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A
lus ta sin ak tiiv se malt loo du se pil dis-
ta mi se ga na tu ke roh kem kui aas ta 
ta ga si. Avas ta sin, et loo du ses lii ku-

des on nii pal ju põ ne vat, mi da pil di le püü-
da. Aga tun nis tan au salt, et fo tog raa fi as olen 
al les täies ti võ hik ja al ga ja ning teen se da 
liht salt ho bi kor ras. 

Esial gu pil dis ta sin kom pakt kaa me ra ga, 
kuid siis tek kis tun ne, et võiks proo vi da pee-
gel kaa me rat. Ost sin ka su ta tud pee gel kaa-
me ra ja hak ka sin liht salt kat se ta ma. Pa lu-
sin Too mas Mi tilt na tu ke abi, et fo tog raa-

fi a põ hi tõed sel geks saa da, kui gi need sä rid, 
avad, ISOd jm on mul le siia ni veel üs na 
se ga sed. Are ne mis ruu mi on veel kõ vas ti. 
Aga mi nu jaoks on olu li ne loo du sest saa dav 
emot sioon ja sel le pil di le püüd mi ne.

Üri tan va ba del päe va del pal ju loo du ses 
ui da ta ja mul on väl ja ku ju ne nud oma lem-
mik ra jad. Põ hi li selt lii gun ko du ümb ru ses 
Se lis te ja Poot si kan dis ning vä ga tih ti ka 
Mu na laius. 

Kõi ge roh kem olen pil dis ta nud lin de ja 
ko ha nud nüüd ka sel li seid lii ke, ke da va rem 
pol nud näi nud ki. Näi teks olen vii ma se aas-

ta jook sul üs na lä he dalt saa nud imet le-
da händ kak ku, ko du kak ku ja värb kak ku. 
Mu na laius olen pil di le püüd nud roo ha be-
kad, must sa ba-vig led, rist par did ja pal ju tei si 
hu vi ta vaid lii ke. 

Mi da roh kem lii gud, se da roh kem hak-
kad loo du ses tä he le pa ne ma, tun ne ta ma, 
mär ka ma. Hak kad tai pa ma kus, mil lal ja 
ke da võid ko ha ta. Lii ku mi ne värs kes õhus ja 
po si tiiv sed emot sioo nid loo du sest in nus ta-
vad mind. Ja gan en da fo to sid ka Ins tag ra mis 
anu.pe ter son kon tol.

Anu Pe ter son

Emot sioo nid pil di le ja hap nik kop su!

Iga uus ke vad al gab lin nu kont ser di ga

Ees tis on tih ti nii, et kui kee gi on 
näi nud tund ma tut lin nu kest, siis sel le 
kir jel dus on järg mi ne: “Väi ke pruun.” 
Või: “Väi ke hall.” Te ra sem vaat le ja: 
“Väi ke hal li kasp ruun. Te gi siuts.” 
Ja siis vaa da tak se sul le kü si valt ot sa: 
kes see oli?

Tõ nu Õn ne pa lu “Aa ker” (2019), lk 175



 Võt sid osa: Ka ro lii ne Kask, Too mas 
Rõ hu, Mark Soo saar, Ma dis Ves ki mä gi; 
Anu Rand maa, Ma ti Le ho la. Puu dus: Tõ nu 
Sa lu.

Kut su tud: Tõs ta maa osa val la kes ku se 
ju ha ta ja Anu Pe ter son, õi gus- ja per so na li-
tee nis tu se ju rist Eve lin Tal vis te, piir kond li-
ku aren gu ko mis jo ni asee si mees Ma ti Sutt, 
pla nee rin gu te spet sia list Mer le Mõt tus, 
Tõs ta maa kesk koo li di rek tor Too mas Mitt.

PÄE VA KORD:
1. Pär nu Lin na vo li ko gu ot su se eel nõu le 
„De tailp la nee rin gut täp sus ta va te pro jek-
tee ri mis tin gi mus te and mi ne Män ni kus te 
kü las Köös sa-Kad ri kin nis tu le“ ar va mu se 
and mi ne.

Eel nõu tut vus tas pla nee rin gu te spet sia-
list Mer le Mõt tus. Aren da ja soo vib suu ren-
da da hoo ne te kõr gust 10% ehk 0,38 m, et 
va he ta da väl ja ole ma so le vad va na ne nud 
hoo ned uu te vas tu, pa ran da maks nõue te le 
vas ta vaid ma ju tus tin gi mu si, mis tä hen dab 
roh kem ka su ta jaid ning roh kem voo di koh-
ti. Suu ren da mi ne ei too kaa sa de tailp la nee-
rin gu ole mus lik ku muut mist ning ei lä he 
vas tuol lu pii ri naab ri te õi gus te ega ava li ku 
hu vi ga. Toi mus aru te lu.

OT SUS TA TI: Toe ta da esi ta tud eel nõu.

2. Ar va mu se kü si mi ne üldp la nee rin gut 
muut va de tailp la nee rin gu al ga ta mi seks 
äri hoo ne lu ba mi seks ehi tus kee lu vöön dis se 
(Vä ra ti sa dam).

Mer le Mõt tus an dis an tud tee mast üle-
vaa te. Vä ra ti sa da ma ala le on esi ta tud 
de tailp la nee rin gu al ga ta mi se et te pa nek. 
Ka van da tud on 3-kor ru se li ne sa da ma hoo-
ne. Toi mus aru te lu.

OT SUS TA TI: Nõus tu da de tailp la nee-
rin gu al ga ta mi se ga.

3. Soo maa ka tast riük su se le päi ke se par gi 
ra ja mi seks ar va mu se and mi ne.

Mer le Mõt tus an dis an tud tee mast üle-
vaa te. Tõs ta maa ale vi kus asu va le Soo maa 
kin nis tu le soo vi tak se ra ja da päi ke se par-
ki. Soo maa kin nis tu on maa tu lun dus maa, 
üldp la nee rin gu ga mää ra tud toot mis maa, 
kus on lu ba tud toot mis te ge vu sed. Kin nis tu 
lää nea lal on puh ke maa ri ba. Kas on vas tu-
võe tav ale vik ku päi ke se par gi ra ja mi ne? Toi-
mus aru te lu.

OT SUS TA TI: Mit te toe ta da Soo maa 
ka tast riük su se le päi ke se par gi ra ja mist.

4. Üle vaa de Tõs ta maa kesk koo li dis tant s-
õp pest ja SA Tõs ta maa Mõis aren gu test.

Üle vaa te te gi di rek tor Too mas Mitt. Dis-
tant sõp pel on ol dud ju ba 4 kuud, va rem on 

koo lis teh tud mõ ned dis tant sõp pe päe vad. 
Esi me seks prob lee miks oli e-kesk kon da-
de roh kus, järg mi ne prob leem, et kui õpi-
la sel po le ar vu tit. Kool peab ta ga ma õpi-
la se le ju hen da tud õp pe. Õpi las te ees märk 
on ene se ju hi tud õp pi mi ne, kes kon tak tõp-
pel tub li on ka dis tant sõp pea jal tub li. Toi-
mus koor mu se hüp pe li ne kasv nii õpi las-
tel kui õpe ta ja tel. Li sa tu ge va jav laps saab 
tul la koo li kon tak tõp pe le. Toit lus ta mi ne on 
ka he nä da la se tsük li ga, kõik soo vi jad saa vad 
koo li poolt ka he nä da la se toi du pa ki. Kool 
on lii tu nud Offi    ce 365 tark va ra ga, e-Kool 
on täh tis kesk ne koht, õpe ta jad kii da vad 
OPIQ kesk kon da ja uus väl ja kut se on Open 
Board. Dis tant sõp pe jaoks on va ja uu si IT- 
va hen deid. On va ja reaal seid in ves tee rin-
guid teh ni lis tes se va hen di tes se ja kesk kon-
da des se.

SA Tõs ta maa Mõis te gut seb aas tast 
2003. Eel mi sel su vel oli kok ku 2092 kü las-
ta jat, nen dest 1100 teat ri kü las ta jat ja um bes 
sa ma pal ju tu ris te, kes ma ja ga tut vu sid. 
Aas tal 2020 oli kaks su vee ten dust. Sel 
su vel toi mub mõi sas sa mu ti kaks eten dust: 
„Prae gu po le aeg ar mas ta mi seks“ ja „Lä bi 
kõi gi elu de ma ot sin sind“. Igal su vel on töö-
ta nud õpi las ma lev. Osa le me üle va ba rii gi-
li ses õpi las ma le va te te ge mis tes i-punk ti ga. 
Iga päev on või ma lik kü las ta da mõi sa ma ja.

5. Jooks vad kü si mu sed/in fo mi nu tid.
Anu Pe ter son in for mee ris osa val la ko-

gu, et Om ni va on tea vi ta nud plaa nist Tõs-
ta maal üm ber kor ral da da pos ti tee nust nii, 
et sul ge da Tõs ta maa post kon tor ja ava da 
Tõs ta maa pos ti punkt. Pos ti punk ti osas käi-
vad lä bi rää ki mi sed Tõs ta maa raa ma tu ko-
gu töö ta ja ga. Pos ti punk ti de kont sept sioo-
ni ko ha selt osu tab pos ti tee nu seid koos-
töö part ner part ner lus lep pe alu sel. Part ne-
ri ta sus ta mi ne toi mub kuu ta su maks mi se 
põ hi mõt tel, kau pa de müü gil on va hen dus-
ta su 5%. Pos ti punk tis pa ku tak se tee nust 
vä he malt viiel päe val nä da las. Tõs ta maa-
le pai gal da tud pos tiau to maa di le on lu ba-
tud pai gal da da li sa kap pe. Piir kon da jääb 
ka edas pi di tee nin da ma pos ti kul ler, per so-
naal ne pos ti tee nus tööl ja ko dus. Pos ti kul-
ler osu tab sa mu tee nu seid, mi da saab pos-
tia su tu ses te ha. Mil li ne on osa val la ko gu 
ar va mus Tõs ta maa post kon to ri sul ge mi se 
koh ta? Toi mus aru te lu.

OT SUS TA TI: Mit te nõus tu da Tõs ta maa 
post kon to ri sul ge mi se ga ja te ha Om ni va le 
vas tav pöör du mi ne.

Täis ma hus koo so le ku pro to koll on lei tav 
Pär nu lin na do ku men di re gist rist.
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K
ui das ka ei püüa ras va ti ha ne oma 
lau lu ga mõis ta an da, et sel les aias 
on te ma ter ri too rium, võ ta vad tii-

ba de ga sa pu ta va te kuld nok ka de vi led õues 
või must. 

Ti has te le val mis äs ja mi tu ma ja kest, 
pa ne me suu ri loo tu si, et kap saus sid nei le 
maits ma hak kak sid. 

Näib, et kap sa saa gi ku se osas kon na de-
le loot ma jää da ei saa, ni melt on vih mauss 
pal ju toe kam ja mu ga va malt tar vi tatav toit. 

Ar ves ta des seem ne ko gust, mi da lin nud 
tal vel nah ka pa nid on meil suu red oo tu sed, 
et nii mõ ni gi neist siia kan ti pe sit se ma jääb. 
See lä bi loo da me suu re mat õu na ja mar ja-
saa ki.

Lin du de le on ke vad na gu iga tei ne. Sõb-
rad ai na saa bu vad. Lõo ke võit leb tae va lao-
tu ses vih ma ja tuu le ga, ha ned on ke nas ti 
paa ri võt nud ja kõik tei sed pi si lin nud röö-
gi vad üks tei se või du puu del ja ka tus tel.

Mei le on ke vad na gu eel mi ne. Pe re 
on ko dus. Va ne mad pea vad pikki koo s-
o le kuid üle in ter ne ti. Mu di la sed lip pa vad 
lau da va het, et lõ pu tult tal le de le ni me sid 
pan na ja neid sü les nun nu ta da või me re-
ää res ki ve ja kar pe ot si da ning va nai sa ga 
ATV tiir te ha. 

Kõi ki dest suu re il ma ja ma dest hoo li ma-
ta on iga päev las te las te ga koos ol la na gu 
kin gi tus. Iga tut ta vaks saav lind, loom, 
täht, taim õpe tab last vaat le ma ja jäl gi ma. 
Meie, va na va ne mad saa me ol la õn ne li kud 
ja uh ked. Ne mad ise saa vad sel lest aru al les 
siis kui on meie va nu sed.

Kui oled ko dus on kin del maa jal ge all 
ja üs na tur va li ne tun ne. Mõel des hom se le 
lä heb ju ba vä ga eba kind laks – tu leb su vi, ei 
tu le su vi, läh me koo li, ei lä he koo li. 

Ko he on kar ja las ke päev. Ei, hoia me 
pa rem veel kin ni nii loo ma- ja inim kar ju. 
Ehk tuleb edaspidi rammusamat rohtu.

Ül le Tamm, 
toi me ta ja

Juhtkiri
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Poot si 
raa ma tu ko gu
Tel 449 6330
Ava tud: K, R 11.00 - 18.00
e-post: poot si@pkr.ee

Tõ he la 
raa ma tu ko gu
Tel 449 6523
Ava tud: T, N 11.00 - 18.00; 
             L 10.00 - 15.00
e-post: to he la@pkr.ee

Tõs ta maa 
raa ma tu ko gu
Tel 449 6184
Ava tud: T-R 10.00 - 18.00; 
             L 11.00 - 16.00
e-post: tos ta maa@pkr.ee

Ala tes 11. märt sist on raa-
ma tu ko gu des kon tak ti va ba 
lae nu tus, st ava riiu li telt ei saa 
ise raa ma tuid va li da ega ko-
ha peal aja kir jan dust lu ge da. 
Väl jas ta me ai nult re ser vee ri-
tud raa ma tuid. Tee oma va lik 
vee bi le helt lu ge ja.ee ja võ ta 
ühen dust oma raa ma tu ko-
gu ga. 

Ava tud on in ter ne ti punk tid, 
ka su ta mi seks on va ja lik eel nev 
re gist ree ri mi ne. 

E-raa ma tu te lu ge mi seks on 
või ma lik te ha en da le Tal lin na 
Kesk raa ma tu ko gu di gi raa ma tu-
te and me baa sis ka su ta ja kon to 
aad res sil: el lu.kesk raa ma tu ko-
gu.ee.

Mar ge Pääs tel

Pii ran gud raa ma tu ko gus ei se ga lu ge mist

Muin sus kait sea met kuu-
lu tas väl ja Pä ran di te gi-

ja te kon kur si, mis kut sub noo-
ri en da üm ber ole vat aja lu gu 
mär ka ma ja se da lu gu de kau du 
teis te le tut vus ta ma. 2021. aas-
ta kon kur si tee ma on „Pei dus 
pä rand“ ja lu gu sid saab esi ta da 
ku ni 31. mai ni.

„Igas maa kon nas on mõ ni 
sil ma pais tev maa märk või paik, 
mis on kü las ta ja te mag ne tiks ja 
mi da ter ve Ees ti teab. Tä na vu 
ot si me laia de le mas si de le tead-
ma tut - pei dus pä ran dit, mis 
on laia le il ma le tund ma tu, kuid 
omab suurt täht sust ja tä hen-
dust just ko ha li ke ini mes te 
jaoks. Igal pai gal ja ko gu kon nal 
on oma lu gu ning igal pool lei-
dub pä ran dit, mil le üle uh kust 
tun da ja mil lest ka teis te le ju tus-
ta da,“ üt les Muin sus kait sea me ti 
pea di rek tor Siim Raie.

Oo ta me kon kur sil osa le jaid 
rää ki ma lu gu sid oma ko du kan-
di pei dus pär li test, käe ga kat-
su ta vast kul tuu ri pä ran dist, mis 
on meie ni möö du nud ae ga dest 
säi li nud ja mil lel on just seal-
se te le noor te le olu li ne tä hen-
dus. Sel leks võib ol la kas mõ ni 
põ nev ma ja, rii de- või tar bee se, 

pil di ko gu, loo dus lik pü ha paik – 
kul tu se ki vi, hiie koht, al li kas või 
maa sees pei dus olev ar heo loo-
gi li ne paik.

Lu gu de ju tus ta mi se vorm 
on va ba. Võib te ha ani mat-
sioo ni, kuul de män gu, e-raa-
ma tu, vi deo, män gu, koo mik si 
või muul moel, vorm on va ba 
– loo vus loeb!

Tä na vu ne tee ma „Pei dus 
pä rand – see, mis ot se sil me 
ees, võib va he te va hel jää da 
hoo pis ka he sil ma va he le“ on 
seo tud sep temb ris toi mu va-
te Eu roo pa muin sus kait se päe-
va de ga ja võit jad kuu lu ta tak se 
väl ja sep temb ri tei sel nä da lal 
koos Eu roo pa Muin sus kait se-
päe va de ava mi se ga.

Lu gu de esi ta mi se täh taeg 
on 31. mai 2021, osa le da või-
vad ku ni 19-aas ta sed noo red 
kol mes va nu sek las sis, se da kas 
ük si või mees kon na ga. 

Kon kurs si kor ral dab Muin-
sus kait sea met koos töös Pä ran-
di va de ri te al ga tu se, Ees ti 
Va baõ hu muu seu mi ja Rii gi-
met sa Ma jan da mi se Kes ku se ga.

Li sain fo ja töö de esi ta mi ne 
aad res sil www.pa ran di te gi jad.
ee

Muin sus kait sea met oo tab noor te 
pä ran di te gi ja te lu gu sid
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Seit se su ve Tõs ta maal kol mest la
L

ap se põl ves pais tis tüd ru ku 
ühek san dal kor ru sel asu-
va ko du ak nast hall ki vi-

linn koos Olüm pia ho tel li torn-
ma ja ga. 

Ma rak ra tid ma dis ta sid ma ja-
de va hel ja üm ber lä he dal asu-
va ki ri ku. Ära vi sa tud nää ri kuus-
ke dest meis ter da ti on ne, oli ka 
mõ ni puu ku hu ro ni da. Hak ka ja 
Kers ti pa ni oma äri püs ti, müües 
soom las te le lii va koo ke, vas-
tu sai vär vi lis tes pak ki des häs ti 
lõh na vaid niis keid salv rä ti kuid. 
Need tun du sid tõe li se ka pi ta lis-
mi ime na, mi da oli pä ris mõ nus 
suus lut su ta da. 

Las teaed ja kool said lä bi hek-
sel da tud sa mu ti pea lin nas nõn-
da, et üdi ni lin na pii gaks võib 
va ba kut se list näit le jat, Kers ti 
Tom ba kut lu ge da küll. Se da aga 
ai nult es ma pil gul.

Su vi ti ko lis Kers ti koos pe re-
ga Si mu nas se tä di juur de. Ku na 
pe rel au tot pol nud siis eri li sed 
rei si sel lid ei ol dud ning ka nä da-
la va he tu sed möö du sid Si mu-
nas. De vii siks oli, et kõik tu leb 
ära te ha! 

Su vi maal tä hen das ki kõi-
ke se da, mis loo dus ta lu töö de 
jär je kor ras et te an dis. Mar ja-
de kor ja mi ne, ro hi mi ne, moo-
si keet mi ne, mah la au ru ta mi ne, 
hei na te ge mi ne, tä di juu res lau-
das sõn ni ku lük ka mi ne ja iga su-
gu muud lau da tööd. See oli nor-
maal ne, et ko gu aeg pi di mi da gi 
te ge ma ja su vi tun dus pikk ning 
mõ nus. Üks to re män gi mi ne 
toi mus va nae ma ma jas, mis jäi 
tüh jaks sa mal aas tal kui Kers-
ti sün dis. Lau das aga oli kõik 
nii na gu oleks äs ja lat ri tes ol nud 
va si kad ja leh mad, su lus si ga, 
õr rel ka nad ning just hir na ta nud 
ho bu sed. Just seal käis tüd ruk 
ku ju tel da va te loo ma de ga män-
gi mas. 

Suu re ma na sai ka raa ma tuid 
lu ge da ja ik ka se da, mis ta lus 
pa ras ja gu võt ta oli. Loo min gu 
Raa ma tu ko gu sar jast ku ju nes 
Ing mar Berg ma ni „Fan ny ja Ale-
xan der“ Kers ti suu reks lem mi-
kuks. Näi te män gu vor mis kir-

ju ta tud lu gu oli ik ka ja jäl le nii 
fan taa sia ri kas lu ge da. Tal veks 
oli lin na rah val toi du li sa keld ris 
ole mas. Se da tea dis Kers ti küll, 
et edas pi di ta haks ta va nae ma 
ma ja pa ren da da, aga kas pä ri selt 
sin na ela ma asu da, selleni tu li 
veel kas va da. Va nu mööb li jup-
pe oma ko du des se os tes mõt les 
ta ala ti, et nad so biks ik ka maa le 
ka. Va nad, loo ga as jad ümb rit se-
vad ki Kers tit tä na ses ko dus.

Tom bak ei tea gi, miks ta näit-
le jaks õp pi da tah tis. Ega ta se da 
kel le gi le üt le ma ei tõ ta nud, et 
äk ki hak ka vad naer ma. Koo lis 
tu li lu ge da luu le tu si ja oli muid-
ki esi ne mi si. Tu gi too li teat rit 
te le kast meel dis vaa da ta. Iga ta-
hes lõ pe tas Kers ti 1999 Vil jan-
di Kul tuu ri kol ledži näit le ja kut-
se tas kus. Õpe ta ja teks Pee ter 
Tam mea ru ja Kal ju Ko mis sa-
rov. Kur su se lõ pe tas 9 näit le jat. 
Prae gu seks on neist teat ris veel 
ai nult Ta nel In gi ja Ireen Ken-
nik. 

Kol man dal kur su sel sün dis 
Kers til tü tar. Ko ma üt les sel le 
pea le: ”Ku rat, se da ma kart sin!” 

Kers ti le tu li ap pi ema ja nai ne 
ei jää nud koo lis gram mi gi teis-
test ma ha. Tih ti sõi du tas just see 
sa ma ka ru se kuul su se ga Ko ma 
Kers tit ko ju last ime ta ma ja siis 
rut tu proo vi ta ga si. “Noor ini-
me ne suu dab ju kõi ke,” hüüa tab 
Tom bak. 

Ko he pea le lõ pe ta mist kut-
sus Ül lar Saa re mäe noo re näit-
le jan na töö le Rak ve re tea ris se. 
Need olid vä ga ti he dad tööaas-
tad ja and sid lä bi pal ju de rol-
li de kõ vas ti ko ge mu si. Li saks 
veel ema roll väi ke se le Ara bel-
la le, õn neks lei dis nai ne ime hea 
hoid ja tä di. Tem po oli mee le tu, 

väl ja sõi dud, proo vid, eten du-
sed. Tä na on Ara bel la ju ba 23ne 
ning õpib Tar tu üli koo lis His-
paa nia fi  lo loo giat ja eri pe da goo-
gi kat. Ema on uh ke, et tüt rest on 
kas va nud kihvt ini me ne ja te ma 
truu kaas la ne elu teel. Rak ve res 
möö du sid kuus ak tiiv set aas tat.

Eda si vii sid va li kud nai-
se pea lin na. Jul ge ot sus ha ka-
ta va ba kut se li seks ja sün ni ta da 
kaks last jär je pa nu. Ara bel la pi di 
koo li mi ne ma. Al gul nai ne ko he 
vä ga kar tis, hil jem oli pet tu nud, 
aga siis ot sus tas, et kui pa ra jas-
ti töö pak ku mi si po le, teeb neid 
as ju, mis tal le näit le mi se kõr val 
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m bast rää ki ma ta

ka vä ga meel di vad. 
Töid oli ni pet nä pet, aga ühel 

tal vi sel päe val he lis tas Ger da 
Kor de mets ja pak kus su veks 
tööd Tõs ta maa le. Kers til pol-
nud õr na ai mu kus sel li ne koht 
asub. Tom ba ku ar va tes ei ütel-
nud te ma ni mi tõs ta maa las te le 
en ne su ve teat rit just ülea ru pal-
ju. “Pruu ti de kool” 2011. aas-
tal ju ha tas sis se seits meaas ta se 
su ve teat ri pe rioo di. 

“Kõik rol lid said teh tud suu-
re sü da me soo ju se ga ja neist 
kõi gist õp pi sin pal ju,” ju tus tab 
Kers ti. Oh, mil li sed suu re pä ra-
sed näi te män gud oli Ger da loo-
nud ja mil li sed la va part ne rid! 
Esi mes tel aas ta tel, kui Eva-Ma-
rie ja Karl-Ants olid väik se mad, 
ki hu tas Kers ti ti he dalt ko du ja 
Tõs ta maa va het, aga lõ pu poo-
le oli ise gi na tu ke tu den gie lu ja 
me lu tun ne. Kui sai paar nä da-
lat Tõs ta maal ol dud siis ka du sid 
kõik ar gi mu red. Nae ru ja nal ja 
ko gus oli tal ve ülee la mi seks ole-
mas. 

Õh tu ti aru ta ti iga su gu maail-
ma as ju, nu te ti ja naer di. Need 
su ved olid ime li sed, li saks teat ri-
te ge mi se le ela ti sis se ka ko ha lik-
ku el lu. Sa tu ti kont võõ ra na pul-
ma des se, ma tus te le, juu be li te le 
– nii ko du ne tun ne Tõs ta maa 
pea le mõel des. Loo de ta vas ti on 
ko ha li kud näi te selts kon na veid-
ru sed an des ta nud.

Va nae ma ma ja kõ pit se mi ne 
tu li el lu su ju valt. Al gul ela ti su vi-
ti, aga prae gu saab ke nas ti aas-
ta ring selt sees ela da ja pea lin na 

elu on sel ja ta tud. 
Täieõi gus lik Met sa ra ja ta lu 

pe re nai ne üt leb, et toi ta tu leb 
iga päev 15 lam mast, 5 ka na ja 
kukk, tu le kul 9 ti bu, 2 koe ra, 
4 kas si, tal vi ti paar küm mend 
varb last ja peo täis lee vi ke si. 
Süüa tu leb te ha en da le ja kol me-
le lap se le. Ko roo na tin gi mus-
tes tõus tak se kell seit se (mui du 
koo li sõi tes kell 6). Jär gi da tu leb 
ar vu ti ka su tu se jär je kor da, ke da 
va ja ai da ta. Ko ha ti rää gi tak-
se igas toas ise kee les. Kuuen da 
klas si üle san ne te ga saab Kers ti 
veel hak ka ma. När vit se ja saa-
de tak se õue ra hu ne ma. Kõi ge 
tüü tum on ko gu sel le ko duõp pe 
juu res teh ni li ne kee ru kus. Pal-
ju, pal ju on Ara bel la ema ar vu ti-
a la selt koo li ta nud ja aren da nud. 
Kõi ke muud, aga õpe ta jaks ei 
hak ka Kers ti iial gi. 

Söö gi te ge mi se ga on nii, et 
tun dub na gu maail mas oleks 
ai nult viis toi tu, mi da lap sed 
söö vad. Hom mi ku söö ki de ga 
on veel hul lem, seal on ai nult 
kaks va rian ti. Lä him pood on 
ka hek sa ki lo meet ri kau gu sel 
Koe rus. Su vel tar bi mi seks kas-
va tab nai ne aed vil ju ise. Keld-
rit ei kan na ta kah juks te ha, sest 
ta lu asub lo hus. Na tu ke lam ba-
li ha ja mu ne saab en da ma ja pi-
da mi sest. 

Lam mas te pi da mi ne sai al gu-
se sel lest, et su ve teat ri trupp käis 
Ma ni jal Rii dal, kus Kers ti nä gi 
lam baid lä he malt. Ot sus tu li 
ühel hom mi kul, kui ta ti ris kä sit-

si kõr get roh tu ja raa das võ sast 
üh te õue nur ka puh ta maks, võt-
tis te le fo ni ja he lis tas Rii da le 
ning tel lis kaks lam mast. 

Prae gu se ni Met sa ra ja ta lu 
lam ba kar jas ela vad saar la sed 
Lam mas, Glo bus ja Nup sik tõst-
sid au to ka bii nis Pär nu tä na va-
tel sõi tes kor ra lik ku ki sa. Uues 
ko dus la sid nad ae di kust ko he 
jal ga ning ta gaa ja mi ne kes tis 
pi me da ni. Kers ti sõ nul oli al gus 
vä ga hir mu tav. Nup sik oli eri li-
ne, sest te ma liht salt trü gis saa-
relt koos teis te ga mi ne ma ja nii 
oli gi kar jas esial gu kolm ut te. 
Siis tu lid esi me sed poe gi mi sed 
ja ala ti oli hea Ül le le he lis ta da, 
kes nõu an dis. 

Prae gu on lam bad sõ na kuu-
le li ku mad kui Met sa ra ja koe rad. 
Va hel käi vad ak nast te le vii so rit 
vaa ta mas, ik ka vä ga sot siaal sed 
te ge la sed. Il ma Tõs ta maa le sat-
tu ma ta ei oleks neid lam baid vist 
tul nud.

Roo si de kas va ta mi ne sai 
sa mu ti al gu se kü las käi gust Eha 
ja Ur ma se roo siae da. Kord os tis 
ta roo si kas va ta ja telt kolm Ka na-
da roo si põõ sast, mis tä na seks 

on kas va nud suu reks ja võim-
saks. Kers ti leiab, et roo sid on 
maail ma liht sa mi ni kas va ta ta-
vad lil led.

Üm ber rin gi ela vad põd rad, 
kit sed ja ka rud, kes ise gi ei pöö-
ra pead kui Kers ti au to sõi tu del 
käib. Ühe le poo le pais tab sil-
ma pii ri ni põld, tei sal kõr gu vad 
met sad. 

Ko he kui kü la teel asu vad lii-
ku ma maas tu ri te ga val ge tes fi r-
ma ten nis tes ven ni ke sed, hak ka-
vad lä he du ses puud lan ge ma ja 
se da on Kers til vä ga va lus vaa da-
ta. Peab ise val vas ole ma, et teed 
tü maks ei sõi de ta. Ko ha li kud on 
ju ba har ju nud, et kus kil seal ta ga 
met sas eleb üks veid rik. 

Sel les mõt tes on ük si kus 
ko has üt le ma ta hea ela da, et 
teed mis ta had. Va hel ei lä he 
au to käi ma ja kui he lis ta da siis 
ik ka tul lak se ap pi, sest te ge li kud 
on ini me sed head ja lah ked ning 
Kers tit on häs ti vas tu võe tud.

Ku na gi üt les kol leeg Ines 
Aru, et see näit le ja ei ole min gi 
näit le ja kui te da hu vi tab ai nult 
tea ter.

Ülle Tamm

Üks kord lont sis üks ime li ku rih ma ga koer hoo vi, Kers-
ti asus ko he sõb ra li kult ek si nud koe ra po pu ta ma. Ve das 

tup pa, an dis süüa ja võt tis koh ma ka rih ma ära. 
Mõ ne aja pä rast ek sis õue le mees. Kers ti kü si ma, et ehk on 

pe re me hel koer ka du nud, ke na loo ma ke just lei tud ja toi de tud. 
Ja hi mees üh mas, et tä na se ja hi ga on siis ühel pool. Roh kem 

po le seal kan dis ja hi me hi näh tud. Eks võib ko ha lik ik ka vaa da-
ta küll, et täit sa uhuu, ar vab Met sa ra ja emand.
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Pal jud jäid Si be ris se. Tõ he la kü la Ki ri ka lu se-Vai no ta lu Alek san der Kun-
der (1908 - 1990) Ma ria Kun de ri (Tork) haual (1911 - 1953) koos nen de 
kol me tüt re ga: Maie (1932 - 2011), Il me (sünd 1937), An ne (sünd 1948 
Oms ki ob las tis Ka lat sins ki ra joo nis Iva nov ka kü las).

Süü ta küü nal ja mälesta

28. juu nil 2014 sa mas küü di ta tu te mä les tus ki vi ava mi sel kõ ne le mas 
Lin da Ja la kas (Kütt, sünd 1926) kes oli 12 ja pool aas tat sun ni töö li ne 
nr 371.

Ki vil on sõ nad: 

SIIT TÕ HE LA KI VI SE KOO LI MA JA JUU REST 
AL GAS 25. MÄRT SIL 1949 TÕS TA MAA VAL LAST 
KÜÜ DI TA TU TE JULM TEE KOND SI BE RIS SE.

Tõs ta maa kuu lus val la va nem Vas si li Oja mets (1894-1979 Er mis tu kü la 
Oja ta lu) Si be rist ta ga si. Te da in terv juee rib Tar tu Üli koo li dot sent Ai no 
Val met 1975. aas tal.

Mee nu tas Vai ke Hang

Tõ he la ku na gi ne koo li ma ja, ehi ta-
tud 1874.
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K
uld nokk on tun tud kui meis ter lik 
eri ne va te hääl te jäl jen da ja. Oma lau-
lus võib ta imi tee ri da nii teis te lin du-

de lau le ja hää lit su si kui ka kõik või ma lik ke 
muid he li sid, mi da ta oma ümb ru ses kuu leb 
– ol gu sel leks kas või kas si näu gu mi ne või 
vä ra va kriuk su mi ne. Hää le ga vei der da des 
võib ta se ga dus se aja da nii ko ge nud or ni to-
loo gi kui ka kesk mi selt osa va ma lin nu hääl-
te äpi.

Sel leks, et tea da saa da, kui va riee ruv on 
kuld no ka laul Ees tis ning kui mit me ke sist 
lau lu see liik ik ka gi lau lab, kut su me kõi ki 
kuld no ka lau lu sal ves ta ma. Prae gu, 2021. 
aas tal sal ves ta tud he lid on väär tus li kuks aja-
looal li kaks tu le vas te le põl ve de le ning an na-
vad või ma lu se vaa del da ja võr rel da Ees-

ti he li maas tik ku prae gu se ga üks kõik ku na 
tu le vi kus.

Kuld no ka lau lu sal ves ta mi seks ja sa mal 
ajal te ma vaat lu se tal le ta mi seks soo vi tab 
Ees ti Or ni to loo giaü hing va li da en da le so bi-
vaim di gi la hen dus.

Sa saad ka su ta da:
1. vee bi ra ken dust “Le gu lus”;
2. nu ti sead me ra ken dust “Le gu lus” (And-

roi di le);
3. nu ti sead me ra ken dust “Mi nu loo dus-

he li” (And roi di le);
4. and me hal du se in fo süs tee mi Plu toF 

töö lau da.
Ju hen dit ni me ta tud ra ken dus te abil hääl-

te sal ves ta mi seks saad lu ge da https://eoy.
ee/kuld nokk/uu di sed/aas ta-lind/kut su me-
pueued ma-kuld no ka-lau lu

le helt. Kõik nen de ra ken dus te kau du sal-
ves ta tud he li vaat lu sed jõua vad ka Ees ti elu-
rik kust koon da vas se por taa li eE lu rik kus, 
mil le kau du saa vad avaand me te na näh ta-
vaks ka üle maailm ses elu rik ku se and me võr-
gus ti kus GBIF.

He li vaat lu sed tu leb va li tud ra ken du se 
kau du tee le saa ta en ne 31. maid 2021.

Tub li maid sal ves ta jaid or ni to loo giaü-
hing tun nus tab ja ja gab ka au hin du. Erip-
ree mia saab hu vi li ne, kel le kuld no ka lau lu 
sal ves ti ses on kuul da kõi ge mit me ke si sem 
he li maas tik (ehk kõi ge roh ke ma te on li saks 
kuul da teis te lii ki de hää li).

Tea ve: vel jo.run nel@ut.ee

Vel jo Run nel

P
ü ha päe val, päev en ne 
nais te päe va, tek kis mul 
soov te ha pi kem ja lu tus-

käik loo du ses se. Mee li ta sin kaa-
sa tüt re Stel la ja koe ra Tur bo. 

Ilm oli sel päe val heit lik – küll 
oli päi kest, siis tuult, mis põl-
du del lah tist lund kee ru tas ja 
sü ga vat vai kust met sas puu de 
va hel. Lu me vaip teel oli suh te li-
selt puu tu ma tu, ko ha ti olid meie 
jäl jed met sa ra jal ain sad. Mil li ne 
luk sus, kas po le? Põt ru me see-
kord ei ko ha nud, kuid nii mõ ne-
gi kit se ga te gi Tur bo pi ke mad 
jook su tii rud. Hetk, kui koer kit si 
näeb, ja lad kõ hu alt väl ja si ru tab 
ja ki hu ta ma pis tab, on omaet te 
vaa te mäng - nal ja kas ja lust lik. 

Poo lel teel soo vis Stel la jal-
ga pu ha ta. Ot si si me is tu mi seks 
kän du või ma ha kuk ku nud puud 
… aga leid si me hoo pis ki … ka pi! 
Imp ro vi see ri si me en di le kapp-
too li.

Is tu si me ja nau ti si me. Mul le 
meel dib vä ga loo dust vaa del da: 
puid-põõ said, samb lik ke-samb-
laid, met saa lu seid tai mi. Nii 
olen leid nud mõ ne gi ka se käs na 
– aar de im muun sus süs tee mi le.

La si me sil ma del ümb ru ses 
rän na ta, kui kor ra ga mär ka si me 
mi da gi ta va tut. Lu me alt paist sid 
rat tad. “Ehk on kee gi oma jalg-

rat ta met sa kao ta nud,” mõ tisk-
le sin. Ot sus ta si me as ja lä he-
malt uu ri da. Pu has ta si me rat tad 
lu me alt väl ja ja … jalg rat ta ase-
mel kös si tas met sa all hoo pis ki 
ra tas tool?! Kas ime li ne pa ra ne-
mi ne või na haal ne loo du se reos-
ta mi ne? Ilm sel gelt ja kah juks 
siis ki vii ma ne.

Ot sus ta si me ko he, et tu le me 
ta ga si ja vii me loo du ses se mit-
te kuu lu va ese me prü gi mäe le. 
Õn neks on sar na se kraa mi jäät-
me jaa ma and mi ne ta su ta.

Nä dal hil jem sõit si me Stel la-
ga kaa si kus se ta ga si. Si ku ta si me 
ja lo his ta si me ra tas too li au to le ja 
vii si me jäät me jaa ma. To re. Üks 
võõr ke ha loo du ses vä hem. Kapp 
jäi kah juks ma ha, sest oli vet ti-
nud ja meie jaks ei käi nud sel le 
tõst mi sest üle. Oo ta me kui ve-
mat ae ga. Kind las ti toi me ta me 
ta met sa alt ära.

Tä na on mul ko dunt väl ju des 
ki le kott tas kus, sest ik ka ja jäl le 
on kel lel gi mi da gi käest ma ha 
pu de ne nud. Mul ei ole ras ke 
kum mar du da, ese kot ti pis ta 
ja prü gi kas ti pan na. Olen uh ke 
tüt re ja po ja üle, sest ka ne mad ei 
kõn ni maa so le vast prü gist nii sa-
ma möö da.

Loo dus on suur ener giaal-
li kas. Ees ti maal õn neks met-
sa veel ja gub, jät kuks ini mes tel 

vaid oi du ja mõis tust se da hoi da. 
Met sa prü gi mäe na ka su ta mi ne 
peaks ole ma eri ti ran gelt ka ris-
ta tav ja isi kud, kes met sa reos ta-
vad, peak sid ava li kus hä bi pos tis 
ole ma.

On suur rõõm, et meil on 
pal ju ini me si, kes hoo li vad ja ka 
hoo lit se vad sel lest eest, et loo-

du ses vä hem prü gi oleks. Ning 
mi nu sü da on ra hul, sest ole me 
pe re ga saa nud an da oma pa nu-
se.

Hoo li me oma ko du ko hast!

Lu gu pi da mi se ga
Ja ne ly, Stel la ja 

Tur bo ehk Turps

Kus on teie sü da me tun nis tus, reos ta jad?

Kut su me püüd ma kuld no ka lau lu!
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K
oos üha kõr ge malt käi-
va päi ke se ja soo je ma te 
tem pe ra tuu ri de ga saa-

bu vad mei le pal jud rän du ri test 
lin nud. Mõ ned neist on Ees tis se 
jõu des oma rän de tee lõ pul, tei-
sed tut vu vad Pär nu maa ga vaid 
üle len nul või pea tu vad põ gu saks 
puh ke pau siks. Osa neist lin du-
dest või vad asu da pe sit se ma just 
si nu ko duae da.

Ju ba prae gu on mei le saa bu-
nud esi me sed ränd lin nud – lui-
ged, ha ned, kii vi ta jad, lõo ke sed 
ja mui du gi ke va de kuu lu ta jad 
kuld no kad – kes asu vad en da le 
so bi vat pe sa pai ka ot si ma. Ko he 
on jõud mas ka räs tad ja pu na-

rin nad. Pe sa pai ka de osas saab 
ini me ne lin du sid ai da ta, pai gal-
da des oma ae da eri ne va ava suu-
ru se ga pe sa kas te. 

Nii on li saks 2021. aas ta lin-
nu le kuld no ka le või ma lik ehi ta-
da ko du sid ka ti has te le, puu ko-
ris ta ja le, must-kärb se nä pi le ja 
teis te le. Ju hen did, kui das pe sa-
kas te meis ter da da, leiab Ees ti 
Or ni to loo giaü hin gu ko du le helt: 
www.eoy.ee/pe sa kas tid-lin du-
de le.

Kui soo vid oma ae da elu rik-
ka maks muu ta, siis peab li saks 
pe sa kas ti de le aed ole ma või ma-
li kult mit me ke si ne. Seal võik sid 
ol la eri ne vad val gus tin gi mu sed, 
mõ nes pai gas võiks ro hi ol la 
kõr gem, mõ nes ma da lam. Lin-
du de le meel di vad ka mar ja põõ-
sad ja puud. Vaa ta veel häid nip-
pe siit: eoy.ee/aed/lin nu sob ra-
lik-aed.

Kind las ti ta sub jäl gi da ja 
tund ma õp pi da, kel le ga ja ga me 
oma ae da, ko du lä he dast par ki 
või iga päe vast ja lu tus teed. Ees-
ti Or ni to loo giaü hing on loo nud 
aiao ma ni ke le või ma lu se kõik 
aias ko ha tud lin nud mu ga valt 
üles mär ki da aia lin nu päe vi kus-
se eoy.ee/aed. 

Li saks ko ha tud su le lis te le 
saab sin na mär ki da ka vaa del-
dud pu tu kaid ning tär ga nud tai-
mi. 

Li saks päe vi ku täit ja avas ta-
mis rõõ mu le täie ne vad nii har-
ras tus tea du se kau du ka tead-
las te tead mi sed lii ki de fe no-
loo giast ehk mil lal ränd lin nud 
ta ga si jõua vad, tai med õit se ma 
hak ka vad ja pu tu kad väl ja il mu-
vad. Aas ta-aas talt neid and meid 
ko gu des saa me jäl gi da näi teks 
klii ma muu tus te mõ ju.

Möö du nud aas tal si ses tas 
päe vi kus se oma aia vaat lu si lau-
sa 1193 ini mest kok ku 675 aias. 
Kok ku mär gi ti pea 30 000 vaat-
lust. Ka sel aas tal on pal jud ini-
me sed pii ran gu te tõt tu ko du des 
või su vi la tes ning hoog salt oma 
aiae lu jäl gi mas, het kel on loo-
dud ju ba üle 500 päe vi ku.

Alus ta si na gi oma su vi se aia-
lin nu päe vi ku ga!

Mar tin Tikk, 
su vi se aia lin nu päe vi ku koor di naa tor

Kaa rel Võ han du, 
Ees ti Or ni to loo giaü hin gu ju ha ta ja

Loo lin nu sõb ra lik aed!

Must-kärbsenäpp. Foto: Karl Adami

Linavastrik. Foto: Peter Lind
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See kord kü si mär gi ga, sest maailm on muut lik, vas ta valt 
olu de le muu tu me meie gi. Pa lu me jäl gi da in fot ja rek laa mi!

Kõi ge kii re mi ni on in fo kät te saa dav Tõs ta maa rah va ma ja 
fa ce boo ki le hel, aga jäl gi ge ka Ins tag ra mi ning Tõs ta maa 

osa val la ko du leh ti: tos ta maa.eu ja par nu.ee /Tõs ta maa osa vald

AP RILL

2. ap ril list - 2. mai ni Tõs ta maa rah va ma ja aken del 
ho bi fo tog raaf Anu Pe ter so ni FO TO NÄI TUS lin du dest

Lau päe val, 24. ap ril lil koo li aias 
RO HE VA HE TUS 

NB! kuu päev võib muu tu da

MAI

Lau päe val, 1. mail KE VAD PÜ HA ja lu tus käi gud kau nil 
Tõs ta maal koos prü gi ko ti ga

Lau päe val, 8. mail Lao ka la sa da mas 
RÄI ME WEST 

Üri tus toi mub ju hul, kui va ba rii gis keh ti vad pii ran gud lee-
ven du vad. Ot su se toi mu mi se osas tee me tea ta vaks 

12. ap ril lil ko du leh te del ja sot siaal mee dias.

Pü ha päe val, 9. mail EMA DE PÄEV 
soo vi me kõi gi le ema de le ilu sat ema de päe va.

Plaa ni me las te ga koos tei le ül la tust.

Es mas päe val, 10. mail kell 17.30 
lau lu la va ko ris tus tal gud, kaa sa re had.

Kul tuu ri ka vas võib et te tul la muu da tu si ja täien du si.

KUHU MINNA?
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MAIMO GUUTMANN
13.10.1941-05.03.2021
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