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V  
o kist on vä he 
ka su, kui kee-
gi tal la lau-
da ei tal-

la ja hoo ra tas pai gal 
sei sab. Folk loo rian-
sam bel Vo ki ra tas 
on Tõs ta maal lõ bu-
salt vu ri se nud ju ba 
38 aas tat, üks värt-
na kee ru ta ja test Evi 
Liiv.

Evi on meie au väär ne 
ar va mus lii der ja hea sõ na-
ga in nus ta ja. Vo ki rat ta 30. sün-
ni päe va eel ko gus Efe li ne kok ku 
tant su- ja lau lu kaas las te noor-
põl ve mä les tu sed ning kir ju tas 
kok ku täies ti oma näo li se eten-
du se, mil le Ma dis Ves ki mä gi 
kaa me ra ga üles fi l mis. Po le liial-
dus ni me ta da se da koos tööd 
Tõs ta maa kul tuu ri pär liks.

Efe li ne sün ni päe va eel sai 
kok ku kor ja tud kil lu ke sed te ma 
te ge mis test, meel di mis test ja 
ar va mus test.

Evi le meel dib Ees ti maal rin gi 
vaa da ta, sel le hu vi ga on ta na ka-
ta nud Vo ki rat ta gi. Ris ti mar ja 
loo dus ra da Vä ra ti kü las ins pi-
ree ris Efe li net te ge ma in terv-
juud ra ja loo ja Jan ne ga, lu gu aja-
le hes oma kor da in nus tas pal ju-
sid mat ka ra da avas ta ma.

Evi le meel dib liht said lil li kin-
ki da koos liht sa te soo vi de ga. 
Kii tu se ga koo ner da da ta ei os ka, 
aga põh ju se ta kel le le gi mett 

mo ka le ei mää ri.
Evi ga on hea aru-
ta da maail ma as ja-

de üle. Tal on ala-
ti oma ar va mus, 

aga ta aus tab ka 
kaas las te mõt-
teid ja sei su-
koh ti. Ei ole 
tee ma sid, mil-
lest ta rää ki da 
ei os ka. Siis ki, 

siis ki! Üks tee ma 
teeb Evi le mu ret. 

Siin ko hal tal le lo hu tu seks: ar vu-
ti ka su ta mist õp pi da ei ole iial-
gi hil ja! Mil li sed kir ja tü kid võiks 
Evi ar vu tist lu ge ja te ni jõu da! 
Efe li ne on suur lu ge ja ja lu ge mi-
se la mus test on hu vi tav osa saa-
da te ma isu te ki ta va te aja le hear-
vus tus te kau du.

Evi käes saa da vad ime sid 
kor da täies ti ta va li sed ku du mis-
var dad. Peh med so kid, ka pu kad, 
kä pi kud, sõr mi kud – sõ nu mi ga 
must rid sees ja soo ja sü da me ga 
koo tud.

Efe li ne kan nab sa ge li fo to-
a pa raa ti kaa sas, sest lä bi kaa-
me ra sil ma os kab ta nä ha ja 
te ha suu re pä ra seid port ree pil-
te. Mo del li deks või vad ol la pak-
su ke sed pu ra vi  kud, si ni silm sed 
mee les pead või roo sa vo lan gi li se 
see li ku ga krü san teem.

Va hel Evi mo lu tab. Vae valt, 
et ta just nii sa ma pai gal pü sib, 
aga see väl jend meel dib tal le ja 
te le fo ni kõ ne le vas ta ta võib ta 
just sel le te ge vu se pealt. Huu-
mor ja lõ bus nae ru mu gis ta mi ne 
käib Evi ga kaa sas ko gu aeg.

Evi või Efe li ne? Heal lap sel 
on gi mi tu ni me. Kõik tea vad, 
kel lest jutt!

Õn neõi si, ter vi se te ri ja roh-
kelt rõõ mu Sul le, kal lis Evi-Efe-
li ne! Kõi ki de vo ki tal la ja te poolt.

Ma ri Ka ron

Evi või Efe li ne?
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K
uum, kuum su vi on lä bi. Kurk kül-
me tab peen ral ja por gand ve ni tab 
juu ri kat. 

Et te võt jad on pa la vu se ja tu ris ti de roh-
ku se tõt tu sü gi seks kau nis närt si nud. Veel 
vii ma sed üri tu sed ja sep temb ri ga saa-
bub vai kus kü la des se, lin na dest rää ki ma-
ta. Ko roo na tõm bab il ma le oma hal li tek ki 
ha las ta ma tult pea le.

Aeg ei ha las ta. Need, kes just kui ko gu 
aeg on meie põlv kon na vai mu toit jad 
ol nud, lah ku vad vaik selt. 

Täp selt 36 aas tat ta ga si 28.08 on Jaan 
Kap lins ki kü las käi gul kin ki nud meie pe re-
le pü hen du se ga raa ma tu “Õh tu toob ta ga si 
kõik”. Veel prae gu gi tu leb nin na prae kar-
tu li lõhn, mi da too na suu relt pan nilt kõik 
koos sõi me. 

Li san siia ae gu ma tud Jaa ni read.

Luule on nagu rohelus – kevadel
sünnib ta igast vihmapiisast, igast
valguseterast, mis langeb mullale.
Kui palju mahub hommiku ja õhtu
vahele, kui palju mahub leheküljele?
Aga nüüd sü gi sel, kui mus tad pil ved
lä he vad ma da lalt üle maa, rii va tes
kõr ge pin ge mas te ja va re seid, kes
tu ku vad seal vi de vi kus, sest päe va,
 peaae gu po le gi, on öö kaks pik ka
pi me dat sõr me, mis hoia vad päe va
ja meid nii kõ vas ti, et vae valt on veel
ruu mi hin ga ta ja mõel da. Kõik mis ma
kir ju tan, on sel le ras ku se kius te,
mis ik ka ja jäl le tu leb ja ta hab
va ju ta da meid un ne, mi da näe vad
kõ du ne vad le hed ja ro hu juu red
ja muld ise, kus on pei dus kõik meie
mõt le ma ta mõt ted ja sün di ma ta luu le tu sed.

Ül le Tamm, 
toi me ta ja

Juhtkiri
Üht ne va li mis nä dal

Va li mis te pe riood koon dub üh te nä da-
las se:
 Es mas päe vast lau päe va ni saab hää le ta da 
nii pa ber se de li ga jaos kon nas kui ka elekt-
roo ni li selt.
 Pü ha päe va sel va li mis päe val toi mub ai nult 
pa ber se de li ga hää le ta mi ne. Uuen du se na 
saab va li ja pü ha päe val jaos kon nas pa ber-
se de li ga hää le ta des oma e-hää le ära muu ta.
 Es mas päe vast nel ja päe va ni on igas val las 
ja lin nas ava tud vä he malt üks va li mis jaos-
kond, kus saab hää le ta da väl jas pool oma 
elu ko ha järg set va li mis ring kon da.
 Ree del, lau päe val ja pü ha päe val saab hää-
le ta da ai nult oma elu ko ha järg ses va li mis-
ring kon nas. 
 Ko dus hää le ta mi ne toi mub va li mis nä da-
lal ree dest pü ha päe va ni. Taot luse sel leks 
saab esi ta da te le fo ni teel ree del ja lau päe val 
kell 12-20 ning pü ha päe val kell 9-14.

Paind lik jaos kon na va lik
Ko ha li kel va li mis tel saab va li ja nüüd sest 

oma va li mis ring kon na pii res hää le ta mas 
käia en da le so bi vai mas jaos kon nas. Sel le 
või ma lu se ta gab elekt roo ni li ne va li ja te 
ni me ki ri, mis asen dab se ni jaos kon da des 
ka su tu sel ol nud pa ber ni me kir jad. 

Ring kon na hää le tus ruu mi de asu ko had 
on kir jas va li mis te tea be le hel, vee bi le hel 
va li mi sed.ee ja tea vet saab ka va li mis te 
in fo te le fo nilt tel 631 6633.

Jaos kon nas
1. Va li ja tu vas ta tak se isi kut tõen da va do ku-
men di (ID-kaart, pass, ju hi lu ba) alu sel. 
2. See jä rel teeb jaos kon na töö ta ja ar vu-
tis elekt roo ni lis se va li ja te ni me kir ja mär ke 
va li ja le hää le ta mis se de li väl jas ta mi se koh ta. 
3. Va li ja saab hää le ta mis se de li kät te pa be-
ri le an tud all kir ja vas tu. Sel leks on jaos kon-
da des eral di all kir ja le hed.
4. Va li ja lä heb va li mis ka bii ni, kus kir ju tab 
se de li le mee le pä ra se kan di daa di numb ri. 
5. En ne kok ku mur tud se de li va li mis kas-
ti lask mist va ju tab jaos kon na töö ta ja sel le 
vä lis kül je le pit sa ti jäl jen di.

 Va li mis te tea be leht
 Iga le aad res si le, kus elab kas või üks hää-
leõi gus lik ini me ne, saa dab si se mi nis tee-
rium hil je malt ok toob ri esi me sel nä da lal 
va li mis te tea be le he. Kes on tei nud ees ti.ee-s 
vas ta va mär ke, saa vad sel le in fo e-kir ja ga. 
 Va li mis te tea be le hel on kir jas ül di ne in fo 
va li mi sõi gu sest ja mär gi tud kõi gi hää le-
ta mis ruu mi de asu ko had val las või lin nas.
 Va li mis te tea be leht asen dab sel lest aas-
tast va li ja kaar di. Kumb ki neist po le seo tud 
va li mi sõi gu se ga.

Va li mi sõi gus
Ko ha li ke oma va lit sus te va li mis tel on 

hää le ta mi sõi gus vä he malt 16-aas ta sel 
va li jal, kel le elu ko ha aad ress on rah vas ti-
ku re gist ris se kan tud.

Li saks Ees ti ko da ni ke le saa vad ko ha li kel 
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Sel gi tu sed 
Tõs ta maa ale vi ku 
vee vär gi koh ta
 Seo ses vee kva li tee di osas 
tek ki nud kü si mus te ga, an na me 
all järg ne va sel gi tu se.

Tõs ta maa ale vi ku vee vär-
gi ve si on Ter vi sea me ti pi de va 
jä re le val ve all. 

Ana lüü se võe tak se kin ni ta-
tud kont roll ka va jär gi ning ana-
lüü si de tu le mu sed on lei ta vad 
in ter ne tist: (http://vtiav.sm.ee/
front pa ge/show?id=731&ac ti-
ve_tab_id=JV). 

Kõi gi ana lüü si tud näi ta ja te 
osas vas tab Tõs ta maa ale vi ku 
vee vär gi ve si Sot siaal mi nist ri 
24. sep tem beri 2019. a mää ru-
se le nr 61 „Joo gi vee kva li tee di- 
ja kont rol li nõu ded ning ana lüü-
si mee to did“.

Ole me tead li kud, et vaa ta-
ma ta sel le le on mõ ne des piir-
kon da des vee ga ik ka gi prob-
lee me. Kõi ge prob leem se mad 
ko had on tu pikt ras si de lõ pud. 

Prob leem seis neb sel les, et 
vä he se tar bi mi se kor ral jääb 
suur hulk vett mõ nes tras si osas 
seis ma ja kao tab oma kva li tee di. 
Sa mu ti võib kva li tee di hal ve-
ne mist põh jus ta da va na ne nud 
maa-alu ne kui ka ma ja si se ne 
to rus tik.

Prob lee me põh jus tas ka 
kloo ri la hu se val mis ta mi seks 
ka su ta ta va kloo ri va he tus. 

Uue kloo ri tar ni ja and me tel 
on kõik vä ga hea, kloor pu has-
tab vee ega la se tek ki da süs tee-
mi bio ki let (sült jas li ma) ning 
ee mal dab ka ju ba ole ma so le va 
bio ki le. 

Te ge lik reaal sus ku ju nes tei-
seks. Ve si oman das eba meel di-
va lõh na ja mõ ne des piir kon da-
des ka kol la ka vär vu se. Tä na-
seks ole me prob lee me põh jus-
ta nud kloo ri li sa mi se lõ pe ta-
nud. Va ja du sel li sa me siia ni 
ka su tu ses ol nud naat rium hü-
pok lo ri tit. 

Va ban da me kõi gi klien ti de 
ees, kel le le on põh jus ta tud eba-
meel di vu si.

OÜ Su fe
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EELHÄÄLETAMINE
VALIMIS-

PÄEV

Keskuste jaoskondades hääletamine
12.00 – 20.00

Kõikides jaoskondades 
hääletamine
12.00 – 20.00 

Kõikides 
jaos-

kondades 
9.00 – 20.00Elektrooniline hääletamine

E 9.00 …                                                             … L 20.00

Asukohas hääletamine
9.00 – 20.00

Kodus hääletamine
9.00 – 20.00

u omavalitsuse volikogu valimised

va li mis tel hää le ta da
 Ees tis ela vad muu Eu roo pa Lii du liik mes rii gi 
ko da ni kud,
 Ees tis pü si valt ela vad vä lis rii gi ko da ni kud,
 Ees tis pü si valt ela vad ko da kond su se ta isi kud.

Po lii ti li ne agi tat sioon
 Sel lest aas tast on po lii ti li ne vä li rek laam lu ba-
tud ko gu va li mis pe rioo di vältel.
 Po lii ti list sel gi tus tööd to hib te ha ka va li mis-
päe val.
 Vaid hää le ta mis ruu mis sees peab ole ma ta ga-
tud va li mis ra hu.

E-hää le ta mi ne
 E-hää le ta da saab ar vu tis, si ses ta des ID-kaar di 
ID-kaar di lu ge jas se või ar vu ti ja mo biil-ID abil.
 Tur va li seks ja su ju vaks e-hää le ta mi seks kont-

rol li eel ne valt oma ID-kaar di tark va ra, ar vu-
ti ope rat sioo ni süs tee mi ja vii ru se tõr je tark va ra 
uuen du si.
 NB! 30 mi nu ti jook sul pä rast hää le ta mist on 
või ma lus oma e-hää le ko ha le jõud mist kont-
rol li da nu ti sead me (nu ti te le fon, tah ve lar vu ti) 
abil.

Ko roo na vii rus
Kar de ta vas ti tu leb sü gi sel gi ar ves ta da vii ru se 

le vi kust tin gi tud pii ran gu te ga.
See pä rast:

 kan na hää le tus ruu mis mas ki, 
 hoia teis te ga va het,
 de sin fi t see ri kä si,
 või ma lu sel lu ba ea kad jär je kor ras et te,
 või ma lu sel käi jaos kon nas en ne va li mis päe va.

Mani jal si dus sü da meid 
El le ri muu si ka 
Klas si ka li se muu si ka kont sert Ma nõ ja muu-

seu miai das kõ las täis saa li le.
Ees ti va ba rii gi taa si se seis vu mi se 30. aas ta päe-

va le pü hen da tud “Me re fan taa sia” sai 21. au gus til 
teoks Al lar Kaa si ku eest ve da mi sel Da vid Oist-
rah hi fes ti va li raa mes.

Kont sert al gas ja lõp pes Ei no El le ri Ko du-
mai se vii si eri ne va te tööt lus te ga, veel oli ka vas 
Ru dolf To bia se, Eduard Tu bi na, Hel mut Ro sen-
val di, Kal jo Rai di, Ar vo Pär di, Kul dar Sin gi ja Liis 
Jür gen si loo ming. 

Esi ne sid kont ra te nor Ivo Pos ti, Liis Jür gens 
har fil, Al lar Kaa sik tšel lol ning Pe ter bu ri N. 
Rims ki-Kor sa ko vi ni me li se kon ser va too riu mi 
Iz mai lovs ki kvar tett: Hans Ch ris tian Aa vik, I 
viiul, Je le na Koz lo va II viiul, Na dežda Ser ge je va, 
vioo la, Il ja Iz mai lov, tšel lo.

Svea Aa vik
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O
ma näo li ne pä rand-
kul tuu ri fes ti val 
„Tõs ta maa Õhe tus“ 
kes tis 7. – 10. juu li-

ni.

8. juu li lä bi vaks tee maks oli 
re gi lau lu ole mus pä rand kul-
tuu ri kand ja na. Re gi lau lu tek ki-
mi ne ja sil laks ole mi ne mi ne vi-
ku, ole vi ku ja tu le vi ku va hel. Nii 
võt tis ta ba valt kok ku re gi lau lu 
ees mär gid tu li hin ge li ne Õn ne-
la Lees.

Meie kan di tun tud rah va lau-
li kuks on ol nud Lii su Orik (Elii-
sa bet; Põl de Lii su, 1873 – 1970) 
Alu kü last. 2019. aas tal sai teoks 
lau li ku le mä les tus ki vi pai gal da-
mi ne rah va ma ja juur de ke na-
le lui te nõl va le. Sel le ki vi juu res 
Lii su mä les tus kont ser ti tä na vu 
alus ta ti gi. 

Ava lau lu „Lau la, lau la suu ke-
ne“ esi tas Lii su ise. See jä rel tut-
vus tas Mar ge Pääs tel oma esi-
e maks ol nud Lii su Ori kut kui 
ini mest. Lii su oli pä rit mõi sa-
moo na ka pe rest ning pan di ju ba 
va ra kult tee ni ma. 

Oma suu re ja mit me külg se 
lau lu re per tuaa ri oli Lii su õp pi-
nud emalt ja isalt, ent ka pal ju-
delt teis telt va ne ma telt lau li ku-
telt. Li saks pul ma de le oli ta laul-
nud ka ki ri ku koo ris. Te ma lau-
le on rah va luu le ko gu mi se eks-
pe dit sioo ni de käi gus kor du valt 

sal ves ta tud. Kui võr rel da va ra se-
maid sal ves ti si hi li se ma te ga, on 
mär ga ta lu gu de muu tu mist ajas.
Tal oli os kus lau le muu ta vas ta-
valt olu kor ra le. 1939ndal aas-
tal käi di koos tei se pul ma lau li-
ku Hend rik Jant so ni ga Es to nia 
kont ser di saa lis esi ne mas.

Õn ne la oli põh ja li ku töö tei-
nud lau lu de taas leid mi sel. Ta 
oli gi sel le õh tu jook sul oma ilu sa 
lau lu hää le ja lait ma tu dikt sioo-
ni ga tõe li selt nau di tav Lii su lau-
lu de esi ta ja.

Üheks ilu sa maks Lii su Ori-
ku lau lu de hul gas on „Loo mi-
ne“. Esi ta sid Ima ve re mem med 

ja Vo ki ra tas, ees laul jaks võr ra tu 
Õn ne la.

Anu Rand maa tut vus tas lü hi-
dalt Tõs ta maa rah va rõi vaid ja 
pea kat teid. Vii mas te hul gas oli 
tõe li seks ül la tu seks, et Tõs ta-
maal kan ti ka kops müt si. Tõs-
ta maa rah va rõi vas te ilu esit le ti 
tant su ga „Me re me he valss“. See 
on va na paa ris tants Ul lo Too mi 
lei tud muu si ka saa tel.

Vo ki rat ta esi ta tud va na selts-
kon na tant su „Tuus tepp“ on üles 
 kir ju ta nud Krist jan To rop. Uu te 
lii ku mis te ga on va na tant su 
noo ren da nud Vo ki rat ta ju hen-
da ja Ma ri Ka ron.

Kui Tõs ta maal 
õhe tas...
 Mis on õhe tus? Sõ na raa-
ma tu jär gi on see õhe ta mi-
ne, õhe tav olek, pu ne tus, 
ku ma, hõõ gus. Õhe tust on 
vast kõi ge pa re mi ni nä ha 
su veõh tul me re ää res, kui 
tae vas on fan tas ti lis tes vär-
vi des ja see pee gel dub vee-
väl jalt ki. Fan tas ti li si vär ve 
ja gub mu ja le gi: pea gi õit se-
mist lõ pe ta vad roos kas pu-
na sed ki bus kid, kir ja kee li 
ki bu vit sad, oma lil la kaid õi si 
näi tav nõmm-lii va tee, me si-
ma gu salt lõh na vad pär nad, 
lau sa ui mas tav kol la seõie-
li ne an ger vaks, õrn lil la kad 
ran dast rid ning nop pi mist 
ja maits mist oo ta vad muu-
lu kad ehk mul li kad – na gu 
lap se põl ves neid kut su si-
me...

Vii mas tel päe va del on 
kõi ge enam õhe tust ta ju da 
Tõs ta maal: ol gu see ime li se 
kä si töö na, hu vi ta va te ret-
ke de na loo du ses se, me re- 
või jär ve ran da, õh tu tae vast 
imet le des, sa mu ti lu gu des, 
lau lu des, tant su des. 

KÕIK KOK KU ÜKS 
SUUR TÕS TA MAA ÕHE-
TUS.

Mari Lühiste

Regi lau lu käeu la tus tä na päe va

Anu Rand maa tut vus tab ko ha lik ku kä si tööd ja 
kä si tööt ra dit sioo ne

Ra mo Te deri (Puu luup), kunst ni ku ni me ga 
Pas ta cas joo nis tus te näi tus rah va ma jas

Ma ri Lü his te pä rand kul tuu ri li ne ja lu tus käik 
möö da Tõs ta maad

Õn ne la Lees õh tut ve da mas ja laul mas, pü hen du se ga Lii su le
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Lau päe val 21. au gus til 
toi mus es ma kord selt Tõs ta-
maa mõi sa ees tä na vas por di 
võist lus Cash Th ro wing 6. 

Osa les 25 at lee ti kol mest 
rii gist - Ees ti, Lee du ja Tšeh-
hi. Eest la si oli Tal lin nast, Saa-
re maalt, Pär nust. 9 at lee ti oli 
esin da tud Pär nu spor dik lu-
bist St rii di kool - nii U14 va nu-
sek las sis, kui nais te ka te goo-
rias. Ilm lu bas mei le üri tu se 
ajaks ke na tor mi, aga kui võist-
lus al gas, ka du sid ka pil ved, oli 
kuum su ve päev. Cash Th ro-
win gul oli ko hal to hu tult rah-
vast, eri va nu sest ning jul gelt 
90% väl jas poolt Tõs ta maad. 
At lee did olid vä ga ra hul! 

Poo diu mid: Me hed: I Ti tas 
Ja na vi čius (Lee du) - ta on ka 
Ke vad Batt les 2021 võit ja ning 
Cash Th  ro wing 4 võit ja, 2020 

ja 21 aas ta Maail ma ka ri ka-
võist lus te Jur ma la eta pi võit ja, 
II Man tas Čė čė ni ko vas (Lee-
du), III No jus Va na gas (Lee-
du). Nai sed: I Piia Kar lot ta 
Rand (St rii di kool), II Ma ri te 
Maas (Tal linn), III Mi rel le Ju ni-
nen (St rii di kool). U14: Ras mus 
Tõ nis mäe (St rii di kool) ,Frank-
lyn Kook la (Tal linn), Koit 
Tõ nis mäe (St rii di kool). Han-
ging+pull-up: I Erik Lo rens 
(Tal linn), II Ro bin Reid ma (Tal-
linn), III Lau ri Rep po (Pär nu).

Mi da hin na tak se üld se sel li-
se spor dia la juu res? Hin na tak se 
staa ti li si ele men te, kom bi nat-
sioo ni de kul gu ning dü naa mi-
kat. Dü naa mi ka ja gu neb jõu li-
seks ja ak ro baa ti li seks. Reeg lid 
tu le ne vad Maail ma Tä na va-
s por di Fö de rat sioo ni sä te test. 
Han ging+pull up on jõu kon-
kurss, kus teh ti lõua tõm beid ja 
ri pu ti laag ri tel põ hi ne val kan-

gil. 1 lõua tõm me an dis 1 punk-
ti ning 5 se kun dit rip pu an dis 
1 punk ti. Mui deks, Erik Lo rens 
kor ral dab Ees tis käe su ru mise 
võistlusi ning või tis rip pu mis-
võist lu se Ke vad Batt le si.

Üri tu se ajal ha ka ti teos ta ma 
kae ve töid Pär nu ran nas, ku hu 
ra jab St rii di kool kaa sa va ee lar-
ve hää le tu se va hen di test Pär nu 
ran na vä li jõu saa li. Väl ja ku ava-
mi ne on 1. sep temb ril kell 17. 
See jääb He don SPA ta ga ole va-
te pui dust pin ki de juur de. 

Võist lus te lus ta kas seik juh-
tus viis mi nu tit en ne üri tu se 
al gust. Üks pulm käis võist lu-
sa lalt lä bi ning teh ti ri tuaal – 
mees pi di lõua tõm beid te ge ma 
ning me he abi ga pruut sa mu ti.

 See oli vä ga ar mas ja meel-
de jääv hetk ko hal vii bi ja te le.

Erik Nais saar
St rii di kool MTÜ Ju ha tu se lii ge

Vä si ma tu Õn ne la eest ve da-
mi sel laul di Lii su „Öi sed or jad“. 
Kuum ilm ja esi ne mi se le vus oli 
Õn ne la põ sed nii roo saks rih-
ti nud, et ta oli ise ju ba tõe li seks 
Tõs ta maa õhe tu seks.

Õn ne la lõ ken das rõõm salt 
eda si. See kord sai me põh ja li-
ku maid tead mi si re gi lau lu lii ki-
dest. Lõ pe tu seks lau lis Õn ne la 
et te ja meie jä rele Lii su pul ma-
lau lu pruu di pool se te pul ma lis te 
osa lau lust „Aja ge siia“.

Kui Vo ki ra tas tant sis „Alek-
sand ra vals si“, lau lis saa teks 
1974. aas tal sal ves ta tud lau-
lu „Jää ter veks mu ko du rand“ 
Th eo dor Lõõ bas isik li kult.

Sel le hin ge keel tel män gi va 
su me da su veõh tu lõ pe tas pil-
li lu gu „Tõs ta maa valss“, mil le 
noo did kin kis Vo ki rat ta le Igor 
Tõ nu rist 2004. aas tal.

Ja lu ta des mõt li kus mee leo-
lus ko du poo le, imes ta sin, kui 
pal ju mi ne vi ku ni me sid elus tus 
ai nuüksi ühe õh tu jook sul. Nii 
toi mub ki pä ri mus kul tuu ri käe-
u la tus tä na päe va. 

Mee nus ka kau ge lap se põlv 
Mul gi maal, kui das mi nu va na-
o nu El mar oma lõõt sa ga pal ju-
del sim ma ni tel ja kii gep lat si del 
noo ri tan tus tas. Sel lest ajast saa-
dik mä le tan sõ nu ja vii si „Sü da, 
see ihal dab lai neid“.

Efe li ne

Fotod: Kaupo Tammiste

Strii ti mi ne jõu dis mõi sa
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Poot si vei ni mõi sa eten du sedJaan päe val kõr geks kas vas ro hi

La pi vai pa de hald ja Pil le Mart so ni eest ve da mi sel teoks saa nud näi tus rahvamajas "La pi vaip 100". Tä nu sõ nad Pil le le ja te ma pe re kon na le ning Tõs-
ta maa la pi rin gi nais te le, kel lel täi tus tä na vu 15 aas tat koos käi mi sest

Ül le Pa lits ja Ja nek Jaan soo said pi du li kult kät te osa val la va pi mär gid

Vii kin gi paat Thu le vet te lask mi ne Me re maa sa da mas Ju ha ta vad sil did Me re laiu sadama an gaa ris ole va le näi tu se le

Kuum su vi, õh tu sed õhe tu sed, ja 
ro man ti li sed ööd pak ku sid 
Tõs ta maa kan di rah va le ning 
kü la lis te le roh kelt ela mu si. 
Mi tut sor ti teat rit, kont ser te, 
näi tu si, mait se mee le tu si, koh tu mi si 
sõp ra de ga ja nä puot sa ga spor ti.
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Ko ha lik hi pi osa val la päe va del mõi sa juu res

Ave, Mai re ja Ri ta - meie tub li me dit sii ni li ne per so nal teos ta mas en ne 
kont ser ti kiir tes te / 20.08 ki ri ku ees Ast ri Mart son en ne kirikukontserti He li ja val gu s

Osa võt li kult osa val la päe va del

Fotod: Toomas Mitt, Argo Leerima, Katri ja erakogud

7 (272) nr 7 / 2021 august



S
ee kord siis tei si ti, mõ ned 
vä liü ri tu sed jää vad ära 
ko roo na vii ru se le vi ku 

pä rast. Küll on aga rah va ma-
ja suu res saa lis üks eri li ne näi-
tus “La pi vaip 100. Mi nu Ees ti 
tä na”. Eri li ne on ta sel le pä rast, et 
need vai bad 1 x 1 m on tei nud 
ini me sed üle ter ve Ees ti kin gi tu-
seks Ees ti sa jan daks sün ni päe-
vaks Sir je Pak le ri eest ve da mi sel. 
Sel leks, et see näi tus Tõs ta maa-
le saa da, tu li ta tel li da peaae gu 
aas ta ta ga si. Näi tus rän dab ju ba 
mit men dat aas tat möö da Ees ti 
eri pai ku ja lõ puks an tak se hoiu-
le ER Mi.

Tõs ta maa la pi mams lid on 
saa nud 15 aas ta seks! Möö du nud 
on to re dad aas tad. Pal ju sü dam-
lik ke kok ku saa mi si la pi töö kaas-
las te ga. Sel le aja jook sul on la pi-

tööst osa võt nud 16 naist, kes 
lü he mat, kes pi ke mat ae ga. Ole-
me val mis õm mel nud li ge ma-
le 470 la pi tek ki, too li pat ja test, 
pa ja lap pi dest ja muust pu di-pa-
dist rää ki ma ta.

Tä nan teid, nai sed, sel le vah-
va koos vee de tud aja eest! Tä nan 
rah va ma ja pe re nai si, kes meid 
aas taid oma tii va all hoid nud! 
Tä nan neid me hi ja nai si, kes igal 
aas tal on käi nud la pi tek ke näi-
tu se tar vis üles pa ne mas. Tä nan 
ko du seid mõist va suh tu mi se ja 
abi eest! Tä nan näi tu se kü las ta-
jaid soo ja vas tu võ tu ja toe ta va 
sõ na eest!

Ol ge te kõik tä na tud!
Pil le Mart son

Väi ke vem mal värss meie 
te ge mis te koh ta, mis on val mi-
nud une tu tel öö del ap ril lis 2019

Käes on la pi vai pa de aeg

 Manõ ja päe kul ges võis tel des ja tant si des
 7. au gus til ko gu nes Ma ni ja saa re rah vas kü la kes ku se juur de aas-
ta suu ri ma le üri tu se le. Muu seu mi ser va ko gu nes ke na ke hulk va nu 
Ma ni ja le tüü pi li si külg kor vi ga või ka la kas ti ga moo tor rat taid. Et 
need ka lu ri te en di sed sõi du riis tad pä ris unus tu se hõl ma ei va juks. 
Muu seu mi sees oli äs ja ava tud saa re nais te väl jaõm mel dud li ni ku-
te, kä te rät ti de, pad ja püü ri de ja pat ja de näi tus “100 aas tat Ma ni ja 
ti kan dit”.

Egert Pul li juh ti mi sel hak ka sid pä rast li pu heis ka mist võist lu sed 
suur te le ja väi kes te le, tant su list kü la kos ti tõid Põh ja-Pär nu maa tant-

si jad Laiel des ja Ter ved me hed. Ke ha kin ni tust ja kur gu kas tet 
oli naa ber saa relt pak ku ma tul nud Kih nu Cör te ring. Ma ri ka 
ja Egert Pul li eest ve da mi sel teoks saa nud õn ne loo si abil pan di 
alus kü la kes ku se vä li lau da de ma ter ja li soe ta mi seks. Õh tul sai 
hoo sis se vah va pi du an samb li Va nad Sõb rad saa tel. Ja na gu 
ta va li selt, hoi dis tae va taat Ma ni ja saa re see gi kord vih mast 
puu tu ma ta.

Svea Aa vik

On meil üks to re kamp,
kok ku saa me kor ra kuus.
Igaü hel kaa sas pamp
sä ra sil mis, nae rul suu.
Aga põ ne vus on suur 
on seal tekk või mis ki muu.
Mõ ni as ja ko tis pei dab
vii maks ik ka väl ja võ tab
- oi kui vah va
jäl le sün di nud just kui ime!
Ühi selt neid vaa ta me
hin da me ja aru ta me.
Ühed tek ke hoia vad,
tei sed pil te klõp si vad.
Mõt le nii või mõt le naa

il ma sel le ta ei saa!
Aga ko dus - küll on hä da -
nõe lad need on kõ ve rad.
Kää rid need on nü ri dad
mõõ du lint on ka du nud,
õmb lus ma sin ju ker dab
triik raud tos su väl ja ajab,
mi da te ma siis veel ta hab?
Siis ki
mõõ da me ja lõi ka me
usi nas ti trü gi me
kort sud sir geks si lu me
tü kid kok ku õmb le me
va tii ni al la pa ne me
pealt ära te pi me

lõ puks te ki kok ku saa me.
Aeg see ai na len dab,
vaa tad kel la, eh ma tad -
õh tu ju ba käes
pi me dus on väes
ja tu li üles võ ta.
Kii relt köö ki tõt tad,

pot ti de ga ko lis tad
õh tu söö ki val mis tad.
Pea le söö ki rut tu
poed sän gi tut tu.
Hom me jäl le päev 
ja kõik al gab ot sast pea le.
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P
a haen de li se vä li mu se-
ga il mu tus li kud lin nud 
te ki ta vad emot sioo ne nii 

vas tas tes kui pool da ja tes. Kor-
mo ran ei ole ka mi nu lem mik-
lind. Ehk ki - mi da roh kem te ma 
koh ta tead mi si am mu tan, se da 
vä hem ka te goo ri li ne olen. Kor-
mo ra ni dest on rää gi tud te le saa-
de tes, kir ju ta tud tar ku ar tik leid, 
aru ta tud tee mat ümar lau da des. 
Vas ta mi si on tea dus põ hi sus, 
prag maa ti li ne ma jan dus hu vi, 
ini mes te toi du laud ja ee lar va-
mu sed – tee ma on jät ku valt aja-
ka ja li ne.

Va ra ke va del ehi ta ta va pe sa 
asu ko ha va lib väl ja isas lind. Ani-
laiul, na gu teis tel gi lai du del, on 
lin du de hap pe li sed väl ja hei ted 
hä vi ta nud ko gu tai mes ti ku ja 
puud, mis tõt tu te hak se ehi tus-
ma ter ja li han ki mi seks rüüs te-
len de naab rus kon na  saar te le ja 
mand ri le. 

Kõr va la su va Ma ni ja osaa ja-
li se ela ni ku na ta gu sin ke va del 
vä he malt 2 plekk pot ti mõl ki, et 
kor mo ra ne ta lu vä hes test puu-
dest ee ma le pe le ta da. Ilm sel-
gelt kä tep lak sud ja hüü ded stii lis 
„Hal lo, är ge teh ke“ või „Len na-
ke ära“ ei ol nud kui gi mõ ju sad. 
Nõn da sa ma on jän nis tei sed-
ki. Pa re ma puu du mi sel kor ja-
vad lin nud saa re ran naa la puh-
taks me rest kan tud ok sa ri sust ja 
me re tai me dest.

Emas lind alus tab mu ne mist 
juu nis ning kur nas on 3 – 5 he le-
si ni se või ro he ka koo re ga mu na. 
Hau du mi ne kes tab li gi kau du 
kuu. Po jad on esial gu pal jad, 
udu su led kas va vad nei le nä da-
la va nu selt. Üks va na lind jääb 
pe sa le, ku ni po jad on vä he malt 
ka he nä da la sed. Pe sast lah ku-
des toi de tak se poe gi veel 2 - 3 
kuud. Noor lin du dest jääb esi-
me sel aas tal el lu 40%, edas pi di 
on el lu jää mus poo le suu rem. 

Täis kas va nuks saa vad kor-
mo ra nid 3 – 4 aas ta se na ning 
loo du ses ela vad kesk mi selt 15 
aas ta seks. Täis kas va nud kor-
mo ra nid on um bes ha ne suu ru-
sed, kaa lu des 2 - 3 kg. Isas lind on 
emas lin nust viien di ku võr ra ras-

kem. Lin nu tii ba de si ruu la tus on 
130 – 160 cm.

Su ve koi di ku tel tõu seb Ani-
laiult len du tu han deid toi du ja hi-
le suun du vaid kor mo ra ne. Vaa-
te pilt on üh tae gu nii mul je ta-
val dav kui vii ras tus lik. Kuu mad 
su ve päe vad too vad aga ka gu- ja 
lõu na tuul te ga Ma ni ja le kor mo-
ra ni de väl ja hei de te, peh melt 
öel des, ee ma le pe le ta vat le mu. 

Ena mik meist on ek siar va-
mu sel, et kor mo ran on in va-
siiv ne võõr liik. Lää ne me re piir-
kon na kor mo ra ni de aja lu gu 
põ hi neb jääa ja järg se tel ar heo-
loo gi lis tel lei du del. Ini me se 
süs te maa ti li se rüüs te te ge vu se 
ja vae na mi se ta ga jär jel ka du-
sid kor mo ra nid eel mi se sa jan di 
al gus küm nen dil Eu roo pa ala-
delt. Sak sa maal näi teks saa de ti 
lin nu ko loo niaid hä vi ta ma sõ ja-
vä gi. 

Lin nud il mu sid Ees tis se ja 
Põh ja maa des se ta ga si 1980nda-
tel ja sealt pea le on nen de hulk 
ol nud li neaar ses kas vus. Lin du-
de suurt po pu lat sioo ni on tõst-
nud ta ga kiu sa mi se vä he ne mi-
ne, suu rem rii ki de pool ne kait se, 
oht li ke pes tit sii di de kee lus ta mi-
ne, sa mu ti vee ko gu de eut ro fee-
ru mi ne.

Kor mo ra ni de geog raa fi li ne 
le vik on vä ga suur, ala tes Põh-
ja - Amee ri ka ida ran ni kust, üle 
ko gu Eu roo pa ja Aa sia ku ni 
Aust raa lia ni ning Gröö ni maalt 
ku ni Lõu na - Aaf ri ka ni. Ain sa-
na ei esi ne kor mo ra ne Lõu na 
-Amee ri kas ja An tark ti kas See 
näi tab lii gi era kord set ko ha ne-

mis või met eri ne va te elu pai ga-
tüü pi de- ja tem pe ra tuu rit soo-
ni de ga. 

Ees tis ja lä hia la del vii bi vad 
lin nud ala tes ap ril list ning lah-
ku vad au gus ti lõ pus ja sep temb-
ris. Meil on ai na enam tä hel da-
tud siin tal vi tu vaid ük si ki sen-
deid ja paa re ning klii ma soo je-
ne mi se tõt tu pai ga le jää va te lin-
du de arv aas ta-aas talt kas vab.

Kor mo ra nid on opor tu nist-
li kud ka las ta jad, kes ei põl ga ära 
üh te gi ka la lii ki. Ke va di ne ka la-
de ku deaeg tä hen dab ini me se le 
mit meid püü gi pii ran guid, sel lal 
kui kor mo ra nid nau di vad rik ka-
lik ku toi du lau da. 

Hi li se mal ajal, mil ka lur kan-
nat li kult oo tab, et ka la lu ba tud 
töön dus lik ku mõõ tu kas vaks, 
on kor mo ra nid suu re hul ga ala-
mõõ dus ka la väl ja püüd nud. 
Kor mo ra ni kü las tu sed ei ole har-
vad võr ku des ja mõr da des, rik-
ku des nii ka lu kui püü gi riis ta sid. 
Ap la mad isen did oo ta vad saa ki 
sui sa võr gu ri bi del is tu des. Nii-
sa mu ti aja vad toi tu ot si vad kor-
mo ra nid laia li ka la par ved. Ülal-
too du on põh ju seks, miks neist 
lin du dest on saa nud ka lu ri te ja 
õn ge mees te vi haa lu sed.

Kor mo ra nid on osa vad su kel-
du jad, su kel du des ku ni 20 m 
sü ga vu se le ja vii bi des vee all 
poo lest mi nu tist ku ni mi nu ti ni. 
Eel-Al pi des Bo de ni jär vest on 
pä rit re kord, kus 75 meet ri sü ga-
vu sel võr gust lei ti up pu nud kor-
mo ran. 

Pe sit su sa jal toi tu vad lin nud 
kesk mi selt 6 - 7 tun di öö päe-

vas 20 km raa diu ses. Väl jas pool 
pe sit su sae ga või vad toi du len nud 
ula tu da ku ni 40 - 50 km kau gu-
se le. 

Täis kas va nud isend va jab 
öö päe vas toi du va ja du se kat-
mi seks 350 - 500 g ka la. See tõt-
tu asus ta vad kor mo ra nid end 
ka la ri kas tes se pai ka des se. Pal ju 
ae ga vee da vad lin nud sul gi kui-
va ta des ja neid pu has ta des.

Tar tu Üli koo li Ees ti me reins-
ti tuu di tead la sed on uu ri nud 
kor mo ra ni de toi du lau da. Sel lest 
on lei tud 27 ka la lii gi jää nu seid. 
Roh kem kui poo led lin nud olid 
söö nud ema ka la. Põ hio sa toi-
dust moo dus ta sid 10 – 22 cm 
pik ku sed ka lad, ent kor mo ra nid 
suu da vad nee la ta ka pea 50 cm 
pik ku si isen deid.

Kor mo ra ni de le pa ku vad 
lä hi selt si üks nes lui ged ja al gid, 
muud lin nu lii gid ot si vad tei se 
elu pai ga. Kuid ka kor mo ra nid ei 
pää se loo dus li kest vaen las test. 
Ar vu ka mad pe sa de rüüs ta jad 
on me ri kot kas, hõ be- ja me ri-
ka ja kas ning hall va res. Mu ne ja 
poe gi või vad ohus ta da ka jää ga 
lai du de le sat tu nud re ba sed.

Kor mo ra nip rob leem ei ole 
Ees ti le ai nuo ma ne. Suu red 
po pu lat sioo nid te ki ta vad pea-
va lu mu jal gi Eu roo pas, seal-
hul gas Põh ja maa des. Root sis 
on kor mo ra nid lii ku nud ran ni-
kua la delt ma ge vee ko gu des se 
si se maal. Roots la sed arut le vad, 
kui das ta ga da ku de ra hu ka la de-
le just kor mo ra ni de eest. Siia ni 
po le kõi gi poolt akt sep tee ri ta-
vaid la hen du si lei tud. 

Kor mo ran – kas sõ ber või vaen la ne?

Fotod: Ilme Parik

9 (272) nr 7 / 2021 august



Ees tis on sa ma su gu ne prob-
leem tek ki nud Sin di uuel kä res-
ti kul.

Ees tis on si se maal kor mo ra-
ni ko loo niad Ton di saa rel Võrts-
jär ves ja Sa lo saa rel Läm mi jär-
ves.

Kait sear gu men di na kor mo-
ra ni de le kõ lab tead las te väi de, et 
loo du ses po le kee gi kel le gi oma 
ja el lu jää mi seks peab igaüks 
ke da gi söö ma. Po le vat ot se seid 
tõen deid kor mo ra ni de ka la-
saa ke vä hen da va ja ka la va ru sid 
kah jus ta va toi me koh ta loo dus-
li kes öko süs tee mi des. 

Sa mu ti kin ni ta vad tead la-
sed, et lai du del, kust kor mo ra-
nid lah ku vad, taas tub tai mes tik 
kii res ti ja naa se vad muud lin-
nu lii gid. Soo me tead la ne Sep po 
Knuut ti la mär gib, et kor mo ra ni-
vas ta seid häi rib tai me de ja puu-
de huk ku mi ne vä hes tel hek ta ri-
tel, sa mas teeb ini me ne la ge raiet 
sa da del ja tu han de tel hek ta ri tel. 
Mõ le mil pu hul taas tu vad puud 
sa ma kaua. See tä hen dab, et ini-
me ne suu dab ise enim loo du se 
ta sa kaa lu rik ku da

Kor mo ra ni de asur kon nad 
Lää ne me re piir kon nas on saa-
vu ta nud, ja ise gi üle ta nud jät ku-
suut lik ku se ta se me. See ga - kui-
das pii ra ta nen de hul ka? Mil lis te 

meet me te ga se da ta ga da, ei ole 
eri osa pool te va hel sel geks vaiel-
dud. Ees tis on vä ga sel gelt reg le-
men tee ri tud suur- ja väi keu lu ki-
te krii ti li ne hulk. Miks ei võiks 
sa mu põ hi mõt teid ja reeg leid 
laien da da kor mo ra ni de le?

On de ba tee ri tud või ma lu-
se üle oh ja ta lin du de ar vu kust 
lä bi tal vi tus ko loo nia te. Pa ra ku 
ha ju vad ühe pe sit su sa la lin nud 
tal vi tu ma eri Eu roo pa ja Põh ja-
Aaf ri ka piir kon da des se ning see 
muu dab sel le mõt te teos ta mi se 
kee ru li seks.

Kesk kon naa me ti sõ nul on 

kor mo ran ja hi lind, ke da to hib 
küt ti da amet li kul ja hi hooa jal, 
mis al gab aga si su li selt siis, kui 
lin nud kas va he ta vad paik kon da 
või val mis tu vad rän deks. 

Kor mo ran ei ole meie ja hi-
mees te le at rak tiiv ne saak, sest 
ja hi le po le riik lik ku tel li must, 
sa mu ti po le lin nu le head prak-
ti list ega toi due la mus lik ku ka su-
tust. 

Kesk kon naa me ti ar va tes 
võiks ke va di ti pe sa des ole vaid 
mu ne õli ta da, ome ti gi on lai du-
de le mi nek ran gelt kee la tud 15. 
ap ril list 1. juu li ni. Ehk peak si-

me ka la de ku dea jal siis ki eri su si 
te ge ma?

Nor ras on kor mo ra ni jaht 
lu ba tud au gus ti tei sest poo lest 
ku ni no vemb ri lõ pu ni. Väi de ta-
valt os ka vad Nor ra gur maa nid 
kor mo ra ne ka maits valt val mis-
ta da. Taa nis, Root sis ja Soo mes 
ei ole ja hi pi da mi ne lu ba tud, väl-
ja ar va tud ran gelt re gu lee ri tud 
juh tu del.

Soo me ko ge mus näi tab se da-
gi, et kui pe le ta da kor mo ra nid 
nei le tut ta va telt lai du delt, või vad 
nad ko li da ini ma sus tu se le hoo-
pis tük kis lä he ma le, mil le ta ga-
jär jel prob lee mid ri ku tud fl oo ra- 
ja hai su ga ai nult või men du vad.

Konk reet sed sam mud kor-
mo ra ni de le vi ku tõ kes ta mi seks 
või tea tud piir ko da dest pe le-
ta mi seks on Kesk kon naa me ti 
sõ nul nö po lii ti li ne ot sus ja see 
peab tu le ma Kesk kon na mi nis-
tee riu mist. Kor mo ran on na gu 
ei kel le gi maal, aru te lu de ring on 
lai, kuid üht set sei su koh ta po le.

Jäl le gi - kas ei kü ta meie mee-
li ee lar va mu sed? Mind ei jä ta 
mõ te, et kui kor mo ran po leks 
nii tont li ku väl ja nä ge mi se ga, kas 
olek si me siis hea taht li ku mad? 
Ei tea. Tõ sia si on üks nes see, et 
kor mo ran on siin, et jää da.

Pi ret Zim mer mann

Mi nit riat lon
300m uju mi ne, 6 km jalg ra tas, 
2 km jooks.
Er ki Salk 28.11
Ivo Ki vas tik 30.13
Ris to Lil le leht 32.38
An na Hen riet 32.40
Tar mo Oid järv 34.45
Ni co las Hen riet 35.53
Märt Meos 37.04
Ar di Oja 37.50
Priit Meos 40.40
Pil vi Ka se 46.08
Kad ri Ka se 49.49

Tä na me triat lo ni pea kor ral-
da jat To mek Jaan sood koos abi-
lis te ga.

Paa ris võrk pall 
se ga paa ri de le
Ka ro lii ne Kask – Taa vi Tõ nis son

Mer lin Mii do – Ar di Oja
Tee le Tõ nis son – Rait Ma dis son 
Jaa ni ka Oja mäe – Os kar Oja-
mäe

Tä na me Me re laiu puh ke kü la.

Jalg rat ta matk 15 km 
Tõs ta maa-Lõu ka-Me re laiu

Õil me Jür gens, Aa vo Pulk, 
Il le Kal ju rand, Ast ri Mart-
son, Ave Tuu ling, Ro bert Tuu-
ling, Paul Mart son, Fred Mart-
son, Kai do Mart son, Me ri leen 
Me ras, Liis Rõ hu, Joo nas Rõ hu, 
Enn Mart son.

Mat ka käi gus vas ta ti vik to-
rii ni kü si mus te le Jär veot sa ta lu 
roo siaias, ja hi mees te on ni juu-
res te gel di täp sus lask mi se ga ja 
Män ni ku ta lus nu pu ta ti vas tu-
seid ja hin du se ga seo tud kü si-

mus te le ja vaa da ti ja hin du s-
a last väl ja pa ne kut. Tä na me: Eha 
Ko senk ra nius, Ur mas Mänd, 
Ja nek Jaan soo, Ma rek jaan soo, 
Ai rek Kol ju.

Spor diü ri tu si toe ta sid au hin-
da de ga Saa re maa Pii ma töös tus 
ja Jazz Au to pe su la.

Too mas Rõ hu

SPORT

Tõs ta maa osavallapäe va de spor diü ri tus te pa ri mad

Foto: Toomas Mitt
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T
ä na vu oli Pär nu maa me reäär se te val-
da de ran na män gu de Tõs ta maa kor-
ral dus kord. 

Esial gu ka van da si me need ka he päe va se-
na Ma ni jal, kuid ko roo nao lu kor rast tin gi-
tu na pi di me mõt test loo bu ma. Nii toi mu-
sid need 28. au gus til Tõs ta maa spor di väl ja-
kul, osa le ja teks Hää de mees te, Lää ne ran na 
ja Kih nu val lad ning Aud ru ja Tõs ta maa osa-
val lad. Võis tel di 10 alal ja Tõs ta maa tu li kõi-
gil esi kol mi kus se.

1. koht mä lu mängus (Kat rin Tõ nis son, 
Enn Mart son, Hei ki Lu ha maa, Ai mar Si li-
väl ja), juht kon na võist luses (Anu Pe ter son, 
Too mas Mitt) ja tea te võist luses (Ka ro lii ne 
Kask, Tee le Tõ nis son, Ka ren Ad ler, Kris tii-
na Si re li, Taa vi Tõ nis son, Rai ner Sutt, Rait 
Ma dis soo, Sten-Jens Käärt).

2. koht ran na nai se-me he võist luses 
(Kris tii na Si re li, Rait Ma dis soo), mees te 
võrk pallis (Har li Käärt, Rai ner Sutt, Pri-
it Blan de, Mar gus Möl der), pen del tea-
tes (Ka ro lii ne Kask, Tee le Tõ nis son, Ka ren 
Ad ler, Kris tii na Si re li, Maar ja Helm, Karl 
Kal da, Rait Ma dis soo, Sten-Jents Käärt, Rai-
ner Sutt, Ris to Rand).

3. koht köie ve os (Har li Käärt, Priit Blan-
de, Er vet Sah tel, Mai do Ka ja, Rait Ma di soo, 
Taa vi Tõ nis son), nais te võrk pallis (Ka ren 
Ad ler, Maar ja Helm, Ka ro lii ne Kask, Tee le 
Tõ nis son), orien tee ru mi ses (Tee le Tõ nis-
son, Hei li Timm, Ar di Oja, Taa vi Tõ nis son) 

ja ker ge jõus tikus. 
In di vi duaal selt saa vu ta sid ker ge jõus ti kus 

2. ko ha Me rit Ka ja (NV 100m, kuul, 500m) 
ja Maar ja Helm (N kuul) ning 3. ko ha Me rit 
Ka ja (NV kau gus), Kris tii na Si re li (N 100m 
ja 500m), Har li Käärt (MV kuul) ja Os kar 
Oja mäe (M 1000m)

Ül dar ves tu ses saa vu tas Tõs ta maa Aud ru 
jä rel 2. ko ha. Järg ne sid Lää ne ran na, Hää de-
mees te ja Kih nu.

Tä nu sõ nad kõi gi le võist le ja te le ja kor ral-
da mi sel kaa sa löö nu te le.

Too mas Rõ hu

Pär nu maa 27. Ran na män gud Tõs ta maal
Ül dar ves tu ses 

2. ko ha saa vu tanud 
Tõstamaa võistkond

Tõstamaa pendelteatetüdrukud

Fotod: Toomas Mitt
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Tun ne me kaa sa AN DO LE pe re ga 

ema ja va nae ma 

kao tu se pu hul.
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