les rii gis 
ela da, töö ta da ja sur ra. Au salt, 
suu re rõõ mu ga lok sun ku na gi 
tor mi va hus siin se tel ran da del. 
Loo de ta vas ti an tak se elu päe-
vi veel pi kalt. Va nus toob kaa sa 
ti he da maid pe rears ti kü las tu-
si, mis te ha, vaa tan imes tu nult 
pas si. 

Aga nüüd on Ma di se ga hal-
vad lood, lu gu pee tud toht ri här -
ra lu ba ti sui sa pok ri pis ta, ära 
kee la ti iga su gu ne ini mes te lä bi-
val gus ta mi ne. No, eks ta üks 
imelu gu oli gi, et meil siin nii 
häs ti ja mu gav ela da on ol nud. 
Tark mees ja tar gad riis tad on 
pat sien di elu mu ga vaks muut-
nud.

Enam nii häs ti ei lä he, eu ro-
ra had meie ter vi se kes kust 
pa ren da ma ei hak ka, ot sus ta ti 
(kus küll?), las sõi da vad lin na, 
an na me sin na. Nüüd on vald 
lu ba nud oma ra ha de ga re mon-
di ära te ha. Kui das kat kis te 
luu de ga hä da kor ral 50ne ki lo-
meet ri ta ha pil di le min na, jääb 
ju ba iseen da mu reks. 

Ik ka on nii, et ühis kond 
püüab mur da uni kaal seid tüü-
pe, miks nad siis on teist su gu-
sed. Ta ha vad te ha lii ga pal ju, 
on oma ala paa du nud fa naa ti-
kud, murravad müü te, aga se da 
kõi ke hä da so li ja te ai ta mi se 
ni mel. Amet ni kud jäl le töö-
ta vad sel le ni mel, et pe rearst 
pa neks oma kohv ri kok ku. 
Mit mel tu han del ini me sel on 
õi gus ta tud oo tus õi geaeg se le 
abi le, kah juks ei saa nud pat-
sien did piik su da gi, kui ju he oli 
sei nast väl jas.

Oo taks ik ka gi koos töös 
as ja de pa ren da mist ja la hen-
da mist. Mil lal näen ini mest 
ar mas ta vat amet nik ku, loo de-
ta vas ti en ne me re vah tu su kel-
du mist.

Ülle Tamm, toimetaja

JUHTKIRI

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

O
sa ini me si on veen du-
nud, et hal dus re form 
muu dab elu Ees ti maal 

pal ju pa re maks. Rii gi ja ko ha-
li ke oma va lit sus te ehk ava li-
ku hal du se tõ hus ja efek tiiv ne 
toi mi mi ne on gi olu li ne, sel le-
ga puu tu me kok ku kõik ja rah-
vus rii gid ning oma va lit su sed 
on tek ki nud ini mes te koo se lu 
pa re maks kor ral da mi seks. 

Juu ni al gul võt tis Rii gi ko gu 
ka Pär nu maa koa lit sioo ni saa-
di ku te toe tu sel vas tu Hal dus-
re for mi sea du se. 

Pa ra ku ei kä sit le see üld se 
rii gi ga seon du vat ja sä tes tab 
vaid oma va lit sus te ter ri to riaal-
se kor ral du se muut mi se vii sil, 
et ee lis ta tult elaks seal vä he-
malt 11000 ja mi ni maal selt 
5000 ela nik ku. 

Eel da tak se, et ai nult see 
ta gab oma va lit su se ük sus-
te või me ku se, ela ni ke le kva li-
teet sed tee nu sed, piir kon da de 
üht la se aren gu jne ning sa mas 
ka ku lu de kok ku hoiu. Kui das 
ja kas see ka toi mib, sel gub hil-
jem, mil le le ka Pre si dent sea-
dust väl ja kuu lu ta des tä he le pa-
nu juh tis.

Oma va lit su sed, mis ei vas-
ta ela ni ke ar vu kri tee riu mi-
le 5000, pea vad hil je malt 1. 
ok toob riks 2016 pi da ma ühi-
ne mis lä bi rää ki mi si mõ ne tei se 
oma va lit su se ga. 

Ter ri to riaal se kor ral du se 
muut mi se taot lu se peab vo li-
ko gu esi ta ma 1. jaa nua riks 
2017. Sel le alu sel an nab Va lit-
sus väl ja mää ru se oma va lit sus-
te initsiatiivil al ga ta tud ter ri-
to riaal se kor ral du se muut mi-
seks. Se da pee tak se va ba taht li-
kuks lii tu mi seks.

Oma va lit sus te osas, kes 
se da tei nud po le ja ei vas ta ela-
ni ke arvu kri tee riu mi le, al ga-
tab va lit sus hil je malt 15. veeb-
rua ril 2017 hal dus ter ri to riaal se 
kor ral du se ja pii ri de muut mi se 

ehk sund liit mi se.
Ka mi nu ar va tes on tä na sed 

213 oma va lit sust Ees ti le pal ju, 
ilm selt oleks ots tar be kas ju ba 
tiheasustusega lin naümb ru se 
lii tu mi ne lin na de ga, nn rõn-
gas val da de ühi ne mi ne. Ühes 
piir kon nas asu va te oma va lit-
sus te lii tu mi ne jne. 

Pär nu maal tun duks mõist-
lik lin nas tu nud Pär nu ümb ru se 
lii tu mi ne lin na ga ja ju ba nii gi 
koos tööd te ge vad maao ma va-
lit su sed viies maa piir kon nas 
Hää de mees tel, Saar des, Vänd-
ras, Ha lin gas ja Tõs ta maal ning 
saar val la eri su se na Kih nus. 
Kus juu res ni me tus, val la ma-
ja asu koht jne po leks ki siin nii 
olu li sed.

Sea du ses too dud kri tee-
rium, vä he malt 5000 ela nik-
ku, tun dub aga kunst lik ja nn 
exe li ta be lil põ hi nev ega või-
mal da pal ju des maa piir kon da-
des ar ves ta da väl ja ku ju ne nu ja 
loo gi li se ga. 

Aru saa ma tu on, kui das sel-
le ga saa vu ta tak se maa piir-
kon da des ees märk: pa re mad 
tee nu sed, piir kon da de üht la-
sem areng, töö ko had jne ning 
sa mas ka ku lu de kok ku hoid. 
Ilm selt suu res osas sel le ga, et 
lii tu des lin na ga on gi ühi ses 
oma va lit su ses roh kem tee nu-
seid. Ai nult et mit me küm ne 
ki lo meet ri kau gu sel lin nas, aga 
maal vä he neb veel gi ela ni ke ja 
tee nus te arv.

Ilm selt po le või ma lik lin-
nas tu mi se le vas tu seis ta, aga 
tä nas te maao ma va lit sus te 
vo li ko gud püüa vad eden da-
da maae lu. Kaa lu vad hoo li kalt 
en ne mõ ne maa koo li, post kon-
to ri, pääs tea me ti jms sul ge mist 
ning va ja du sel võit le vad sel le 
vas tu. Lin nast juh ti mi sel po le 
enam sel list piir kon na eest 
seis jat. 

Se da enam, et suu re oma va-
lit su se vo li ko gus jää vad väik-

se mad piir kon nad tõe nao li selt 
üld se esin da ma ta ja va li mi sed 
saa vad si su li selt ole ma vaid 
par tei li sed. 

Sa mal päe val hal dus re for-
mi sea du se ga and sid Rii gi ko gu 
liik med oma le ka õi gu se kuu-
lu da ko ha li kes se vo li ko gu des-
se.

Mil li sed on Tõs ta maa või-
ma lu sed hal dus re for mis 
koos tööks naab ri te ga?

5858 ela ni ku ga naa ber-
vald Aud ru vald vas tab sea-
du ses too dud kri tee riu mi le ja 
ei peaks ki kel le ga gi ühi ne ma. 
Tä na ol lak se seal sei su ko hal, 
et ühi ne tak se Pär nu lin na ga. 
Ar ves ta des, et Pap saa re ja lin-
naäär ne osa on gi ju ba si su li selt 
linn, ka Aud ru alev on lin na 
va he tus lä he du ses ja pal ju tee-
nu seid saa dak se nii gi lin nast, 
tun dub ot sus ka loo gi li ne.

Kih nu vald lä heb sea du ses 
too dud saar val da de eri su se al la 
ja saab jät ka ta ise seis va na, ega 
soo vi kel le ga gi lii tu da.

842 ela ni ku ga Varb la val-
la ga on pee tud kon sul tat sioo-
ne, kuid seal on tun tav vas tu-
seis Tõs ta maa ga lii tu mi se le ja 
ühi ne mis soov Li hu la ga. Tõs ta-
maa ja Varb la ühi ne mi ne tun-
duks loo gi li se na, sa mas ei vas-
ta see 2176 ela ni ku ga ka mii ni-
mumk ri tee riu mi le ja taot le da 
tu leks min git eri sust.

Siis ki po le mit te kõik Varb-
la ela ni kud Li hu la ga lii tu mi se 
meelt, sest Tõs ta maa vo li ko-
gu le on esi ta tud 90ne all kir ja-
ga Sau le pi piir kon na ela ni ke 
pöör du mi ne, kus soo vi tak se 
lii tu mist Tõs ta maa ga. Min-
gi või ma lu se sel leks an nab 
Hal dus re for mi sea du se § 6 lg 
2, mis üt leb, et kui on esi ta-
tud taot lus ter ri too riu mio sa 
ar va mi seks tei se oma va lit su-
se koos sei su, eris ta tak se ela ni-
ke ar va mu se väl ja sel gi ta mi se 

Hal dus re form ja Tõs ta maa – võr ra
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and tund ma tu te ga
kü sit lu sel tu le mu sed asus tu sük-
sus te kau pa, et näh tuks, kas ela-
ni kud toe ta vad ühi ne mist lä bi-
rää ki mis tel osa le va või mõ ne 
muu piir ne va oma va lit su se ga.

Tõs ta maa ja lii tu mi s-
et te pa ne kud

Pär nu linn on tei nud et te-
pa ne ku pea kõi gi le Pär nu maa 
oma va lit sus te le moo dus ta-
maks maa kon nas üks oma va lit-
sus. Tä na seks on sel ge, et ter vet 
maa kon da hõl ma vat oma va lit-
sust ei sün ni. 

Lõu na-Pär nu maal pea vad 
oma va hel lä bi rää ki mi si Saar de, 
Sur ju, Tah ku ran na ja Hää de-
mees te val lad.

Põh ja-Pär nu maal Vänd ra 
alev ja vald, Toot si ja Ha lin ga .

Varb la ja Koon ga plaa ni vad 
lii tu mist Li hu la ga.

Ar ves ta des, et si su li selt po le 
meie piir kon nas või ma lik sea-
tud kri tee riu me täi ta, ot sus tas  
Tõs ta maa vo li ko gu osa le da lii-
tu mis lä bi rää ki mis tel Pär nu lin-
na ga. Tä na seks on kor du valt 
koos käi nud lii tu mis le pin gut 
et te val mis ta vad töö rüh mad ja 
kind las ti saa me sel les prot ses si 

käi gus tar ge maks, kas lan ge ta da 
ot sus lii tu mi se või mit te lii tu mi-
se koh ta. Tä na osa le vad ühi ne-
mis lä bi rää ki mis tel lin na ga Pai-
ku se, Aud ru, Sau ga, Are, To ri ja 
Tõs ta maa val lad.

Pär nu maa maa kes kus-
test pi da si me kon sul tat sioo-
ne Vänd ra ja Ha lin ga ga. Sel lest 
sün dis Ha lin ga et te pa nek alus-
ta da lii tu mis lä bi rää ki mi si Tõs-
ta maa, Varb la, Koon ga, Are, 
Toot si ja Vänd ra ale vi ning val-
la ga. 

See ho bu se raua ku ju li ne 
vald oleks ol nud tu ge va maae lu
ja re gio naal po lii ti li se suun du-
mu se ga liit. Tõs ta maa vo li ko gu 
ot sus tas nen del lä bi rää ki mis-
tel osa le da, kuid si su li selt tõm-
bas sel le le kriip su Koon ga ot sus 
mit te osa le da ja nii po le Tõs ta-
maal Ha lin ga ga ühist pii ri.

Tõs ta maa le on tei nud et te pa-
ne ku ka Li hu la ja Koon ga val lad 
alus ta da lä bi rää ki mi si Li hu la, 
Ha ni la, Varb la, Koon ga ja Tõs-
ta maa ühi so ma va lit su se moo-
dus ta mi seks kes ku se ga Li hu las. 

Ar ves ta des, et meil si su li selt 
puu du vad se ni sed kon tak tid 
Li hu la ga ja meie tõm be kes ku-

seks on Pär nu, vas tas Tõs ta maa 
vo li ko gu sel le le et te pa ne ku le 
ei ta valt.

Kui das eda si?
Nii siis osa leb Tõs ta maa prae-

gu lä bi rää ki mis tel Pär nu lin na-
ga. Et te val mis ta mi sel on lii tu-
mis le ping, mis  pan nak se väl-
ja ava lik ku se le tut vu mi seks ja 
ku hu saab esi ta da täien du si ja 
pa ran du si.

Sel gi ta tak se väl ja ka ela ni ke 
soovid. Pea le lii tu mis le pin gu 
heaks kiit mist vo li ko gu de, poolt 
peaks lii tu va tes oma va lit sus tes 
toi mu ma kü sit lus ela ni ke ar va-
mus te väl ja sel gi ta mi seks.

 Ot su se lii tu mi se või mit te lii-
tu mi se koh ta lan ge tab vo li ko gu, 
mis tu leb 1. jaa nua riks 2017 esi-
ta da maa va ne ma le. Sel le ga on 
nn va ba taht li ku lii tu mi se etapp 
lä bi. Va ba taht li kult lii tu nud ja 
kri tee riu mi te le vas ta vad oma-
va lit su sed saa vad ka ühi ne mis-
toe tust. 

Kri tee riu mi te le mit te vas ta-
va te oma va lit sus te osas al ga tab 
va lit sus sund liit mi se.

15. oktoobril 2017 toi mu vad 
ko ha li ke oma va lit sus te vo li ko-

gu de va li mi sed, kus nn va ba-
taht li ku kui ka Va ba rii gi Va lit-
su se al ga ta tud nn sund liit mi se 
tu le mu sed jõus tu vad.

Ise kü si mus on mui du gi lii-
tu mi se va ba taht lik kus. Ühes 
ko lum nis too di näi de, et kui 
näi teks Eu roo pa Liit võ taks vas-
tu sea du se, et rii gi mii ni mum-
suu rus peab ole ma viis mil jo nit 
ini mest, siis kas peak si me ai nult 
sel list va li kut, mil li se naab ri ga 
lii tu da, ik ka va ba taht li kuks lii-
tu mi seks. 

Õn neks on Eu roo pa Lii dul 
jät ku nud kai net meelt mit te sel-
li sel ku jul toi me ta da.

Kas Tõs ta maa jaoks te ki-
vad lii tu mi se osas veel min gid 
la hen du sed, mil li ne on pa rim 
va lik, kas, kui das ja mil lis te 
va hen di te ga täi tu vad hal dus re-
for mi ees mär gid tee nus te kva-
li tee di ja kät te saa da vu se pa re-
maks muu tu mi sel, mil li seks 
ku ju neb elu Tõs ta maal pea le 
või ma lik ku lii tu mist, on tä na 
tõe poo lest võr rand pal ju de 
tund ma tu te ga.

Too mas Rõ hu,
val la va nem

Tõstamaa Val la vo li ko gu is tun gil 10. juu nil 2016. a
Is tun gil osa les 8 val la vo li ko gu lii get.

 Kuu la ti val la va ne ma Too mas Rõ hu in fot toi mu nud Räi me Wes-
tist, plaa nis ole vast Poot si laa dast, su ve teat rist ja val la päe va dest.

Au gus tis kor ral da tak se Tõs ta maa mõi sas ki no päev, kus on või-
ma lik koh tu da Ees ti tun tud fi l mi näit le ja te ga.

Re mon di tak se Kõ pu ki ri ku ka tust, mil le teos ta mi seks on ka 
vald oma osa and nud.

Ter vi se kes ku se kaa sa jas ta mi seks rii gi pool set tu ge ei ole oo da-
ta. Pe rears tilt võe ti ise gi rönt ge na pa raa di ka su ta mi se õi gus. Et te-
võt lus vorm ei so bi. Ter vi se kes ku se üle vii mi ne las teaia hoo nes se 
peaks toi mu ma oma va hen di test.

 Re vis jo ni ko mis jo ni õp pe päe vast rää kis ko mis jo ni esi mees 
Tõ nu Sa lu.

 Val la vo li ko gu, ära kuu la nud re vis jo ni ko mis jo ni et te pa ne ku ja 
au dii to ri ar va mu se, ot sus tas kin ni ta da Tõs ta maa val la 2015. aas ta 
ma jan du saas ta aruan de.

 Pi ken da ti 2022. aas ta lõ pu ni sih ta su tu se Kih nu Kul tuu ri Ins ti-

tuut hoo nes tu sõi gust Ma ni ja kü la kes ku se kin nis tul, seo ses muu-
seu miai da pro jek ti ga.

 Ot sus ta ti toe ta da sih ta su tust Kih nu Kul tuu ri Ins ti tuut Ma ni ja 
muu seu miai da pro jek ti omao sa lu se katteks 4440 euroga.

 Val la mu nit si paa lo man dis se taot le tak se Se lis te ja Poot si bus si-
pea tus te tee nin dus maa.

 Aru ta ti hal dus re for mi ga seon du vat. Tõs ta maa vald osa leb ühi-
ne mis lä bi rää ki mis tel Pär nu lin na, Aud ru, Sau ga, Are, Pai ku se ja 
To ri val la ga. 

 Ühe hääl selt ot sus ta ti keel du da Koon ga ja Li hu la val la et te pa ne-
kust alus ta da lä bi rää ki mi si  Koon ga, Li hu la, Varb la, Ha ni la ja Tõs-
ta maa val la baa sil ühi se oma va lit su sük su se moo dus ta mi seks. 

Keel du mi se põh ju seks oli se ni se koos töö puu du mi ne Li hu la ja 
Ha ni la val la ga ning vä ga vä he ne koos töö Koon ga ja Varb la  val la-
ga. Sa mu ti ka aja loo li se, lo gis ti li se, ma jan dus li ku ja sot siaal se seo se 
puu du mi ne et te pa ne ku tei nud oma va lit sus te ga.

Eve Sah tel,
val la sek re tär

VAL LA VO LI KO GU TEA TED
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Tõstamaa Val la va lit su se is tun gil 24. mail 
2016:

 Siht fi  nant see ri ti SA Tõs ta maa Kor ra kait se 
te ge vust 250 eu ro ga.

 Väl jas ta ti ehi tus lu ba Tõs ta maa val las, Tõ he la 
kü las asu va le Oti maaük su se le puur kae vu ra ja-
mi seks.

 Väl jas ta ti ehi tus lu ba Tõs ta maa val las, Ram-
mu ka kü las asu va le Väl ba maaük su se le puur-
kae vu ra ja mi seks.

 Kin ni ta ti mai kuu toi me tu le ku toe tu se väl-
ja maks 16 ini me se le kok ku sum mas 3528.40 
eu rot.

 Ta gas ta ti õi gus ta tud sub jek ti le Tõs ta maa 
val las, Tõs ta maa ale vi kus Kal da tn 2a maaük-
sus.

Tõstamaa Val la va lit su se is tun gil  2. juu nil 
2016:

 Siht fi  nant see ri ti OÜ Su fe te ge vust seo ses 
Ehi ta ja te tee ga raaži ehi tu se ga 5827.80 eu ro 
ula tu ses.

 Toe ta ti MTÜ-d Poot si Kü la selts ko ha li ku 
omaal ga tu se prog ram mi (KOP) pro jek ti „Poot-
si ko gu kond ühi selt te gut se ma“ raa mes kor ral-
da ta va Poot si laa da oma fi  nant see rin guks va ja li-
ku sum ma ga 570 eu rot.

 Toe ta ti Tõ he la Kü la selt si poolt 22. juunil 
2016 toi mu va jaa ni tu le kor ral da mist 450 eu ro-
ga ja 9. juu lil toi mu va ko du ko ha päe va kor ral da-
mist 330 eu ro ga.

 Hü vi ta ti eri va ja du se ga isi ku le 32 eu ro ula tu-
ses ra vi mi te le teh tud ku lu tu sed.

 Va bas ta ti aval du se alu sel 2 kin nis tuo ma nik-
ku kor ral da tud jäät me veost, ku na kin nis tul ei 
ela ta ala li selt.

 Väl jas ta ti ehi tus lu ba Tõs ta maa val las, Se lis te 
kü las asu va le Tä he ki vi maaük su se le puur kae vu 
ja veet ras si ra ja mi seks.

 Kin ni ta ti Tõs ta maa ale vi kus mu nit si paa lo-
man dis se taot le ta va ka tast riük su se lä hi-aad res-
siks Ale vi ku hal ja sa la P7 ja ka tast riük su se pin-
da laks 13 932 m2.

Tõstamaa Val la va lit su se is tun gil 9. juu nil 
2016:

 Toe ta ti Kast na jaa ni tu le ja kü la päe va kor ral-
da mist 650 eu ro ga.

 Kaas fi  nant see ri ti Kõ pu ki ri ku ka tu se re mon-
di lõ pe ta mist 5000 eu ro ga.

 Hü vi ta ti eri va ja du se ga isi ku le 32 eu ro ula tu-
ses ra vi mi te le teh tud ku lu tu sed.

 Või mal da ti kol me le õpi la se le ta su ta ühist-
rans por di ka su ta mi ne seo ses Pär nus sõu de-
t ree nin gul käi mi se ga.

 Kin ni ta ti juu ni kuu va ja dus põ hi se pe re toe-
tu se väl ja maks 23 ini me se le kok ku sum mas 
1665 eu rot.

 Moo dus ta ti ko mis jon ha jaa sus tu se prog-
ram mi taot lus te hin da mi seks.

 Koos kõ las ta ti MTÜ Lus ta kad Seik lu sed kor-
ral da ta va noor te laag ri lä bi vii mi ne aja va he mi-
kul 1.08 - 12.08.2016 Tõs ta maa val las.

 Muu de ti val la le kuu lu va te mit tee lu ruu mi de 
ka su ta mi se ren di hin du.
Ala tes 1. juuli 2016
Tõs ta maa rah va ma ja:

loen gu saal - 50 € / 3 tun di;
fua jee 100 € / öö päev, 50 € / 3 tun di;
suur saal  - 200 € / öö päev;
ko gu rah va ma ja – 500 € / öö päev;
lau lu la va - 350 € / öö päev;
noor te kes ku se ruu mid 25 € / 4 tun di.

Su ti ran na su vi la: 100€. 
Va na hin na ga jää vad keh ti ma va ra se mad 
kok ku lep ped.

Tõ he la rah va ma ja:
ko gu ma ja 100 € / öö päev;
ka mi na tu ba 50 € / öö päev;
ma tus 30 €;
dušš 2 € / 30 mi nu tit.

Tõs ta maa Val la va lit su se is tun gil 14. juunil 
2016:

 Väl jas ta ti ehi tus lu ba Ma ni ja kü la kes ku se 
kin nis tu le puur kae vu ra ja mi seks.

 Väl jas ta ti ka su tus lu ba Se lis te kü las asu va 
mo bii li mas ti ka su ta mi seks.

 Ot sus ta ti toe ta da Ral di Kal ju ran na osa le-
mist, Lä tis 14 - 18.07.2016, Eu roo pa meist ri-
võist lus tel sang pom mi tõst mi ses 64 eu ro ga.

 Mää ra ti sti pen dium 250 € Tõs ta maa Kesk-
koo li kuld me da li ga lõ pe ta ja le Lau ra Jõe le 
ja 200 € Tõs ta maa Kesk koo li hõ be me da li ga 
lõ pe ta ja le Lo rett Mii du le.

 Mää ra ti Tõs ta maa val las Se lis te kü las asu va 
8260326 Er ma tee tee nin dus maa suu ru seks 
11 650 m2.

 Mää ra ti Tõs ta maa val las Kast na kü las asu va 
8260419 Mas su tee tee nin dus maa suu ru seks 
8 800 m2. 

 Mää ra ti Tõs ta maa val las Se lis te kü las asu va 
Se lis te bus si pea tu se tee nin dus maa suu ru seks 
182 m2. 

 Mää ra ti Tõs ta maa val las Poot si kü las asu va 
Poot si bus si pea tu se tee nin dus maa suu ru seks 
118 m2. 

 Mää ra ti Peer ni kü las mu nit si  paa lo man dis 
ole va te Kär na li hoo ne te tee nin dus maa suu ru-
seks 15 800 m2.

Tõstamaa Val la va lit sus

VAL LA VA LIT SUSE TEA TED

31. mail toi mus las teaias 
lõ pu pi du. Sel aas tal lõ peta sid 
las teaia 11 to re dat pois si ja 
tüd ru kut: Jas par Ad ler, Mar kus 
Imans, Ran no Mänd la, Ene li 
Piir me, Ene li Pulk, Ri co Roht-
laan, Tre vor Sepp, Joo sep 
Tamm, Karl-Mar kus Tuul mees, 
Ja nar Tuul mees, Sten Valm

RÕÕ MU ROH KET 
KOO LI TEED!

Ka di Ad ler,
las teaia di rek tor

Las teaiast 
koo li!

T
õs ta maa Kesk koo li tub-
li mad õpi la sed olid koos 
va ne ma te ga kut su tud 

vii ma sel koo li päe val di rek to ri 
vas tu võ tu le. 

I klass - tub lid õp pi jad ja lau lu-
 lap sed: Keit lyn Kaal, Ro bin 
Ka ja, Kar men Tuh ka nen, Joo-
nas Rõ hu ja Sven-Ar tur Ra hu-
o ja. Ro bin Ka ja osa les ka võist-
lus sar jas “Tä he le pa nu, Start”.

II klass
Tor mi Vä li: kesk mi ne hin ne 

5,0; osa les ro boo ti ka võist lu sel 
Tar tus, võist lus sar jas “Tä he-
le pa nu, Start” ning Pär nu maa 
koo li de sü gi se sel ja ke va di sel 
jook suk ros sil. 

Mart ha-Ma ria Pääs tel: kesk-
mi ne hin ne 5,0; osa les teat ri fes-
ti va li del ning las te lau lu peol.

Gre te Vul kan: kesk mi ne hin-
ne 5,0; osa les teat ri fes ti va li del, 
las te lau lu peol ning Pär nu maa 
koo li de sü gi se sel ja ke va di sel 
jook suk ros sil.

Ni ko lai Ki ra di: kesk mi ne 
hin ne 5,0; vä ga tub li kla ve riõ pi-
la ne ja lau lu laps.

Joo sep Lu ha maa: kesk mi ne 

Õppe töö lõ p
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hin ne 4,8; Ma te tal gu te 2. klas si 
pa rim, osa les ro boo ti ka võist lu-
sel Tar tus, võist lus sar jas “Tä he-
le pa nu, Start”, Pär nu maa koo-
li de sü gi se sel ja ke va di sel jook-
suk ros sil ning val la lau lu võist-
lu sel.

Gert rud Mart son: kesk mi ne 
hin ne 4,8; osa les teat ri fes ti va li-
del, las te lau lu peol ning Pär nu-
maa koo li de sü gi se sel ja ke va di-
sel jook suk ros sil.

III klass
Me ri li Ad ler: kesk mi ne hin-

ne 5,0; osa les teat ri fes ti va li del, 
las te lau lu peol, val la lau lu võist-
lu sel, Pär nu maa koo li de algk las-
si de spor di män gu del ning võist-
lus sar jas “Tä he le pa nu, Start”.

Ai gar Gur ja nov: kesk mi-
ne hin ne 5,0; osa les ro boo ti ka 
võist lu sel Tar tus ning võist lus-
sar jas “Tä he le pa nu, Start”

He ven li Kaš kin: kesk mi ne 
hin ne 4,8; osa les teat ri fes ti va li-
del, las te lau lu peol ning võist-
lus sar jas “Tä he le pa nu, Start”.

Em ma Lii sa Salk: kesk mi ne 
hin ne 4,8; osa les teat ri fes ti va li-
del ning las te lau lu peol.

IV klass - Eve ri ta Ima na: kesk-
mi ne hin ne 5,0; koo li pa rim 
eko lier (Kän gu ru võist lus), tub li 
ro boo tik, la lu laps ja kla ve riõ pi-
la ne, osa les ema kee leo lüm piaa-
di piir kon na voo rus, võist lus sar-
jas “Tä he le pa nu, Start”, ro boo ti-
ka võist lu sel Tar tus, Pär nu maa 
koo li de ke va di sel jook suk ros sil.

Jaa na Klaas: kesk mi ne hin ne 
5,0; osa les  ma te maa ti kao lüm-
piaa di piir kon na voo rus, las te 
lau lu peol, võist lus sar jas  “Tä he-
le pa nu, Start”, Pär nu maa koo li-
de algk las si de spor di män gu del, 
ke va di sel jook suk ros sil ning 
ker ge jõus ti ku MV-l.

Ri ta Nii ne: kesk mi ne hin ne 

5,0; osa les ema kee leo lüm piaa di 
piir kon na voo rus, teat ri fes ti va-
li del, las te lau lu peol, val la lau-
lu võist lu sel ning võist lus sar jas 
“Tä he le pa nu, Start”.

Brian Blum feldt: kes mi ne 
hin ne 5,0; ma te tal gu te koo li 4. 
klas si pa rim.

Jaan Lu ha maa: kesk mi ne 

pe tas pi du lik tä nu päev

8. klassi tublimad õppurid: 
Mathilda-Maria Tork, Ave-Ingrid 
Veskimägi, Keily Kerem (hinded 
4,8 ja kõrgem), klassijuhataja Heili 
Timm (edukas õpilaste juhendaja 
loodusainete aineolümpiaadidel).
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hin ne 4,8; osa les ma te maa ti-
kao lüm piaa di piir kon na voo-
rus, teat ri fes ti va li del, ro boo ti-
ka võist lu sel Tar tus, val la lau lu-
võist lu sel ning las te lau lu peol.

Mar kus Press: kesk mi ne hin-
ne 5,0.

Lau ri Tuh ka nen: kesk mi ne 
hin ne 4,8; kol mel teat ri fes ti va-
lil sai erip ree mia, osa les ro boo-
ti ka võist lu sel Tar tus ning las te 
lau lu peol.

Sa muel Ti mo Pel to kan gas: 
kesk mi ne hin ne 4,8.

Kris to Ka rel sohn: kesk mi-
ne hin ne 4,8; osa les ro boo ti ka 
võist lu sel Tar tus.

V klass
Kat re Sutt: kesk mi ne hin ne 

5,0; osa les ema kee leo lüm piaa di 
piir kon na voo rus, teat ri fes ti va li-
del, võist lus sar jas “Tä he le pa nu, 
Start”, Pär nu maa koo li de sü gi-
se sel ja ke va di sel jook suk ros-
sil, ker ge jõus ti ku MV-l, C-va-

nu sek las si ker ge jõus ti ku MV-l 
ning Sport lan di 3x3 korv pal li-
tur nii ril.

Mar leen Sah tel: kesk mi ne 
hin ne 5,0; ma te maa ti kao lüm-
piaa di piir kon na voo ru 4. koht, 
Nu pu ta 4. koht maa kon nas, 
osa les teat ri fes ti va li del, Koi du-
lau li ku kon kur sil, ema kee leo-
lüm piaa di piir kon na voo rus.

Gret tel Soo ni soo: kesk mi-
ne hin ne 5,0; Pär nu maa koo li-
de si se ker ge jõus ti ku MV-l TC 
2. koht kuu li tõu kes, Pär nu maa 
koo li de 6.-7. klas si de võrk pal-
li MV-l 4.koht, osa les teat ri fes-
ti va li del ning Sport lan di 3x3 
korv pal li tur nii ril.

Kad ri Vul kan: kesk mi ne hin-
ne 5,0; Pär nu maa koo li de si se-
ker ge jõus ti ku MV-l TC 3. koht 
kuu li tõu kes, Nu pu ta 4. koht 
maa kon nas, osa les teat ri fes ti va-
li del, ma te maa ti kao lüm piaa di 
piir kon na voo rus, võist lus sar jas 
“Tä he le pa nu, Start”, val la lau lu-

võist lu sel, maa kond li kul so lis-
ti de võis lu sel “Sü gi sulg” ning 
“Kau nim met sa laul”.

Ke vin Pääs tel: kesk mi ne hin-
ne 4,8: osa les teat ri fes ti va li del 
ning võist lus sar jas “Tä he le pa-
nu, Start”.

An ny Ke rem: kesk mi ne hin-
ne 4,8: Pär nu maa koo li de 6.-7. 
klas si de võrk pal li MV-l 4. koht, 
osa les teat ri fes ti va li del, võist lus-
sar jas “Tä he le pa nu, Start”, Pär-
nu maa koo li de C-va nu sek las si 
ker ge jõus ti ku MV-l, Sport lan di 
3x3 korv pal li tur nii ril ning val la 
lau lu võist lu sel.

VI klass
Kei ly Kaal: kesk mi ne hin ne 

5,0: ma te maa ti kao lüm piaa di 
piir kon na voo ru 2. koht, Nu pu-
ta 4. koht maa kon nas, ema kee-
leo lüm piaa di piir kon na voo ru 
4. koht, Pär nu maa koo li de 6.-7. 
klas si de võrk pal li MV-l 4. koht, 
osa les teat ri fes ti va li del, ing li-
se kee le olüm piaa di piir kon na-
voo rus, koo li pa rim Ben ja min 
(Kän gu ru võist lus), Pär nu maa 
koo li de sü gi se sel jook suk ros sil 
ning vä ga tub li lau lu laps.

Ris to Rand: kesk mi ne hin ne 
5,0: Mi ni lii ga võrk pal lis 3.koht, 
osa les ema kee le ja ing li se kee-
le olüm piaa di piir kon na voo rus, 
Pär nu maa koo li de ke va di sel 
jook suk ros sil, C-va nu sek las si 
ker ge jõus ti ku MV-l, Sport lan di 
3x3 korv pal li tur nii ril ning vä ga 
tub li akor dio nist, kes esin da nud 
koo li mit me tel üri tus tel.

Kat re-Ma ris Ves ki mä gi: 
kesk mi ne hin ne 5,0 Nu pu ta 4. 
koht maa kon nas, Pär nu maa 
koo li de ke va di sel jook suk ros sil, 
val la lau lu võist lu sel.

Bir gith Si ni me ri: kesk mi-
ne hin ne 4,8: Pär nu maa koo li-
de 6.-7. klas si de võrk pal li MV-l 
4. koht ning Pär nu maa koo li de 
C-va nu sek las si ker ge jõus ti ku 
MV-l. Pär nu maa koo li de 6.-7. 
klas si de võrk pal li MV-l 4. koht .

Si re ta Jür gens: kesk mi ne hin-
ne 4,8: Pär nu maa koo li de 6.-7. 
klas si de võrk pal li MV-l 4. koht, 
Pär nu maa koo li de si se ker ge-
jõus ti ku TC3. Koht kau gus-
hõp pes, osa les teat ri fes ti va li del 
(1 erip ree mia), Pär nu maa sü gi-
se sel ja ke va di sel jook suk ros sil 
ning val la lau lu võist lu sel.

Kärt Elis mäe: kesk mi ne hin-

ne 4,8.
Ste ver Vah kel: kesk mi ne hin-

ne 4,8.

VII klass
Ave-Triin Gur ja nov: kesk mi-
ne hin ne 5,0: ma te maa ti ka-
o lüm piaa di piir kon na voo ru 1. 
koht, ma te maa ti kao lüm piaa di 
va ba riik li kuis voo rus 10. koht, 
Nu pu ta piir kon na voo ru 1. koht, 
Nu pu ta va ba riik li kus voo rus 
2. koht, ema kee leo lüm piaa di 
piir kon na voo ru 2. koht, kuns-
ti kon kur sil “Pääs ta me jää ka ru” 
3. koht, lä bis TÜ Tea dus koo li ja 
TÜ Pär nu kol ledži juu res ma te-
maa ti ka täien dõp pe kur su sed, 
koo li pa rim ka dett (Kän gu ru 
võist lus) ning vä ga tub li kla ve-
riõ pi la ne.

Ma ri-Jaa na Siin ne: kesk mi ne 
hin ne 5,0; ma te maa ti kao lüm-
piaa di piir kon na voo ru 7. koht, 
Nu pu ta piir kon na voo ru 1. koht, 
Nu pu ta va ba riik li kus voo rus 2. 
koht, ema kee leo lüm piaa di piir-
kon na voo ru 9. koht, lä bis TÜ 
Pär nu kol ledži juu res ma te maa-
ti ka täien dõp pe kur su se, Pär nu-
maa koo li de er go meet ri sõud-
mi se MV-l 4. koht, Pär nu maa 
koo li de 6.-7. klas si de võrk pal li 
MV-l 4. koht, osa les Sport lan di 
3x3 korv pal lit tur nii ril ning vä ga 
vah va 4H-kas.

Mark Ki ra di: kesk mi ne hin-
ne 4,8: Pär nu maa koo li de er go-
meet ri sõud mi se MV-l 6.-7. 
klas si pois te 1. koht, osa les Pär-
nu maa koo li de ker ge jõus ti ku 
MV-l, Pär nu maa koo li de sü gi-
se sel jook suk ros sil, Sport lan di 
3x3 korv pal li tur nii ril.

Kris tii na Niit: Nu pu ta piir-
kon na voo ru 1. koht ning Nu pu-
ta va ba riik li kus voo rus 2. koht.

Mar titn Kiisk: Pär nu maa 
koo li de ker ge jõus ti ku MV-l PB 
1. koht kuu li tõu kes.

VIII klass
Kei ly Ke rem: kesk mi ne hin ne 
4,8: kii tus kir jan du ses ning osa-
les Pär nu maa koo li de 8.-9. klas-
si jalg pal li MV-l.

Mat hil da-Ma ria Tork: kesk-
mi ne hin ne 4,8; osa les ing li se 
kee le olüm piaa di piir kon na voo-
rus ning vah va 4H-kas.

Ave-Ing rid Ves ki mä gi: kesk-
mi ne hin ne 4,8; osa les Pär-
nu maa koo li de ker ge jõus ti ku 

Meie ma te maa ti kud – 
va ba rii gi pa ri mad!

 Tõs ta maa kesk koo li 7. klas si ma te maa ti kud Ave-Triin 
Gur ja nov, Ma ri-Jaa na Siin ne ja Kris tii na Niit osa le sid üle-
rii gi li sel ma te maa ti ka võist lu sel Nu pu ta ning saa vu ta sid 33 
võist kon na seas tei se ko ha. 

Esi ko ha pä rast käis ti he re bi mi ne ja vaid poo le punk ti-
ga jää di al la Tal lin na Reaal koo li võist kon na le. Nu pu ta jaid 
ju hen dab õpe ta ja Ka rin Mitt. Nu pu ta on võist kond lik ma te-
maa ti kaü le san ne te la hen da mi se võist lus, mil lel ra gis ta vad 
aju sid kol me liik me li sed võist kon nad. 

Võist lust kor ral dab Ees ti ma te maa ti ka selts koos töös Tar-
tu Üli koo li tea dus koo li ga.

Too mas Mitt, koo li pa pa



7 - 2016 juuni

MV-l, ke va di sel jook suk ros sil, 
8.-9. klas si jalg pal li MV-l ning 
val la lau lu võist lu sel.

IX klass
Ne le-Elii se Runt hal: kesk-

mi ne hin ne 4,8; osa les et te-
kan de ga For se liu se selt si ha ri-
dus päe val, vah va 4H-kas ning 
tub li lau lu laps tü tar las tean-
samb lis.

Kad ri Ka se: kesk mi ne hin-
ne 4,8; näi tus-kon kur sil “Me-
ri ja ini me ne” 3. koht, TÜ Pär-
nu kol ledži juu res ma te maa ti-
ka täien dõp pe kur su se, osa les 
Pär nu maa koo li de 8.-9. klas si 
jalg pal li MV-l, tub li lau lu laps 
ning osa les val la lau lu võist lu-
sel.

X klass
Os kar Tamm: kesk mi ne 

hin ne 4,8; ma te maa ti kao lüm-
piaa di piir kon na voo ru 2. koht, 
geog raa fiao lüm piaa di piir-
kon na voo ru 2. koht, ema kee-
leo lüm piaa di piir kon na voo ru 
3. koht, kuns ti kon kur si “Tu le-
vi ku maas tik” 3. koht, vah va 
4H-kas, osa les ing li se kee le 
olüm piaa di piir kon na voo rus, 
Pär nu maa koo li de ke va di sel 
jook suk ros sil ning vä ga hea 
laul ja val la se ga koo ris.

XI klass
Tee le Tõ nis son: kesk mi ne 

hin ne 4,8; mõi sa koo li de ju tu-
kon kur sil 1. koht (töö ko gu-
mi kus “Mõi sast koo liks”), Pär-
nu maa koo li de MV-l laua ten-
ni ses 10.-12. klas si tüd ru ku-
te 3. koht, Pär nu maa koo li de 
10.-12. klas si võrk pal li 3. koht, 
koo li pa rim stu dent (Kän gu-
ru võist lus), osa les ema kee-
le- ja ling vis ti kao lüm piaa dil, 
Pär nu maa koo li de sü gi se sel 
jook suk ros sil, ak tiiv ne noor 
igas vald kon nas. Tõs ta maa 4H 
asep re si dent, noor te vo li ko gu 
asee si mees.

Ta nel Tuul mees: Pär nu 
lin na ja maa koo li de rii gi kait-
se laag ris lask mi se (au to maat 
AK-4)  pois te 1. koht, Pär nu-
maa koo li de er go meet ri sõud-
mi se 10.-12 klas si pois te 2. 
koht, Pär nu maa koo li de ker-
ge jõus ti ku MV-l PJ klas sis 3. 
koht 100m jook sus ja 2. koht 

kau gus hõp pes, vah va 4H-kas, 
osa les Pär nu maa koo li de sü gi-
se sel jook suk ros sil, on noor te-
vo li ko gu lii ge.

Ka ren Ad ler: Pär nu lin na 
ja maa koo li de rii gi kait se laag-
ris lask mi se (au to maat AK-4)  
tüd ru ku te 1. koht, Pär nu maa 
koo li de er go meet ri sõud mi se 
10.-12 klas si tüd ru ku te 3. koht, 
osa les ing li se kee le olüm piaa-
dil, Pär nu maa koo li de sü gi se-
sel jook suk ros sil, on Tõs ta maa 
4H pre si dent ning noor te vo li-
ko gu lii ge.

XII klass
Lau ra Jõe: Kesk mi ne hin-

ne 5,0: kuld me da li ga lõ pe ta-
ja, ema kee leo lüm piaa di piir-
kon na voo ru 2. koht, kon kur sil 
“Koi du lau li ku val gel” 3. koht, 
osa les ling vis ti kao lüm piaa dil, 
õpi las te kee le laag ris (võist-
kon na kaas las te ga 1. koht), 
ak tiiv ne noor igas vald kon nas, 
vah va 4H-kas, on Tõs ta maa 
noor te vo li ko gu esi mees ning 
Kih nu 4H ju hen da ja.

Lo ret Mii du: kesk mi ne hin-
ne 4,8: hõ be me da li ga lõ pe ta ja; 
bio loo giao lüm piaa di piir kon-
na voo ru 3. koht.

Kõi ki tub li sid õpi la si ju hen-
da sid: Hei li Timm, In ger 
Va hu vee, Ka rin Mitt, Ma ri 
Lü his te, Su san na Kuu sik ja 
Tiiu Li lient hal-Üle.

Tä nu päe val kuu lu ta ti väl-
ja kõi ge päik se li seim kol leeg, 
kel leks osu tus Tii na Sah tel. 
Päik se li sei mat kol lee gi va li vad 
õpe ta jad igal ke va del oma kol-
lee gi de seast sa la ja sel hää le tu-
sel.

Üks väi ke rõõm las ol la 
igas päe vas,

üks pilk või naer, üks õis või 
vär vi laik.

Üks lau lu viis, või kil lu ke ne
 päi kest tae vas,

või sõ na hääl, mis muu dab 
kau niks kõik.
 ( I.Põld saa re)

Ilu sat su ve va heae ga kõi gi-
le ning ko h tu me 1. sep temb ril.

Ma ris Ad ler,
õp pea la ju ha ta ja

Su vi selt soo jal mai kuu 
vii ma sel päe val seik le-
sid tu ris min dus t õp pi-
vad Tõs ta maa 11. klas si 
koo li lap sed ka jak ki de ga 
Ma ni ja saa re le. 

Vaa ta ma ta sel le le, et kel lel gi 
va ra se mat ko ge must ei ol nud 
ning al gu ses nii mõ ni gi oo ta-
ma tut sup lust me re vees kar tis, 
õp pi si me me re sõi duks va ja li-
kud ni pid kii res ti. Ko ha le jõud-
si me il ma suur e ma te äpar dus-
te ta. Saa rel ran du nud, ter vi-
tas meid Rii da ta lu suu res, ent 
ko du ses hoo vis saa re vaht Ül le. 

Te ma ning abi li se Ker di 
ju hen da mi sel hak ka si me ühes-
koos val mis ta ma pea mi selt 
ko ha li kust too rai nest kol me-
käi gu list lõu na söö ki, mis pea le 
ak tiiv set kok ka mist kõi gil kee-
le al la viis. Laualt võis lei da nii 
ko su ta va külm su pi kee fi ri ja 
pee di ga, ko du se bur ge ri kõr vit-
sa saia ning oma pä ra selt maits va 
kot le ti ga, kui värs ke test ra bar-
be ri test koo gi, mis koh vi kõr-
va le eri ti hea mait ses. Suur-

test mait see la mus test toi bu-
nud, võt si me suu na taas mand-
ri poo le, ku hu jõud si me pea 
eran di tult päi ke se poolt põ le-
nud kä si var te ning näo lap pi-
de ga. Sel le le vaa ta ma ta jäid aga 
kõik hu vi ta va õp pe käi gu ga vä ga 
ra hu le. 

Siin ko hal tä nu sõ nad Seik-
le Va baks inst ruk to ri te le ning 
Rai li Men ge li le MTÜ Maa tu-
ris mist, kes mei le sel le põ ne va 
päe va kor ral da sid!

Tee le Tõ nis son

Kajak ki de ga 
me rel seik le mas



juuni 2016 - 8 

II klass
Martha-Maria Päästel „5“
Nikolai Kiradi „5“
Grete Vulkan „5“
Tormi Väli „5“
Lee Grünberg
Triinu Koidu
Joosep Luhamaa
Gertrud Martson
Maris Paju
Sandra Sark

III klass
Merili Adler „5“
Aigar Gurjanov „5“
Hevenli Kaškin
Manivald Muuga
Vilhelm Põder
Emma Liisa Salk
Emma Sang
Maarja-Helena Veskimägi

IV klass
Brian Blumfeldt „5“
Everita Imana „5“
Jaana Klaas „5“
Rita Niine „5“
Markus Press „5“ 
Kristo Karelsohn
Jaan Luhamaa 
Samuel Timo Peltokangas
Lauri Tuhkanen 

V klass
Marleen Sahtel „5“
Grettel Soonisoo „5“
Katre Sutt „5“
Kadri Vulkan „5“
Anny Kerem
Regina Koidu
Kevin Päästel
Eliise Timm

VI klass
Keily Kaal „5“
Risto Rand „5“
Katre-Maris Veskimägi „5“
Kaieriin Bart
Kärt Elismäe
Sireta Jürgens 
Birgith Sinimeri
Stever Vahkel

VII klass
Ave-Triin Gurjanov „5“
Mari-Jaana Siinne „5“
Mark Kiradi
Kristiina Niit

VIII klass
Heliine Gurjanov 
Keily Kerem
Mathilda-Maria Tork 
Enar Tuulmees
Ave-Ingrid Veskimägi

IX klass 
Kadri Kase
Kertu Lille
Keidi Niit
Nele-Eliise Runthal
Maria Toodo
 

X klass
Ott Odes
Liisbeth Sikk
Oskar Tamm

XI klass
Tanel Tuulmees
Teele Tõnisson

XII klass
Laura Jõe „5“
Agnes Janson
Loret Miidu
Anelle Väli

Kii tust tub li de le õp pu ri te le!
Tõstamaa Keskooli kiituse hea ja väga hea 
õppeedukuse eest 2015/16 õppeaasta viimasel 
veerandil pälvisid:

T
õs ta maa Mõi sa Hu vi-
koo li tei ne õp peaas ta 
lõp pes 6.-8. juu nil Su ti-

ran nas toi mu nud pa be ri laag ri-
ga. 

Pa ber ja kar tong on üheks 
enam ka su ta ta vaks ma ter ja liks 
nii ai ne tun di des kui ka kuns ti- 
ja kä si töö tun di des. See tõt tu oli 
hu vi tav pü hen da da pa be ri töö-
de le roh kem ae ga kui ta va li selt 
ning sü ve ne da ka pa be ri saa-
mis loos se.

Esi me sel päe val val mis ta si-
me gi ise pa be rit. Käi si me mat-
kal, et kor ja ta pa ber mas si sis se 
so bi vaid tai mi, seem neid ning 
pa be ri töö de raa mi mi seks va ja-
lik ke ok si. Kõi ge pealt oli gi va ja 
ol la leid lik ning val mis ta da 
en da le aja leh te dest ja pa ber tei-
bist tuu tu, korv või kott ku hu 
sis se kor ja tav ma ter jal ko gu-
da. Tä na vu ne va ra ja ne ke vad 
oli või lil led ju ba ära õit se ta nud 
ja meil ei õn nes tu nud ki enam 
lei da pa ri mat pa ber mas si täi-
te ma ter ja li – või lil le seem neid. 
Küll aga oli eri ne va te kõr re lis te 
seem neid, erk kol la seid tu li kaid 
ja kau neid kel lu kaid. Mõt le si me 
ju ba ka teeõh tu le ja kor ja si me 
kaa sa vaa ri ka var si, nur me nu ku 
õi si kuid, an ger vak sa, maa si ka ja 
oja mõõ la õi si.

Laag ris se naas tes ja gu ne si me 
grup pi des se ja kõik said en da-
le eri ne vat vär vi taas ka su ta ta-
vat pa ber ma ter ja li: mu na res te, 
aja leh ti, salv rät te, krepp-pa be-
rit ning vär vi lis te pa be ri te jää-
ke. See tu li kõik näp pu de va hel 

väi kes teks tük ki deks re bi da 
ning vee ga se ga da. Kui pa ber 
ju ba ke nas ti vee sis se oli võt nud, 
sai se gu nui mik se ri ga pee neks 
mik ser da da. Nii sai me eri ne-
vat vär vi pa ber mas sid mil lest 
oma va he li se kom bi nee ri mi se 
ja seem ne te se ga mi se teel hu vi-
ta vaid kä si töö pa be reid te ge ma 
ha ka ta. Kat se ta si me mit me su-
gu seid vär ve ja pak sust ning ühe  
pa be ri te gi me eri ti ilu sa – kui va-
ta tud tai me ga. Sel le raa mi si me 
hil jem puuoks test raa mi ga. Tei-
sed kat se tu sed leid sid tee märk-
mi ku kaan teks ja va he leh te deks. 

Te gi me veel ka mas ke. Ta va-
lis se ja huk liist ris se kas te tud aja-
le he ri ba sid võis mas kiks vor mi-
da nii näo jär gi kui ka õhu pal-
lil. To re, et ena mus jul ges ik ka 
proo vi da mas ki näo le te ge mist. 
Ta va li ne ja huk liis ter ei ku ju ta-
nud en dast ka min git oh tu ja 
sõb ra abi ga oli see pä ris lõ bus.

Et pa be ri laa ger oma ni me 

Huvi koo li pa be ri laa ger 
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ik ka õi gus taks, siis val mis ta sid 
kõik toad teeõh tuks ühe pa be-
rist kos tüü mi. Mui du gi olid 
kõik leid li kud ja vää ri sid au hin-
da. Tai me dest tee oli ka ül la ta-
valt mait sev.

Tei ne päev tõi kaks uut 
ju hen da jat. Eve li Il vest võt tis 
kaa sa pa be ri tööt le mi se ma si na 
ning hul ga lõi ku reid ja ilu said 
pa be reid. Neist said õhu li sed 
lib li ka par ved ning uk se sil did ja 
kaar did. Kai ja Piir me abi ga sai 
igaüks en da le kar ton gist kaa ne-
ga kar bi val mis ta da. Sel lel päe-
val jõud si me pal ju, sest te gi me 
veel ka la ter naid. Ka su ta si me 
sel leks pa ber lõi get ja au gus ta-
mist. Ku jun du se sai igaüks ise 
va li da.

 Kui päe val ei osa nud ki ehk 
et te ku ju ta da kui das la ter nad 
„töö le hak ka vad“, siis ka mi-
naõh tul süü da tud küün lad 
la ter na te sees, mis kat sid ter ve 
laua, pa nid küll väi ke sed meist-
rid ah he ta ma.

Ju ba oli gi jäl le käes vii ma ne 
laag ri päev. Nüüd tu li kõik poo-
le li ole vad tööd lõ pe ta da: mas-
kid ku jun da da, märk mi kud val-
mis ta da ja tai me pil did oks te ga 
raa mi da. Õn neks sai me kõik 

val mis ja jõud si me ka ori ga mit 
proo vi da. Sel le pee ne jaa pa ni-
pä ra se ni me ta ga pei tub vol ti-
mi ne, mis nõuab suurt täp sust 
ja kes ken du mist.  

Kuue teist küm ne ke si koos oli 
see pa ras kat su mus, aga väi ke-
sed hii red meil ik ka val mi sid. Ka 
mõ ned loo to seõied said al gu se, 
aga siis ju ba läks ki kii reks: va ne-
mad hak ka sid saa bu ma, veel oli 
vol ti da ja ko ris ta da, as jad üles 
lei da ja pak ki da…

Kor raks siis ki ko gu ne si me 
ka mi na tup pa, et oma õp peaas-
ta kok ku võt ta ja tun nis tu sed 
kät te ja ga da. Amet li kud, di rek-
to ri all kir ja ja pit sa ti ga Tõs ta-
maa Mõi sa Hu vi koo li tun nis-
tu sed. Mõ ned said tun nis tu se 
sel le koh ta, et lä bi sid ju ba tei-
se hu vi koo li õp peaas ta, mõ ned 
al les esi me se. 

Aga lap sed and sid lu ba du se, 
et tu le vad järg mi sel aas tal jäl le 
rin gi – vii mas tes tun di des sai ju 
kir ja gi pan dud neid soo ve, mi da 
kõi ke te ha soo viks. Ja mi na and-
sin lu ba du se, et järg mi sel aas tal 
on jäl le laa ger. Õn neks ei lu ba-
nud viie päe vast ega pi ke mat ja 
tu ba sid ka kel le le gi veel kin ni ei 
pan nud. 

Ai täh Ast ri le, Moo ni ka le ja 
kok ka de le! Hea, et meie val lal 
on sel li ne ko du ne laag ri koht.

Fo to sid laag rist ja õpi las te 
poolt aas ta jook sul val mis ta tud 
töö dest saab vaa da ta vee bi näi-
tu sel: http://mois.tos ta maa.ee/
hu vi kool

Anu Rand maa,
laagri juht

Su ti ran nas
 Ju ba viien dat aas tat on ava-
tud Kä si töö pood ja mõi sa-
müük. Val da valt on esin da tud 
mei le ju ba tun tud te gi jad ent 
on ka ül la tu si. Oo ta me ik ka 
uu si kau ba too jaid ja meist-
reid juur de. Kui mi da gi põ ne-
vat val mis ta te, siis too ge poo di 
ka. Kui ise ei os ka sa ge li en da 
teh tut hin na ta, siis ta ga si si de 
kü la lis telt ja teis telt kä si töö lis-
telt on ol nud vä ga hea, üt leks, 
et ise gi tun nus tav. 

Tõs ta maa roo si tud kin nas-
te le ja suk ka de le ning neist ins-
pi ree ri tud too de te le on omis-
ta tud märk „Tun nus ta tud Ees-
ti Kä si töö“. Mär gi ga too ted 
on Tõs ta maa Kä si töö kes kust 
esin da mas Tal lin nas paik kon-
da de poes Ees ti Kä si töö Ko du. 

10.-11. juu nil osa le si me 
Juu li Aa vi ku ga Rak ve res kä si-
töö päe va del „Nu ti kas kä si töö“. 
Pi ka tä na va laa dal esin da si me 
Pär nu maad koos Juu li ka ja Joel 
Roo si ga: Juu li ka vil la töö de ga, 
Joel oma puu töö ja um mik-
nõu de ga ning meie roo si tud 
too de te ga. Kä si töö lii dult ning 
kä si töö päe va del osa le ja telt tu li 
soov järg mi sel aas tal Tõs ta-

maal koh tu da. Ar van, et Räi-
me Wes ti nä da la va he tu sel suu-
dak si me hu vi ta vat te ge vust 
pak ku da küll.

Pär nu maa rah va rõi va koo li-
tu sel osa le jad on jõud nud oma 
koo li tu se ga peaae gu lõ pu ni. 
Koos on käia veel ka hel kor-
ral ja mar di laa dal tu leb oma 
töid esit le da. Jär jest suu re ma 
õhi na ga val mi vad see li ku kan-
gad vööd ja sär gid. Ja rõõ mu-
ga osa le tak se su ve tööl. Su vi sel 
ajal saa me kä si töö toas kok ku 
kol ma päe va õh tu ti kell 18.00-
21.00. Jaa ni päe va nä da lal mit-
te, aga edas pi di jäl le.

Koo li tus al gas jaa nua ris 
2015 ja kes tab kok ku 18 kuud. 
Kur su sel osa leb 17 kä si töö-
meist rit Lää ne- ja Pär nu maalt, 
üks Tal lin nast. Kur sus saab 
teoks MTÜ Rah va rõi vas ja SA 
Tõs ta maa Mõis ühisp ro jek ti 
käi gus, mi da toe tab Ees ti Kul-
tuur ka pi tal.

Val mi mas on Saar de, Hää-
de mees te, Mihk li, To ri, Pär nu, 
Varb la, Ka ne pi, Kih nu, Li hu la 
ja Mu hu rah va rõi va komp lek-
tid. 

Anu Rand maa

Käsi töö li sete te gu s su vi

 4. juu nil käis Tõ he la raa-
ma tu ko gul kü las Mar ko Kal-
dur, tun tud ka rei si saa test 4*4 
Ma ga dan. 

Me hel on il mu nud hul ga-
nis ti rän nue la mus te põh jal 
koos ta tud rei si kir ju ja sa mu ti 
raa ma tud: “Reis üm ber Ees ti-
maa”, “Sa la pä ra ne Ees ti”, “Aas ta 
rin gi Ees tis rin gi” jpt. Kir ja ni-
ku ga oli kaa sas te ma sa mo jee-
di tõu gu koer Crack, pal ju de le 
ka tut tav las te raa ma tust “Val-

ge tä he seik lu sed”. Tun ni sest 
koh tu mi sest sai taht ma tult 
kol me tun ni ne ja rää ki da oli tal 
pal ju hu vi ta vat (ka sel list, mis 
po le jõud nud te leek raa ni le). 
Suu relt ek raa nilt sai me nä ha 
põ ne vaid kaa me ra jääd vus tu si. 

Kah ju ai nult, et kuu la jaid 
oli vä he või tu, aga kõik ko ha le-
tul nud jäid koh tu mi se ga vä ga 
ra hu le.

Bir git Pe re, raa ma tu ko gust

Koh tu mi ne kir ja nik Koh tu mi ne kir ja nik 
Mar ko Kal du ri gaMar ko Kal du ri ga
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M
ai- ja juu ni kuu al gul 
oli noor tel te ge vust 
kül la ga. Rah va ma jas 

oli mõ nus ema de päe va kont-
sert, ko ris tus tal gu te ga sai rah-
va ma ja ümb rus kor da ning Räi-
me Wes til ja Poot si laa dal toi me-
tas noor te kes kus las te nur gas. 

Koo li ma jas oli mais smuu-
ti koo li tus nii õpi las te le kui ka 
õpe ta ja te le, lap sed käi sid Ki lin-
gi-Nõm mes lau lu päe val ja toi-
mus ka 9. klas si tu ti pi du. 

Üks hu vi ta vaid nä da laid 
oli Lõ vi nä dal, kus iga päev oli 
mi da gi uut ja põ ne vat te ha. Üks 
päev va li si me pa ri ma lõ vi möi-
re, mil le või tis Si re ta. Tei ne päev 
oo ta si me sel fi sid meie koo li 
lõ vi de ga ning kõi ge pa re ma sel-
fi  oma ni kuks sai Ger t ning kol-
man dal päe val va li si me tant su-
lõ vi, mil le tiit li sai en da le Ar do.

Las te kait se päe va tä his ta mist 
alus ta si me ju ba 31. mail, kui 
koo li näi te rin gi noo red käi sid 
oma eten du si Tõs ta maa las teaia 
las te le näi ta mas. Las teaia suu-
res saa lis esi ta ti näi den did „Ju-
ku anek doo did“ ja „Tä na päe va 
Pu na müt si ke“ ning pea le se da 
män gi ti las teaia noo re ma rüh-
ma ga eri ne vaid män ge ja mi na 
tut vus ta sin suu re ma le rüh ma le 
ro boo ti kat.

1. juu nil tä his tas noor te kes-
kus las te kait se päe va Tõs ta maa 
rah va ma ja juu res. Ke va del sai-
me po si tiiv se vas tu se Ava tud 
Noor te kes kus te pro jek ti kon-
kur sil ning tä nu sel le le oli meil 
või ma lik kor ral da da lastele üks 
to re üritus. Päe va prog ramm 
al gas selts kon na tant su ga, mi da 
sain lä bi viia tä nu uu te le kõ la ri-
te le ja pea mik ro fo ni le. See jä rel 
toi mus tea dus jaht, mi da viis lä bi 
Ela mus pank ning vii ma se na oli 
kü las psüh ho buss, kus sai eri-
ne vaid tes te te ha. Vah vat päe-
va kü las tas li gi sa da noort. Meil 
oli vä ga to re ning suu red tä nud 
kõi gi le kor ral da ja te le ja osa le ja-
te le.

Tõs ta maa koo lis lõp pes 
õp peaas ta pi du li ku ak tu se ja 
klas si ju ha ta ja tun ni ga, aga üks 
päev en ne se da oli ka õp peaas-
ta lõ pu pi du, ku hu olid oo da tud 

nii õpi la sed kui ka õpe ta jad, et 
ühi selt lõ but se da. Õh tu al gas 
sport li ke te ge vus te ga staa dio-
nil – puš pall ja täp sus vi se korv-
pal lis ning pea le se da eri ne vad 
õue män gud. 

Hil jem olid lap se va ne mad 
oo da tud koo li maj ja, kus nei-
le pa ku ti kring lit, puu vil ju ja 
koh vi. Seal kuu lu ta ti väl ja ka 
Tõs ta maa Kesk koo li aas ta õpi-
la se ja õpe ta ja tii tel. Aas ta õpi-
la ne 2016 on õpi la ne Lau ra Jõe 
ja aas ta õpe ta ja 2016 on Ka ti 
Ra huo ja. Õh tu jät kus „Kuld-
vil la ku“ ja „Kli pi ja hi ga“. Mä lu-
män gu kü si mu sed olid seo tud 
nii koo li kui ka Tõs ta maa val la-
ga ning sel le män gu või tis õpi la-
ne Tee le. 

Õpe ta ja Ai mar jäi tei seks 
ning kol man da ko ha sai lap se-
va nem Tar mo. Pea le se da tu li 

ju pi ke saa test „Kli pi jaht“, kus 
lap se va ne mad ja õpi la sed vaa-
ta sid vi deo sid ja pak ku sid oma 
va rian te, mil li ne vi deo on nen de 
arust kõi ge po pu laar sem. Pea-
le se da oli dis ko aeg. Kah juks 
oli osa le jaid vä hem, kui eel mi-
sel aas tal ning tun dub, et üri tus 
va jab väi kest pau si.

Vii ma sel koo li päe val oli ka 
tä nu päev, ku hu olid oo da tud 
tub lid õpi la sed koos oma va ne-
ma te ga ning vä ga to re oli vaa da-
ta pal ju sid tub li sid noo ri. Mõ ni 
õpi la ne on tub li nii õp pi mi ses 
kui ka spor dis ning mõ ne noo-
re saa vu tus te ni me kir ja on va ja 
pi kalt et te lu ge da. Loo da me, et 
noo red jät ka vad sa mas vai mus 
ning sea vad en da le võim sad 
ees mär gid, mil le poo le püüel da. 

Ül di selt on Tõs ta maa noo-
red te gu sad ja vah vad ning nei-

le meel dib toi me ta da ja eri ne-
va test võist lus test, kon kur si test 
osa võt ta. Uus noor te vo li ko-
gu on ju ba koh tu nud ja arut-
le nud, kui das eda si toi me ta da, 
sest ta he tak se üha roh kem kaa-
sa rää ki da ühis kon na tee ma del. 
Ar van, et noo red võik sid ise ka 
jul ge mad ol la ja roh kem ideid 
väl ja pak ku da ning miks ka mit-
te roh kem pro jek tin du ses kaa sa 
lüüa ja toi me ta da.

Tõs ta maa noor te kes kus on 
ava tud veel ter ve juu ni kuu, aga 
juu lis ja au gus tis (väl ja ar va tud 
val la päe vad) on noor te kes kus 
su ve puh ku sel. See ga noo red 
tul ge hü pa ke noor te kes ku sest 
veel lä bi! Ilu sat ra hu lik ku su ve 
kõi gi le!

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

Noortel algas suvi hoog salt
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Poot sis pee ti laa ta
 

 11. juu nil toi mus jär je kor-
ralt 16. Poot si laat. Vihm, mis 
siin kan dis vii ma ti sa das Räi me-
Wes ti ajal, jõu dis uues ti kõr be-
nud maad kast ma Poot si laa da 
päe vaks. Ta lu ni kud ja aia pi da-
jad kind las ti rõõ mus ta sid vih-
ma üle, kuid laa da kor ral da jad 
mit te nii vä ga. Aga vaa ta ma ta 
hal ba de le il mao lu de le sai laat 
ke nas ti pee tud ja loo da me, et 
kü las ta jad leid sid igaüks mi da-
gi, mis nen de tu ju tõs tis - ol gu 
see siis mõ ni põ nev laa da kaup 
või liht salt kok ku saa mi ne sõp-
ra de-tut ta va te ga.

Kul tuu rip rog ram mis pak-
ku sid mee leo lu kat muu si kat 
pa su na koor Õnn tu li õue le 
ja an sam bel 2in1 ning to re da 
ka va ga esi nes Ii ri tant su rühm 
So na.

Met sa teh ni kat esit le sid 
ko ha li kud et te võt ted Mer tex 
Mets OÜ ja Har ja se OÜ. Ai täh 
tub li de le mees te le!

Vih mast hoo li ma ta oli las te 
suu reks rõõ muks ko hal Ma ria 
ta lu, kes i gal aas tal tu leb ho bus-
te ga laa da le lap si sõi du ta ma. 

Tä na me Ka ro lii ne Kas ke, 
kes koos noor te kes ku se noor-
te ga las te le män ge ja võist lu si 
pak kus.

Suu red tä nu sõ nad Er mis-
tu Puh ke kü la le, kes ai tas meid 
au to mo biil se la va ga ja esi ne ja te 
var jua lu se ga.

Laa da toi mu mist ra has-
tas si se mi nis tee rium ko ha li-
ku omaal ga tu se prog ram mi 
va hen di test ja Tõs ta maa vald.

Koh tu mi se ni järg mi sel Poot-
si laa dal!

Kor ral da ja te ni mel
Anu Pe ter son

M
ai kuu vii ma se pü ha-
päe va hom mi kul kii-
rus ta sid ko du ko ha 

kau ni tes rah va rõi vas tes va ne-
mad prouad kes ka le vi ku par-
ki misp lat si poo le. Seal oo tas 
rei si val mis pu na ne buss, mil le 
roo lis ter vi tas meid hea tu ju li ne 
bus si juht Ar vo.

Folk loo ri rühm Vo ki ra tas 
val mis tus sõi duks Pär nus se Val-
li kää ru, kus toi mus jär je kord ne 
vää ri ka te su ve pi du. See kord-
seks peo pea tee maks oli va li-
tud „Me ri, Maa ja Päi ke“. Tee-
ma va lik täien das suu re pä ra selt 
me re kul tuu riaas ta kest vust.

Peo kor ral da jad, ee sot sas 
Sir je Os si po va ga, olid koos ta-
nud ter vik li ku ka va lau lu dest, 
tant su dest, lau lu män gu dest ja 
la va lii ku mis test. Kõi ki de tant-
su de ja lii ku mis te saa teks kõ las 
hoog ne rah va muu si ka.

Ko ha le jõu des ka man da-
ti meid ko he väl ja ku le proo vi-
tant si mi se le. Esi me sed lii ku-
mi sed ei tul nud ko he nii väl ja 
na gu ka vas et te näh tud. Tu li 
mi tu kor da uues ti alus ta da. 
Lõ puks kõik laa bus ja väl ja ku-
täis esi ne jaid oli peoks val mis.

Va he peal sed puh ke het ked 
leid sid mit me ke sist te ge vust. 

Kes ja lu tas val lil ja nau tis 
ilu sat il ma ning kau neid vaa-
teid ja hi sa da ma le, kes ja hu tas 
end jää ti se ga, kes sõi maits vat 
sel jan ka sup pi või liht salt vest-
les tut ta va te ga, ke da pol nud 

am mu näi nud. 
Kell kolm al gas pi du. Esi-

me ses plo kis kõ la sid me re lau-
lud ja tant si ti me re tee ma lis te 
me loo dia te saa tel.

Tei ses, nn maap lo kis, osa le-
si me ka meie. Sel le aas ta lä bi-
vaks tee maks oli möö du nud 
sa jan di kü lae lu ja ta lu po ja kul-
tuu ri tut vus ta mi ne. Mil li seid 
töid teh ti ja mil li seid ühi se lu 
ta va sid au see hoi ti. Tant sud 
„Vär ten“, „Äm ma rei len der“, ja 
„Tal gu pol ka“ so bi sid must ris-
se häs ti.

Kol mas, Päi ke se plokk, pak-
kus ilu said kos tüü me ja lõ bu-
said lau le-tant se,  mis lõid 
rõõm sa mee leo lu päik se pais-
te li se päe va lõ pe tu seks.

Kui kõik lau lud laul dud, 
tant sud tant si tud ja nal jad 
kuu la tud, lii ku sid kõik rüh mad 
väl ja ku le. Rüh ma de va he le jäe-
ti ko ri dor, mil le kau du sam mu-

sid väl ja ku esi kaa re le kõi ki de 
kol lek tii vi de ju hid. Neid aus ta-
ti lil le de ja tä nu kir ja de ga. Meie 
Ma ri le aval da ti tä nu ka he rüh-
ma ju hen da mi se eest: Vo ki ra-
tas Tõs ta maalt ja Ki lin gi-Nõm-
me tant su nai sed.

Ole me oma Ma ri le vä ga 
tä nu li kud sel le eest, et ta ter ve 
pi ka tal ve jook sul pü ha päe vi ti 
Pär nu maa tei sest ot sast meid 
õpe ta mas käis ja sel le le to re da-
le peo le viis.

Ko du teel oli mõ nus mul-
je ta da kor da läi nud peo, ilu-
sa il ma ja ka väi kes te vi pe rus-
te üle. Lõ pu tä nu kuu lub meie 
bus si juht Ar vo le, kes kan nat li-
kult pi ka päe va oo tas ja ko du-
teel lin na poe pea tu se te gi, et 
maa nai sed „lin na saia“ kaa sa 
os ta saak sid na gu va nas ti kom-
beks oli.

Oli üks ime to re päev!
Efe li ne

Maa nai sed sõit sid lin na tant si ma
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M  
õ ned mõt te kil lud-
pil ti de juur de li gi 40 
aas ta ta gu sest ajast. 

Er mis tu jär ve kuul sast mu dast 
(ja tä na päe va sest ka su ta mi sest) 
on kir ju ta tud pi kalt-laialt.

Mä le ta me Tõs ta maa jõe 
sü ven da mist, jär ve vee mer re 
lask mist! Jõe pik kus (4,28 km) 
ja ko gu lang En del ja Tiit Han gu 
ni vel lee ri mi sand me tel (1978) 
on 16,76 m. Tea me Le pa saart 
ja jär ve to pelt põh jast - kust ka lu 
kät te ei saa.

Li sa tud fo to mu da pum pa-
mi sest pä ri neb aas tatst 1979. 
Siis pum ba ti mu da jär ve lõu-
naot sa soo le, sealt aga val gus 
mu da jär ve ta ga si. Töö oli tu lu-
tu, ku lu ta tud sum mad ko los-
saal sed. 

Kõn di sin ka mu da to ru pi di 
soo ser va ni kus mu da mas sid 
lii ku mas. Sel kor ral oli ma si na-
me heks - mei le kõi gi le tun tud 
mees, mä le ta me te da ni me kir-
ju ta ma ta gi - Ar nold Nurm, lah-
kus aas ta ta ga si.

Eda si ra ja ti jär ve ida kal da le, 
Tõs ta maa-Tõ he la  tee va he li se-
le ala le (ku na gi se ka la ma jan di 
hoo ne lä he da le - põh ja poo le), 
kaks set te bas sei ni mu da ko gu-
mi seks, rah vas kut sus neid 
“mu da van ni deks”. 

Bas sei ni de põh ja pi di mu da 
set ti ma ja pealt ve si las tak se jär-
ve ta ga si. Kuid töö ei taht nud 

ede ne da ja oli jät ku valt üli kal lis. 
Ar va ti, et mu da saab ka su ta da 
põl du de väe ta mi seks - kuid see 
on to hu tu kal lis. Mu da pi da vat 
seis ma ühe tal ve ja lä bi kül mu-
ma - en ne kui põl lu väe ti se na 
ka su ta da. 

Veel pee ti plaa ni, et mu da 
saab ka su ta da sea söö da na! 

Sa mas öel di, et mu da tu leb 
võt ta li gi kol me meet ri pak su-
selt!! Tööd pidi jät ku ma vä he-
malt viie le inim põl ve le. 

Mõne aja pärast mudapum-
pamine siiski lõpetati. 

Tä na päe val os ka vad mu da-
van ni de asu koh ta võs sa kas va-
nud alalt lei da ja neist ju tus ta-
da - Soo sel ja Her bert Mart so ni 
järg la sed jt.

Vai ke Hang

Vana pilt ju tus tab

Mu da pum pa mi ne Er mis tu jär ve lõu naot sas au gus tis 1979. Mu da pum pa mi ne Er mis tu jär ve lõu naot sas au gus tis 1979. T. Han gu fo toT. Han gu fo to

Er mis tu mu da bas sei nid 1982, rah va suus “mu da van nid”.

Mu dap roo vi võ tab  TA Geo loo gia 
Ins ti tuu di töö ta ja üliõ pi la ne 

Tiit Hang (au gust 1979).
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22. juu li, kell 19 väisab Tõs ta maa 
rah va ma ja Nõo Näi tet ru pp. Eten-
da mi se le tu leb Pi ret Saul-Go ro di-
lo vi  näi dend „Ho bu sed udus“.

Pi ret Saul-Go ro di lov on ju ba tun tud näi-
te kir ja nik — 2015. aas ta ok toob ris saa vu tas 
ta Ees ti Teat ri Agen tuu ri kor ral da tud näi-
den di võist lu sel oma näi den di ga „Tark mees 
tas kus“ esi ko ha.

Näi den di „Ho bu sed udus“ la vas ta jaks on 
Nõo näi tet ru pi staažikas näit le ja And ri Vii-
na lass. Näit le jaid on kok ku viis: Mer li Mirk, 
Mikk Sü gis, An ni ka Ro sent hal, Ul ja Käos 
ja Me ri liis Mart son. Muu si ka li ne ku jun dus 

Kai Toom. Taus ta muu si kaks on ka su ta tud 
Kait Tam ra lau le.

 La val harg neb lah ti Ees ti elu oma võ lus 
ja va lus. Na gu elus vä ga sa ge li, seis neb ka 
tü kis konfl  ikt va ran du se ja ga mi ses. 

Lin nas ker get elu nau tiv õde tu leb oma 
maal ela valt õelt poolt pä ran dio sa väl ja 
nõud ma, hoo li ma ta, et pä ran du seks saa-
dud isa ko du sel le tõt tu lau sa ma ha müü mi-
se oh tu lan geb ja see lä bi õe pe re sü ga vas se 
ma sen dus se viib.

Au tor on teks ti sis se kir ju ta nud pal ju 
al le goo riat. Li saks eht sa te le te ge las ku ju de le 
on olu li ne roll udul, mis kord tõu seb äh var-
da va na, kord ka tab peh me vai ba na, nii kui-

das olu kord ja mee leo lu pa ras ja gu tin gi vad.
Sü dam li ku rol li loo vad ka mä ra El vii ra 

(Vii ra) ja te ma varss Ma tu. An tud te ge la si 
po le küll la val, aga nen de ko ha lo lek on tun-
ne ta tav. Te ge las ku ju de eri nev suh tu mi ne ja 
hoiak neis se loo ma des se pee gel dab ini mes-
te te ge lik ku hin ge suu rust ja maail ma pil ti.

Mikk Sü gis päl vis Mar gu se rol li eest mai 
al gul Puh jas toi mu nud Jõ ge va- ja Tar tu maa 
har ras tus teat ri te fes ti va lil PY GEN 2016 
Tar tu maa pa ri ma mees näit le ja tiit li.

And ri Vii na las sil on sa mu ti põh just 
õn nes tu nud la v as ta ja töö üle uh ke ol la. Koh-
tu mi se ni Tõs ta maal

Mil vi Pen sa

9. juuli

20:00
PILLE-RITE REI (JAZZ; SAAREMAA)

STEREOSTAR (SOFT-ROCK; TALLINN)

KÕU (ROCK; PÄRNU)

WWW.KIDISE.EE

19:00
KLASSIKATÄHED 2016:
KARL-JOHAN KULLERKUPP JA

MIKK LANGEPROON (KIDISE, TALLINN)

ANDREWS SISTERS (A CAPELLA; TALLINN)

SADAMAVÄRAVAD AVAME 18:00 
22:00 
LIISI KOIKSON

VÕTKE KAASA KEEP, ISTUMISALUS JA SULARAHA
KOHTUME MATSIRANNAS VARBLA VALD, PÄRNUMAA

SOODUSPILETID JAANIPÄEVANI 17 €
PILET 22 € PILETILEVIST JA MOONIKA SIRELILT TEL. 504 7470

Kidise

Nõo näit le jad too vad la va le elu võ lu ja va lu
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Tõstamaa võrkpalliturniiril 2016 
osales kuus võistkonda ja kolme 
kuu jooksul peeti 36 täispikka 
võrkpallilahingut. 

Osalemis ja sportimislusti said kõik osa-
lejad. Peale fi naalmänge reastusid võistkon-
nad:

HARRASTAJAD: Moonika Adler, Riina 
Reinson, Kärt Jürgens, Eve Arusalu, Harli 
Käärt, Teet Tetsmann, Rainer Sutt, Deigo 
Toots.

ALEV: Laura Pärna, Laura Jõe, Karoliine 
Kask, Katrin Saare, Aro Kütt, Valvo Volge-
rad, Taavi Tõnisson, Urmas Ennok, Toomas 
Rõhu.

KASTNA: Silva-Astri Sommer, Eleri 
Birk, Mirjam Pedaja, Tanja Betker, Reena 
Soosalu, Jaanika Linn, Kalvi Sommer, Veiko 
Sommer, Rain Siivert, Tanel Tambet, Kert 
Kärner, Raido Künnapas ja mängiv treener 

Vello Sommer.
KESKKOOL: Karen Adler, Teele Tõnis-

son, Agnes Janson, Karl Kalda, Rain Kalju-
rand, Kristjan Kase.

VÕRGUTAJAD: Triin Tugim, Mar-
ge Maruse, Heili Timm, Siiri Heindla, Joel 
Pulk, Kuldar Miidu, Ago Adler, Andrus 
Kiisler.

TÕHELA: Birgit Pere, Aidi Lellsar, Kris-
ti Sahtel, Ville Vulkan, Andres Laur, Marek 
Salk, Raido Salk.

Turniiri lõpetamisel valiti ka turniiri 
sümboolne koondis Katrin Saare, Karen 
Adler, Monika Adler, Karl Kalda, Rainer 
Sutt ja Harli Käärt. Parimad noormängijad 
olid Karen Adler ja Andrus Kiisler ja aktiiv-
seim kohtunik Vello Sommer.

Loodame, et turniir pakkus sportlikku 
hasarti nii osalejatele kui pealtvaatajatele.

Tõstamaa spordiklubi

TÕSTAMAA SPORDIKLUBI TEA TED

Tõstamaa võrkpalliturniir sai selleks korraks läb
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bi

Mä lu män gusarja  2015/2016 hooaeg 
tõmbas joone alla

 Möö du nud Tõs ta maa mä lu män gu hooa jal pee ti seit se män-
gu, osa les 14 võist kon da.

Üd kok ku võt tes tu li võit jaks võist kond NUL LI RING koos-
sei sus Ka rin Rand mäe, Enn Mart son, Heik ki Lu ha maa ja Ja nek 
Jaan soo.

Tei se ko ha saa vu tas võist kond KAST NA koos sei sus Ma re 
Pär na, Ka rin Mii du, Kul dar Mii du ja Val vo Vol ge rad.

Kol man da ko ha saa vu tas võist kond NUB LU koos sei sus 
Ag nes Jan son, Jaak Tork, Mait Jan son ja Rain Rand maa.

Järg ne sid: 4. Üks teist, 5. Mets kond, 6. Okas, 7. MM, 8. Steel, 
9. Op ti mis tid, 10. Teh no, 11. Kesk kool, 12. Ni me tu, 13. 619, 14. 
Ka la.

Tõs ta maa Spor dik lu bi



JAAN VIMM 
18.04.1935 – 29.05.2016

TU LE MAS JUU NIS:
22. juu ni JAA NI TU LI Tõ he las

23. juu ni JAA NI PÄE VA PIK NIK 
Tõs ta maa lau lu la val

24. juu nil kell 15.00 KAST NA JAA NI PIK NIK. 

Ka ta me ühi se pik ni ku laua, süü ta me jaa ni lõk ke 
ja vee da me mõ nu salt ae ga. Tu le ise ja võ ta 
sõb ra da ka kaa sa!


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, kell 19 Nõo Näi tet ru pi ETEN DUS 
„Ho bu sed udus“, Tõs ta maa rah va ma jas

22. juu li kell 21 KESK SU VE TANT SUÕH TU 
Tõs ta maa lau lu la val an samb li ga MET SIK 
LÄÄS, kaas te gev Val vo Val gur

29. juu li TÜRN PU MEES KOO RI KONT SERT 
Tõs ta maa 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 
Val la päe vad jät ka vad oma tra dit sioo ni: tu le-
mas mee leo lu kas tu ru hom mik, eri ne vad näi-
tu sed, mi nit riat lon, Teh no kü la toi me ta mi sed, 
Ko du koh vi ku te Õdus Õh tu poo lik, osa lus mäng 
jne. Jäl gi ge rek laa mi Tõs ta maa val la ko du le hel 
ja FB-s. 
Prog ramm ti he ja põ nev! Mee le la hu tust igas 
va nu ses osa le ja! Sil ma-, kõr va- ja mee lei lu 
pa ku vad ko ha li kud ja mu jalt tul nud et le jad: 
Tõs ta maa rah va ma ja näi te ring, se ga koor, 
rah va tant su rühm Viies Ra tas, folk loo ri rühm 
Vo ki ra tas, Pär nu Nu ku tea ter, Jan ne Ris ti met-
sa las te joo ga hom mik, Epp- Ma ria sel le su ve 
maa lid, an sam bel „Ken tu kid, Bir git Õi ge meel 
akus ti li se kont ser di ga ki ri kus, tant suõh tul la val 
Ger li Pa dar & The Moon ja pea le kes kööd jät-
kab DJ And rus Pir so.
Tä he le pa nu! Ko du koh vi ku te Õdus Õh tu poo lik 
oo tab re gist ree ru jaid, in fo te le fo nil 523 6350 
/ Kat ri

27. au gust FIL MI FES TI VAL „KA DU VA? KI NO
PÄEV“ Tõs ta maa mõi sas

SUVEÜ RI TUS ED TÕSTAMAAL

KALMISTUPÜHAD

Lau päe val, 18. juu nil kell 13 
Kõ pu kal mis tul kalmistu pü ha 

Pühapäeval, 19. juunil kell 14
Tõstamaa kalmistul kalmistu pü ha 


