
T
ä na vu sed osa val la päe-
vad on saa nud aja looks. 
Oli pal ju näi tu si, töö tu-

ba sid, seik lus lik ke at rakt sioo ne 
las te le jne.

See me lu oli lõ bus, to re ja 
kaa sa kis kuv, aga kah juks lä heb 
kii resti mee lest. Heal ju hul jääb 
neid päe vi mee nu ta ma päe va-
ko ha se teks ti ga T-särk või Ne le-
Lii si ja Rol fi  võr ra tu esi ne mi ne 
ki ri kus.

Aga äs ja möö du nud peo päe-
vad jä ta vad sel le mä le ta mi seks 
nii su gu se sünd mu se, mi da sa ei 

saa ku na gi unus ta da - sest ta on 
si nu sil me all ala ti kui sa te mast 
möö dud.

See on imei lus mä les tus ki-
vi pü hen du se ga meie ko ha li-
ku le rah va lau li ku le LII SU ORI-
KU LE. Ki vi ava ti pi du li kult 11. 
au gus til 2019 kell 12 Tõs ta maa 
rah va ma ja juu res. Lii su “Loo mi-
se lau lu” laul des sam mus Vo ki-
rat ta lau luan sam bel li ni ku ga 
kae tud ki vi poo le. Laul jad moo-
dus ta sid kaar ja rea ki vi ta ha. 
Kat te ki vilt ee mal da sid lap-
sed. See jä rel aus tav tse re moo-

nia al gas. Kõi ge pealt lu ges Kat ri 
et te Ing rid Rüüt li õn nit lus kir ja 
ning siis rää kis lap se lap se lap se-
laps Mar ge Pääs tel Lii su pi kast 
elust (1873-1970) ja te ge mis test 
ko ha li kus selt sie lus. Lii su lau le 
on käi dud kor du valt sal ves ta-
mas, et meie esi va ne ma te kul-
tuur säi liks. Koos tei se ko ha li ku 
lau li ku Hend rik Jant so ni ga on 
Lii su käi nud Es to nia kont ser di-
saa lis esi ne mas.

Lau le õp pis emalt ja teis telt 
lau li ku telt, aga ko han das neid 
va ja du sel vas ta valt toi mu va-

le üm ber. Lii su lau lud olid üle s-
e hi ta tud vas tu laul mi se mee to di-
le – ük sik laul ja või ka rühm esi-
tab ühe rea, tei ne rühm vas tab 
või täien dab mõ tet. Lii su ka su-
tas ka par mu- ja kam mi pil li. 
Lau lud olid lõ bu sad, te rav meel-
sed ja tu ju tõst vad. Pea mi selt oli 
Lii su pul ma lau lik, aga lau lis ka 
ki ri ku koo ris.

Üht Lii su pul ma lau lu kan-
dis ki vi ava mist se re moo nial et te 
ka Ai ma Nurm. Ta on osa le nud 
Lii su  elua jal toi mu nud pul ma-
des. Laul des kan dis Ai ma Lii su-
le kuu lu nud see li kut ja ka laul ja 
asend – jalg üle põl ve oli oma ne 
just Lii su esi ne mis te le.

Mä les tus ki vi ava mi ne Lii su 
Ori ku le oli möö du nud osa val-
la päe va de täht sünd mus ja mis 
pea mi ne – see ki vi jääb aas ta-
teks mee nu ta ma ko du ko ha 
vää ri kat naist. As tu si na gi het-
keks ki vi juur de kui juh tud sealt 
möö du ma.

QR-koo di ga on või ma lik 
kuul da ka te da en nast laul mas.

Efe li ne
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Ja kob Hurt püs ti tas omal ajal ees ti rah va et te 
idee saa da suu reks vai mult. Tõs ta maa rah va lau-

lik Põl de Lii su (Lii su Orik) on suu re pä ra ne näi de 
sel lest, kui das vae ne moo na ka laps ki võib vai mult 
rik kaks kas va da. Te ge li kult kan dis se da rik kust – 
suurt rah va lau lu de va ra mut – ju ba te ma ema. Lii-
su pä ris ema lau lud, kuid õp pis elu jook sul juur-
de gi. Nii ai tas ta oma pul ma lau lu de ga pal ju sid 
ko ha lik ke noo ri õn ne li kult abie lu ran da. 

Põl de Lii su lau le on jääd vus ta tud ju ba ala tes 
1930. aas ta test ning neid on il mu nud pal ju des 

rah va luu le väl jaan ne tes. 40 Lii su lau lu, sh 20 pul-
ma lau lu aval da sin ka oma ko gu mi kus “Pär nu maa 
lau le ja lu gu sid“ (2017).

Õn nit len Tõs  ta maa rah vast suu re lau li ku 
mä les tu se jääd vus ta mi se pu hul ja tä nan kõi ki, kes 
sel le le kaa sa ai ta sid! See on iga ti tun nus tust vää riv 
et te võt mi ne. Ta haks loo ta, et teie ees ku ju in nus-
tab ini me si Ees ti maa eri pai gus oma kan di suu ri 
rah va lau li kuid mee nu ta ma ja mä les ta ma.

Ing rid Rüü tel

Mäles tus ki vi Lii su leMäles tus ki vi Lii su le

Ing rid Rüüt li ter vi tus
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 Ei juh tu just iga päev, et 
mõ ni täh tis kü la li ne su ko du-
kü last lä bi as tub, aga mõ ned 
kor rad on se da siis ki juh tu nud. 

Pre si dent Me ri pot sa tas 
he li kop te ri ga nii oo ta ma tult 
ko ha le, et suu re maks kraa mi-
mi seks ei jõud nud min na gi. Et 
oleks maa si kad va hu koo re ga 
mit te vas tu pi di – nõu dis ta ja 
jäi ra hu le.

Rüüt li te kü las käi gul kaa-
per das meie njuu fa Sil via här ra 
pre si den di nö ära, või tis rii gi-
me he sü da me ja tur vad olid 
ise gi pi sut kim pus, et suur koer 
nen de ame ti üle võt tis. Sel gus, 
et pre si dent oli ka ise ku na gi 
sar nast koe ra pi da nud.

See kord oli na tu ke tei si ti. 
Pre si den di kü las käi gust kuul da 
saa nud sõb ran nad-sõb rad jät-
sid joo nelt lin na te ge mi sed ning 
tõt ta sid saa re le, et ula ta da sõb-
ra kä si ja ai da ta lõu na söö ki kor-
ral da da. To re seik lus kõi gi le!

Ja ju ba ta tu li gi siuh ti üle 
vee, ul ja ja sport li ku moe ga. 
Krap sas kai pea le ning pis tis 
käe pih ku. Eda si sõit si me lä bi 
kü la, et pre si dent saaks ai mu 
kui pi si ke sel maa ri bal siin-
ne elu käib. Tuul oli sel päe val 
iseä ra nis ha las ta ma tu ja nõn da 
me koos kü la rah va ga pil di le 
jäi me gi, vei di len nu kalt. Kers ti 
vaa tas tõtt nii ini mes te, lam-
mas te kui leh ma de ga. 

Mis jäi meel de? Tu gev ja 
teo tah te li ne käe pi gis tus. Nae-
ra tus, mis oli on vä ga soe ja 
usal dust hoi dev. Ha ri tud ja 
maail ma näi nud ini me se na 
suu re ma pil di ole ma so lu. 
Äär mi ne liht sus suht le mi sel. 

Mi na loo dan ja ta han, et 
meie pre si den dil ei asen duks 
rah va ga koh tu des nae ra tus 
nuk raks võ be lu seks. Sel leks 
tal le jõu du ja ter vist üle au gus-
ti kui se tä his tae va siit tuul te tal-
ler maalt.

Ül le Tamm, toi me ta ja
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Laie ne nud Pär nu linn pa kub 
oma ela ni ke le või ma lust os-
ta 70 eu rot mak sev ühek sa 
kuu par ki mis kaart, mil le ga 
võib 1. sep temb rist 31. mai-
ni par ki da Pär nu kesk lin nas 
26 sen di eest päe vas.

„Pär nu ja te ma osa val da de 
ela ni kel on kaks par ki mi se soo-
dus kaar ti. 32 eu rost ko ha li ku 
ela ni ku kvar ta li kaar ti on mõt-
te kas ka su ta da su vel või siis, kui 
aas ta lä bi po le par ki mis kaar ti 
va ja. Neil, kes aas ta lä bi kesk-
lin nas par gi vad, on ka su lik os ta 
au gus ti lõ pus ühek sa kuu par-
ki mis kaart,“ sel gi tas abi lin na-
pea Siim Suur sild.

32 ja 70 eu rot maks vaid par-
ki mis kaar te saa vad os ta B-ka-
te goo ria sõi du ki oma ni kud, 
kes on liik lus re gist ris se kan-
tud sõi du ki oma ni ku na, vas tu-
ta va ka su ta ja na või ka su ta ja na 
ja kel le rah vas ti ku re gist ri järg-
ne elu koht on Pär nu linn (koos 
osa val da de ga). Mõ le mat soo-
dus kaar ti ka su ta des mak sab 
aas ta ae ga par ki mist 102 eu rot 
ehk su vel 35 ja tal vel 26 sen ti 
päe vas. 

Era park la tes Pär nu lin na 
ava li ke ta su lis te par ki mi sa la de 
pe rioo di kaar did ja ük sik pi le tid 
ei keh ti. 

Lin na ta su lis tel par ki mi sa la-
del on par ki mi ne ta su li ne kesk-

lin nas aas ta lä bi töö päe vi ti kell 
8-18 (par ki mis kel la ga esi me-
ne tund ta su ta) ja ran na ra joo-
nis 1. juu nist 31. au gus ti ni iga 
päev kell 10-18 (par ki mis kel la-
ga esi me ne pool tun di ta su ta). 
Era park la te reeg lid keh tes ta vad 
nen de oma ni kud ja seal või-
dak se par ki mi se eest ka lau päe-
val ja pü ha päe val ra ha kü si da.

Pär nu ela ni ke soo dus kaar-
te müüb Pär nu Hal dus tee nu-
sed. Os tu soo vi võib saa ta vee-
biaad res sil https://hal dus tee-
nu sed.ee/par ki mis loa-os tu-
taot lus-2/.

Teet Roo saar
Pär nu lin na va lit su se mee dia nõu nik

Par ki mi ne Pär nus 26 sen ti päe vas, aga kui das?

Manija saarekeskusesse oli 
presidenti oma silmaga 
kaema tulnud suurem osa 
külarahvast. 
Riidal andis veis Milvi aru 
edusammudest rannani-
idu hooldamisel. Just sellel 
karjamaal sündis tänavu ime. 
Üle pikkade aastate paljune-
sid juttselg-kärnkonnad, sest 
loomad olid niidu mõnusalt 
paljaks nosinud ja lombis 
jätkus vett.
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Ala tes 4. juu list 2019 alus-
tas Tõs ta maa jäät me jaa-

ma ope ree ri mi se ga Paik re OÜ. 
Hin na ki ri Tõs ta maa jäät-

me jaa mas kal li nes seo ses Pär-
nu lin na ter ri too riu mil asu va-
te jäät me jaa ma de hin na kir ja-
de üht lus ta mi se ga. Tõs ta maal 
keh tib nüüd sest sa ma hin na ki-
ri, mis Paik re Sor tee ri mis jaa-
mas (Ra ba 39, Pär nu). 

Oht li kud jäät med ning 
elekt ri- ja elekt roo ni ka jäät med 
võe tak se erai si ku telt vas tu 
ta su ta, ju hul kui isik elab rah-

vas ti ku re gist ri and me tel Pär nu 
lin nas (sh osa val las), ülean tav 
ko gus ei üle ta oht li ke jäät me te 
piir ko gust ning elekt ri- ja elekt-
roo ni ka sead med on komp leks-
sed. 

Mii ni mum ko gu seks üle and-
mi sel loe tak se 0,1 m³ ole ne ma ta 
ko gu sest.

Jäät me jaam võ tab vas tu vaid 
eel ne valt ni me ta tud jäät me lii ke.

Jäät me jaam on ava tud igal 
lau päe val kell 9 – 13, kon tak t-
i sik on Lii na Raa vik, te le fon 
5364 9869.

Pär nu linn an nab va lik pak-
ku mi sel ka su tus se Tõs ta maa 
Rah va ma jas (Varb la mnt 3, 
Tõs ta maa ale vik, Pär nu linn) 
paik ne vad 50,9 m2 koh vi ku-
ruu mid. 

Alg hind – üü ri määr (si sal-
dab kõr val ku lu sid) 250 (kaks sa-
da viis küm mend) eu rot kuus (ei 
si sal da käi be mak su)

ta ga tis ra ha – 250 (kaks sa da 
viis küm mend) eu rot.
 Koh vi ku ruu mid on va rus-
ta tud in ven ta ri ga ja ruu mid on 
si sus ta tud, in ven ta ri ja ruu mi de 
si sus tu se ga saab tut vu da ko ha-
peal.
 Li sa tin gi mus: pak ku ja ko hus-
tub pak ku mi ses esi ta ma te ge-
vus ka va, mis peab si sal da ma 
ka van da ta va te ge vu se kir jel dust, 
pak ku ja eel ne va ma jan dus te ge-
vu se kir jel dust, ka van da ta va te 
in ves tee rin gu te suu rust ja olu li-
si täh tae gu.

Pär nu Lin na va lit su se 26. au-

gusti 2019 kor ral dus nr 569, 
ka su tus se and mi se tin gi mu sed.
 Ta ga tis ra ha: 250 eu rot.
  Ta ga tis ra ha peab ole-
ma lae ku nud en ne va lik pak-
ku mi se täh tae ga Pär nu lin-
na va lit su se kon to le IBAN: 
EE631010220041191010 SEB 
Pan gas.
 Ta ga tis ra ha, mis on ta su tud 
isi ku poolt, kel le ga sõl mi tak se 
ka su tus le ping, loe tak se le pin gu-
järg se ta su osaks, teis te le osa le-
ja te le ta ga tis ra ha ta gas ta tak se.
 Ta ga tis ra ha ei ta gas ta ta pa ri-
ma pak ku mi se tei nud pak ku ja-
le, kui pa ri ma pak ku mi se tei nud 
pak ku ja ei sõl mi ka su tus le pin-
gut lin na va ra- ja hea kor ra tee nis-
tu se poolt tea ta tud ajaks.

Pak ku mi sed tu leb esi ta da hil-
je malt 20. sep temb ril 2019 kell 
14.00 Tõs ta maa osa val la kes-
ku ses se (Sa da ma tee 2, Tõs ta-
maa ale vik, 88101, Pär nu linn). 
Pak ku mi sed esi ta da kir ja li kult 
kin ni ses ümb ri kus. Ümb ri ku-

le tu leb mär gu sõ na na kir ju ta da 
„TÕS TA MAA RAH VA MA-
JA“ ja mär ge, et ümb ri ku avab 
ko mis jon 20.09.2019.

Pak ku mi ne peab si sal da ma: 
and meid pak ku ja koh ta (füü-
si li se isi ku pu hul pak ku ja ni mi, 
isi ku kood, elu koht, kon takt-
te le fon, e-pos ti aad ress, pan ga 
ar vel dus kon to num ber, koo pia 
isi kut tõen da vast do ku men-
dist; ju rii di li se isi ku pu hul isi ku 
ni mi, re gist ri kood, asu koht, pos-
tiaad ress, kon takt te le fon, e-pos-
ti aad ress, pan ga ar vel dus kon to 
num ber); te ge vus ka va, mis peab 
si sal da ma ka van da ta va te ge vu-
se kir jel dust, pak ku ja eel ne va 
ma jan dus te ge vu se kir jel dust, 
in ves tee rin gu te suu rust ja olu li-
si täh tae gu. 

Pa ku ta vat üü ri mää ra sõ na de 
ja numb ri te ga, ju hul, kui ni me-
ta tud sum mad ei lä he kok ku, 
loe tak se keh ti vaks sõ na de ga 
kir ju ta tud sum ma; kin ni tust, et 
pak ku ja on nõus ka su tus se and-

mi se tin gi mu se ga ja tead lik va ra 
sei su kor rast; pak ku mi se te ge mi-
se kuu päe va ja pak ku mi se esi ta-
ja all kir ja. 

 Pak ku ja peab ole ma täit nud 
oma ko hus tu sed riik li ke ja ko ha-
li ke mak su de osas ning ei to hi 
oma da võ laõi gus li kest le pin gu-
test tu le ne vaid võlg ne vu si (s.h 
aja ta tud võlg ne vu si) Pär nu lin-
na ees.
 Pak ku mi ne viiak se lä bi Pär-
nu Lin na vo li ko gu 25. ap ril li 
2019 mää ru se ga nr 15 kin ni ta-
tud Linnavara valitsemise korra 
alusel.

Kasutusse antava varaga 
tutvumise võimalustega ja 
valikpakkumise tingimustega 
saab tutvuda Tõstamaa osa-
vallakeskuses (Sadama tee 2, 
Tõstamaa alevik, Pärnu linn). 
Info tööpäevadel: 444 8160, 528 
6850, anu.peterson@parnu.ee.

TOV

Jäät me te vas tu võ tu hin na ki ri:

Jäät me liik
Mõõ t-
ü hik

Ühi ku hind 
km-ga (eur)

Pa ber ja papp m³ 0
Se ga pa kend m³ 8,33
Se ga pa kend (muu de jäät me te si sal du se ga) m³ 21,70
Ehi tus-lam mu tus jäät med m³ 39,06
Suur jäät med m³ 41,17
As bes ti si sal da vad ehi tus ma ter ja lid m³ 37,20
Va na me tall m³ 0
Lehtk laas m³ 44,64

Tõs ta maa jäät me jaa mas uus hin na ki ri

Võta Tõs ta maa rah va ma ja koh vi ku ruu mid ren di le!

An na me tea da, et Ees ti Õi gus bü roo koos töös jus tiits mi nis tee-
riu mi ga pa kub ta su ta ning soo dus tin gi mus tel õi gu sa bi Ees tis ela-
va te le ini mes te le. Teid abis ta vad 43 ju ris ti üle Ees ti, kel le kesk mi ne 
töös taaž on 17 aas tat ning nad kõik oma vad õi gus tea du se ma gist-
rik raa di. Nõus ta tak se nii koh tu mi sel kui ka vee bis. Kok ku on Ees ti 
Õi gus bü rool üle Ees ti 15 kon to rit, Pär nus Rüüt li 23.

Sel le pro jek ti raa mes on kahe aas ta jook sul ta su ta ning soo dus-
tin gi mus tel õi gu sa bi ja ga tud ju ba 18 500 ini me se le.

Ta su ta ning soo dus tin gi mus tel õi gus nõu saa mi seks tu leb:
1) Sõl mi da klien di le ping ning ta su da 5 eu rot le pin gu ta su (keh-

tib ter ve ka lend riaas ta, see tä hen dab, et ka lend riaas ta jook sul 
uues ti nõus ta mi se le min nes enam le pin gu ta su ta su ma ei pea), 
alaea li sed on le pin gu ta sust va bas ta tud.

2) Eel ne valt bro nee ri da aeg kas in ter ne tis aad res sil www.ju ris-
tai tab.ee või te le fo ni le 688 0400 he lis ta des. 

See jä rel on ini me sel õi gus saa da ju rii di list abi kok ku 15 tun di 
ühe ka lend riaas ta koh ta, mil lest: 2 esi mest tun di on klien di le ta su-
ta (riik hü vi tab 40 eu rot tun nis), 3 järg mi se tun ni eest tu leb klien dil 
ta su da 20 eu rot tun nis (riik hü vi tab üle jää nud 20 eu rot tun nis), 10 
järg mi se tun ni eest tu leb klien dil ta su da 40 eu rot tun nis 

Ees ti Õi gus bü roo se ni se prak ti ka jär gi jääb kesk mi ne õi gus-
nõus ta mi se aeg al la ka he tun ni ning see näi tab, et esi mes te ta su ta 
tun di de ga leia vad liht sa mad ning tüü pi li se mad juh tu mid la hen du-
se. Li sain fo aad res sil www.ju ris tai tab.ee, he lis ta des te le fo ni le 688 
0400 või kir ju ta des abi@ju ris tai tab.ee.

Ees ti Õi gus bü roo

Või ma lus saa da ta su ta ning 
soo dus tin gi mus tel õi gu sa bi
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S
ai me taas kok ku! See kord-
selt ju ba 23ndat aas tat jär-
jest! Vaa ta ma ta väi ke se le 

ni me muu tu se le, mil le ga me ilm-
selt veel pä ri selt har ju nud po le, 
on tao li se koh tu mi se idee ja tra-
dit sioo nid pü si nud siis ki il ma 
suu re ma te muu tus te ta.

Meie sel le aas tast suur sünd-
must raa mis trum mi- ja tu le te-
maa ti ka, mil le le li san dus peh-
me maid kuns te, eri ne vaid näi-
tu seid, mõ nu sat spor ti ja hul ga 
muid põ ne vaid te ge mi si. Hoo 
osa val la päe va de le an dis sis-
se ree deõh tu ne jalg rat ta matk 
Kast na ra da del. 

Osa le jaid mat kal oleks või-
nud ju küll roh kem ol la, sest tao-
li ne ühi ne rat ta reid meie kau nil 
maas ti kul ning look le va tel tee-
ra da del on ala ti ela mu si pak kuv. 
Mat ka or ga ni see ri jad olid üri tu-
se heaks õn nes tu mi seks sa mu-
ti tub lis ti vae va näi nud, kas või 
idee, et kont roll punk ti de lä bi jad 
oma käe le tun nu se ja ka tun nus-
tu se mär giks eri vär vi des (taas-

ka su tus)kan gast pae lad said. 
Era kord ne oli see, et vär vi-

li sus kor dus ka loo du ses, ku na 
mat ka li si saa tis tae vas kau nis 
vi ker kaar. Rõõm sa, 25-liik me li se 
tii mi ener gia taas tas rah va ma ja 
juu res pa ku tud mait sev krin-
gel, ning värs kest õhust ja lii ku-
mi sest saa dud ehe da ener gia ja 
emot sioo ni de va he tus.

Lau päe va hom mi ku se vai ku-
se ale vis lä bis ta sid aga tä ri se vad 

moo tor rat ta hää led - ko ha lik 
mo tok lu bi saa bus tu ru hom mi-
ku le, et uh ke ja vä ge va tsik li pa-
raa di ga ko gu üri tu se le n-ö gaa-
si li sa da. Stiil selt, eel mi se sa jan di 
külg kor vi ga moo tor rat tas, saa-
bus tu ru hom mi ku le ava sõ nu 
üt le ma osa val la juht Anu Pe ter-
son. 

Sü da mes kau niks laul dud 
“Tõs ta maa val si” saa tel hei sa-
ti osa val la lipp ja see kord sed 

pi dus tu sed ale vis või sid ala ta! 
Kor ra ga oli ter ve alev mõ nu-

sat si gi nat-sa gi nat täis! Ku na 
prog ramm oli ti he, siis sel leks, 
et õi gel ajal soo vi tud koh ta des-
se jõu da, tu li ak tiiv sel kü las ta-
jal ilm selt ju ba eel ne valt plaa ne 
te ha.

Osa le jaid ja gus iga le poo le: 
kes ost les tu ru hom mi kul, kes 
tor mas lap su kes te ga las teaia las-
te kül la, et pa nus ta da koh vi kuos-

9. au gus ti õh tu sel kaup lu se käi gul sain 
kok ku ko ha li ku spor di ju hi Too ma se ja 
tal la ta va ise lii ku ri ju hi Rai ni ga, kes ar va-
sid, et olen val mis Kast nas se mat ka ma, 
ku na olin just sõit mas mit me käi gu li se 
rat ta ga ja pä he sät ti nud oma ta va pä ra se 
kiiv ri. 

Mees te ju tust in nus tust saa nud, läk sin gi 
rah va ma ja et te, kus pa ra jas ti ja ga ti ju hi seid 
al ga vaks rat ta ret keks. Pea le rat ta ja kiiv ri 
pol nud mi nu vorm kui gi sport lik: ja las tek-
sas pük sid ning plä tud – nii olin ko dust poo-
di tul nud. 

Kui ni mi oli kir ja saa nud, pol nud enam 
mõ tet sõi dust loo bu da ning asu sin gi Kast-
na poo le tee le. Et kõik õi ges ti sõi dak sid, olid 
osa le ja tel kaar did, kus kir jas kont roll punk-
tid, ning mi nu ül la tu seks mat ka ra ja pik kus 
- 20 ki lo meet rit! Sa mas ka meel de tu le tus, et 
matk ei ole kii ru se le, vaid jalg rat ta sõi du, loo-
du se ning Kas ta vaa de te nau ti mi seks.

Kok ku oli kuus kont roll punk ti. Esi me ses 
punk tis, mis oli ku na gi se Kast na kõrt si juu-

res, tu li tun da seal kas va vaid põl lu kul tuu-
re. Kar tul oli kõi gi le tut tav, tei se tai me mää-
ra mi ne te ki tas aga ele vust  ja kõr vu jäi ise gi 
ka ne pi ni me ta mi ne. 

Tei ses kont roll punk tis tu li käia Se pa maa 
ran nas vä he malt var baid pi di vees. Ve si oli 
nii mõ nu salt soe, et oleks sup le ma läi nud, 
kuid tu li tee kon da jät ka ta. Järg mis tel mat ka-
del võiks lõ pe ta da vee ko gu ää res, nii saaks 
lõ puks puh taks või hea ka ras tu se. 

Kol mas punkt oli Kast na vaa te tor ni 
juu res ja mui du gi tu li min na tor nist vaa-
det imet le ma. Nel jan das pea tus ko has, mis 
oli Kast na kü la kes ku se ning ki r i ku juu res, 
sai ko su ta vat vett juua ja ko ha li ku näi tu se-
ga tut vu da, ka ku na gist kü la- ning koo lie lu 
mee nu ta da. 

Ta ga si tee kul ges lä bi met sa, spor di juht 
Too mas ni me tas se da elu teeks. Elu tee see 
oli gi, sest tu li elu ga sõi ta, et gru pis pü si da. 
Eel mi sel päe val al la kal la nud vihm oli met-
sa tee pä ris so pa seks ning ras kes ti lä bi ta vaks 
muut nud. 

Kor gi met sas oli viies kont roll punkt, kus 

tu li loo ma de jäl gi tun da. Ka ru jäl ge de nä ge-
mi ne ( küll pa be ril) pa ni kii re mi ni pe daa le 
tal la ma, et met sao ti ga mit te kok ku puu tu da. 

Vii ma sel met sa tee lõi gul sain sõi tu nau ti-
da gi, sest va li sin mõi sa par gi jalg ra ja. Mõi sa-
hoo ne ees tu li osa vust näi da ta: ket taid kor vi 
vi sa ta. Kui oleks nel jas ki kat se ol nud, oleks 
ke tas ehk kor vi läi nud - kol man da vis ke ga 
sain ju ba kor vi le pih ta. Nüüd jäi veel kes k-
a le vi poo le sõi ta ja matk lõ pe ta da.

 Kõik li gi 20 mat ka jat olid õn ne li kult, 
ehk vä si nult ki ko ha le jõud nud ning said osa 
pa ku ta vast kring list ja mor sist.  Iga osa le nu 
sai ko ha li ku mee ne, mõ ned ka loo siau hin-
na na val la päe va de sär gi. Sel lest suu rem oli 
rõõm heast ret kest ning to re da test kaas las-
tes (koo liee li kust ku ni va nae ma de ni). 

Loo dan, et järg mis tel val la päe va del mat-
kat ra dit sioon jät kub ning osa li si tu leb juur-
de. Ra du, mi da möö da sõi ta, meie kan dis 
ik ka on. Suur tä nu rat ta mat ka kor ral da ja te le 
ja sel le le kaa sa ai da nu te le!

Ho bi mat ka ja Ma ri Lü his te

Tõs ta maa osa val la päe vad 2019 olid

Kaup lu sest Kast nas se ehk val la päe va de jalg rat ta mat kala



5 (249) nr 7 / 2019 august

tu ga las teaia hea te ge vus se. Teel 
võis va balt ko ha ta Pi pit ja me re-
rööv lit. Ehk jäi li saks mah ti saa-
da osa ka Lin di koo li vi list las te 
las tee ten du sest.

Suur selts kond uu dis tas poe 
ees end po see ri ma sead nud Tõs-
ta maa mo tok lu bi tsik leid, tei-
sed hu vi li sed aga pu nu sid meie 
ko ha li kust rik ka li kust tai me va-
li kust kau nist tai me vai pa Jan ne 
Raua ju hen da mi sel.

10.30 star tis Er mis tu Puh ke-
kü last tra dit sioo ni li ne ja po pu-
laar ne Mi nit riat lon. 

Disc gol fi ra da de le mõi sa-

par ki ko gu nes sa mu ti suur hulk 
hu vi li si.

Kell 11 ava ne sid eri ne vad 
näi tu sed. Rah va ma jas: Reet 
Rea-Smyth’i il lust rat sioo nid, 
Vai ke Hang ko du loo tee ma li se-
väl ja pa ne ku ga (Vai ke on Tõs ta-
maal näi tu si kor ral da nud ju ba 
40 aas tat jär jest) ning sa mu ti 
pi ka tra dit sioo ni ga la pi töö näi-
tus, mis sel kor ral kan dis ni me 
“Too li pat ja de pa raad”. Eri li ne oli 
ka sel kor ral näi tu se le kut sung: 
Pil le Mart so ni la pi töö na val-
mi nud ho bu se tekk kan ti uh ke 
oma ni kust ho bu Len nes si sel-

jas rah va maj ja, kat maks seal set 
mo dell ho bust, mil le val mi mi se 
lu gu oli pikk ja üs na kee ru li ne, 
kuid sa mas vah va! To re teos tus 
sai teoks tä nu Pil le, Leo ja Ree da 
ühi se le koos töö le! 

Näi tu se Ter vi se kes ku ses pa ni 
üles Ma dis Ves ki mä gi. Mõi sas 
sai nä ha Pu sa vär vi rik kaid maa le 
“Roo sa tä pi sa la dus”, Kä si töö kes-
ku se näi tu se kuu ris aga imet le da 
soo ja sü da me ja hoo le ga val mi-
nud kä si töö nais te meis ter lik ku 
nä pu tööd. 

Va na Tee ris ti poe kül jes rip-
pus Hiiu ha lu lae va ning sel le 

ehi tust tut vus tav näi tus.
Kesk päe val ko gu nes muu si-

ka hu vi li ne kü las ta ja rah va ma-
ja et te, et las ta viia end rän da-
ma teist su gus te le ra de le, kuu-
la tes põ ne vat me di ta tiiv se na 
mõ ju vat muu si kat, mi da esi tas 
hang drum’il Pan beasts (Ivar 
Karm), kaa sas sõb ra lik ja vah-
va ter jer Mo ko. Lap sed, kes eel-
ne valt trum mi töö toas Ave ja 
Kat re ju hen da mi sel oma isik li-
ku trum mi val mis olid meis ter-
da nud, või sid he lit rum mi rüt-
mi de ga jul gelt ühi ne da. Sa mas 
rah va ma ja män di de all aga rip-

d mee leo lu kad

Fotod: Ta nel Tuul mees
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pu sid Fast rab bit ripp tel gid, mil-
les pi ku ta des oli üli malt mõ nus 
ja lõõ gas tav kõi ke se da muu si kat 
ning ole mist nau ti da.

Suu re hul ga hu vi li si tõi kok ku 
Ees ti Pääs te koer te Ühin gu koer-
te de monst rat sioo ne si ne mi ne. 
Hu vi li sed said hil jem koer te ga 
ka lä he malt tut vust te ha. Koer-
te ga toi me tas Ain Lau rits mees-
kon na ga.

En ne ki ri ku kont ser ti jõud-
sid ehk hu vi li sed kü las ta da ka 
Poot si mõi sa, kus sai nä ha va nu 
vää ri kaid au to sid. või kui ei, siis 
vä he malt an da või ma lus oma 
las te le, Ter vi se kes ku se plat sil 
üles sea tud Pär nu liik lus lin na-
kus said lap sed proo vi da au to-
juh ti mist, või sei gel da näi teks 
osa vust ja ta sa kaa lu nõud val 
ma dal seik lus ra jal või proo vi da 
sky jum pi. 

Kõi gi eel pool loet le tud te ge-
vus te va hel said kü la li sed kü las-
ta da meie ühek sat (re kor dar vu-
list) ko du koh vi kut või imet le da 
sel päe val ava tud ae da sid.

Ki ri ku kont sert pai tas kõr va 
ja hin ge, kau nil muu si kal ja lau-
lu hää lel lask sid kõ la da Ne le-Liis 
ja Rolf koos suu re pä ras te saa te-
muu si ku te ga. Lau lud kand sid 
ar mas tust.

Õh tul toi mus tõe li ne rah va 
pi du! Sel list vä ge vat trum mi- ja 
tu le möl lu po leks osa nud oo da-
ta. Pee ter Jõ gio ja ju hen da mi sel 
sai pea iga peo li ne nii suur kui 
väi ke, su ve niirt rum mi pul ka de-
ga, mil lel lo go “Tu le Tõs ta maa-
le!”, trum mi del väl ja ela da eri ne-
vaid emot sioo ne. Trum mi gu ru 
esi ne mi se lõ pe tas ilu tu les tik. 
Va na hea an sam bel Fix la si kõ la-

da pal ju del hit ti del. Tant sup lats 
täi tus mo ment selt tant si ja te ga 
ega tüh je ne nud en ne, kui Märt 
Ran na mäe oma vii mast dj-teh-
ni kat kok ku pak kis.

Osa val la päe va de lõ pe ta mi ne 
pü ha päeval al gas ju ma la tee nis-
tus te ga Tõs ta maa Maar ja ki ri-
kus, kus vii ma seid kor di tee nis 
õpe ta ja Tii na Jan no.

“Lau la, lau la suu ke ne..”
XXIII Tõsts maa osa val la päe-

va del jääd vus ta si me aja lu gu - 
ava si me mä les tus ki vi ko ha li ku-
le lau li ku le Lii su Ori ku le (1873-
1970). Sel leks pu huks oli ko gu-
ne nud meie Vo ki ra tas kau ni tes 
Tõs ta maa rah va riie tes rah va ma-
ja kõr va le püs ti ta tud ki vi juur de, 
et aus ta da Lii sut te ma lau lu ga 
“Loo mi ne”. 

Ehe daid mä les tu si lau li kust 
ja ga sid Ai ma Nurm ja Põl de Lii-
su jä rel tu li ja Mar ge Pääs tel.

Mä les tus ki vi loo mi se ga, te gi-
me üht la si kin gi tu se Ees ti Va ba-
rii gi le seo ses juu be li sünd mus te-
ga: EV100 igas kü las.

Esi nes Tõs ta maa lau lu koor 
ning toi mus tä pi loos, kus said 
õn ne proo vi da osa lus män gust 
osa võt jad.

See kord sed väär tus li kud 
au hin nad olid väl ja pan nud: 
Tõs ta maa osa val la kes kus, Hai-
ku Mi ni mal (Tai vo Pe ter son), 
Sil la met sa Tai meaed, Er mis-
tu Puh ke kü la, Jär veot sa Ta lu, 
Poot si mõis, Anu Pa gar, Ja ne ly 
Ko du köök, Food Mar ket, Amps 
ja Lonks, Tõ he la mas saažibuss, 
Tõ he la kü la selts, Sau li äri.

Tä nu sõ nad kuu lu vad kõi ki-
de le, kes vä he gi hin ges ja sü da-
mes tun ne vad, et pa nus ta sid 
osa val la päe va de heas se toi mi-
mis se, sest iga väik sem gi asi loeb 
ja loob kok ku suu re. Häid toe ta-
jaid, teos ta jaid ja abi li si on sel li se 
suu re üri tu se kor ral da mi sel tõe-
li selt pal ju! See pä rast ol gu tä na-
tud kõik, ka Tõs ta maa osa val la-
päe vad 2019 osa le jad, sest il ma 
teie ta se da üri tust meil ei oleks!

Tä nud osa val la päe va de sär-
gi lo go meist ri le Too mas Mi ti le 
ja ko gu prog ram mi jääd vus ta ja-
te le nii he lis kui pil dis - Kar lo ja 
Ta nel!

Suur ai täh kõi gi le! Koh tu me 
järg mi sel aas tal taas! Tu le Tõs-
ta maa le!

Kat ri 
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O
li eel mi se aas ta au gus ti 
lõ pu poo le, paar nä da-
lat pea le val la päe vi. 

Pil vi he lis tas, et Lau ra tu li väl ja 
mõt te ga, et kas ho bu se tek ki ei 
saaks la pi teh ni kas te ha. Üt le sin, 
et võin proo vi da. 

Ise hak ka sin une tu tel öö del 
mõt le ma, et mil li ne see tekk ol la 
võiks. Vai mu sil mas nä gin, et all-
ser vas võik sid vär vi li sed kolm-
nur gad ol la. Pil vi tõi Lau ra käest 
ühe ho bu se te ki näi di seks. See 
oli vä ga tu ge vast rii dest ja paks. 
Üt le sin, et sel le ga ma toi me ei 
tu le. Nä da la pä rast tõi Pil vi Lau-
ra käest uue te ki. See oli häs-
ti õhu ke fl ii sist tekk. No see oli 
ju ba tei ne asi! 

Pil vi võt tis lõi ke ma ha, te gin 
al gul va nast voo di li nast proo vi-
te ki. See so bis, ai nult vei di pi ke-
mat oli va ja. Asu sin töö le, alus-
ta sin sak ki dest vä li sää rel. Ku na 
nur gad (6 tük ki) olid kõik üma-
rad, siis nen de ga oli pal ju te ge-
mist. Läks ae ga mis läks – veeb-
rua ris sain val mis.

Aga siis tu li uus mu re – kui-
das ho bu se tek ki eks po nee ri da. 
Liht salt sei na le pan na na gu voo-
di kat ted? Võib jää da sel gu se-
tuks, mis see on ... 

Rah va ma jas on võim le mis-
riist „ho bu ne“, ena mas ti kõik 

tea vad se da as jan dust. Siit saaks 
ke re, aga sel lest on vä he. Pead 
oleks ka va ja. Rää ki sin mõt test 
kunst ni kust naab ri nai se le Reet 
Rea-Smyt hi le. Reet üt les, et 
tee me ära! Ta joo nis tas ar vu tis 
ho bu se pea ja kae la pro fi i li ning 
la si lin nas ori gi naal suu ru ses väl-
ja prin ti da. Mõ te oli, et teen sel le 
pea ja kae la kan gast ning to pin 
va tii ni täis, aga see ei ol nud siis ki 
hea mõ te. Rää ki sin Leo le, et kas 
ta ei saaks ta va li sest lauast pro-
fi i li väl ja saa gi da. Leo üt les, et 
pe nop las tist oleks liht sam te ha. 
Läk si me lin na ma ter ja li ot si ma. 

Õn neks olid po jal And-
re sel sei na ää res jää gid 
– tü kid na gu prus sid – 
mis ta ka vat ses prü gi-
mäe le viia. Tõi me need ko ju. 

Ühel päe val hak ka si me neid 
siis mon taaživa hu ga kok ku lii-
mi ma. Suu re ma töö te gi Leo, 
mi na ena mas ti vaa ta sin pealt. 
Kut su sin ka Ree da vaa ta ma. 
Te malt sai me head nõu ja kin-
ni tust, et ole me õi gel teel. Võt-
tis ik ka pä ris mi tu päe va män-
gi mist en ne, kui kõik need tü kid 
ühen da da sai. Siis veel see lih vi-
mi ne ja õi ge ku ju and mi ne. 

Reet os tis lii mi, mi na ot si sin 
kan ga, mil le ga pea ja kael kat ta. 
Reet vär vis kõik üle, joo nis tas 
suu ja sil mad ka pä he. Kin ni ta-
si me kat ki läi nud põ ran da har-
ja har jas test vur rud ja rips med 
(mi da gi ei või ära vi  sa ta!). Tu ka, 
la ka ja sa ba te gin lõn gast. Ja nii 
ta oma et teas tet val la päe va de ni 
oo ta ma jäi.

Eri li ne tä nu Ree da le ja Leo le!

Pil le Mart son

3. au gus til toi mus Ma ni laiul 
jär je kord ne Ma ni ja päev. 
Päe va ees mär giks oli ko gu-
da ra ha las te män gu väl ja ku 
ra ja mi seks.

Ha ka tu seks an ti üle kaks 
Ma ni ja au ko da ni ku tiit lit. Ühe 
neist päl vis Va na-Jü ri An ni, kes 
on Ma ni ja kõi ge va nem ela nik. 
Tei se au ko da ni ku tiit li päl vis 
Mark Soo saar Ma ni ja elu eden-
da mi se ja pä ri mus kul tuu ri sal-
ves ta mi se ning kir jas ta mi se eest. 
Ava mi sel osa les muu si ka li se ter-
vi tu se ga Tõs ta maa nai san sam-
bel Ree de ne Rõõm.

Päe val toi mu sid sport li-
kud mä gud Ma ni ja moo di, kus 
võist le jad rii su sid või du hei-

na, hoid sid pak ku ning kor ja sid 
me re mii ne. Li saks ava ti Ma ni ja 
kü la kes ku ses maa li näi tus Ma ni-
ja va ne ma test kü lae la ni kest. 
Tõs ta maa rah va tea ter tu li kül la 
üs na gi hu vi ta va ning hu moo ri ka 
luu le ka va ga. 

Õh tu saa bu des as tus la va-
lau da de le ter vi tust too ma Kih-
nu nais rah va tant su rühm Pit-
sid Paist vad. Toi mus õn ne loos, 
mil le pi le ti tu lu läks sa mu ti las te-
män gu väl ja ku ra ja mi seks. Tant-
su kee ru ta ti an samb li Va nad 
Sõb rad saa tel. 

Ma ni ja päev õn nes tus sel-
lel aas tal 100%. Kü la li si tu li nii 
mand rilt kui ka Kih nust, kuid 
kõi ge roh kem oli osa le jaid 
Ma ni jalt. Rõõm oli nä ha, et rah-

vas hoi dis üh te ja tun ti rõõ mu 
koo so le mi sest. 

Pi le ti tu lu tee ni ti 600 eu rot 

mil le eest loo de tak se peat selt 
las te le at rak sioo nid mu ret se da.

Egert Pull

Mani ja la sed tu lid ko du saa re le kok ku
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Hobu se pea ja -te ki sün di mi se lu gu
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K
oh tu sin Kih nu Vil ma ga 
(sünd 3.06.1927 Vid rik, 
nüüd Män ni ku) 2017. 

aas ta ühel kau nil su ve lõ pu päe-
val Tõs ta maa ale vi ku suu res 
kaup lu ses. Vil ma oli oma poeas-
ja aja mas (lei dis üles tal le arm-
sa küp si se pa ki) ja mi na Tõ he-
last see tõt tu, et seal enam poo di 
po le (ku na gi oli neid ne li). Tõ he-
last Tõs ta maa le poo di, dok tor 
Ma dis Ves ki mä gi ju tu le sõi du-
tab au to tuid vä si ma tu pi kalt põl-
lu töö ju hi ame tit pi da nud El ve 
Slu gen, ol gu ta tä na tud.

Ma ei ol nud Vil ma ga kaua 
koh tu nud – ta oli päi ke se li ne 
ja rõõm sa meel ne na gu ala ti ja 
te ma esi me sed sõ nad kõ la sid: 
„kui das ma küll noo re na igat-
se sin lin na ela ma ko li mi sest – 
aga mees ei ol nud nõus ja asi jäi 
kat ki. Olen nüüd ome ti saa nud 
ik ka gi lin na ko da ni kuks (mis 
siis, et vas tu taht mist). Tõs ta-
maa vald pan di Pär nu lin na-
ga vä gi si kok ku – se da ei soo-
vi nud ko ha li kud ega ka Pär nu 
linn, vald ot sis koh tult abi, kuid 
se da ei või mal da tud. Kü si mu se-
le – kust sa pä rit oled, tu leb meil 
nüüd vas ta ta – Pär nu lin nast 
Tõs ta maa lin nao sast Tõs ta maa 
osa val last.

Võrd le si me en di va nu seaas-
taid – Vil ma kii tis oma 90. aas ta 
numb rit ja mi na oma 85. numb-
rit. Kum mal sa ja ni vä hem ae ga. 
Nii me li bis ta si me en did ju tu-

hoos poe ruu mist õuet re pi le 
jät ka ma, te gi me pil ti. Jut tu del 
ei taht nud lõp pu tul la. Vil ma 
en dast, rah va tant sust, Er mis tu 
asun dus kü last, isast, ko du ta lu 
ra ja mi sest, las test jm. Olen ala ti 
imet le nud Vil ma os kust en dast 
ime li selt tark ini me ne te ha. 
Ta on pal ju lu ge nud (ka Tõ he-
la kü la de raa ma tu te lu ge mi sest 
he lis tas ta ala ti mul le, li sa des 
omi mä les tu si. Te ma äär mi selt 
kor rekt set väl ja nä ge mist saa dab 
ala ti kaas la si na ka tav rõõ mus 
meel. 

Vil ma on Va ba dus ris ti ka va-

le ri Jaan Vid ri ku (21.08.1886 – 
13.04.1953) viie lap se li se pe re 
ai nus tü tar. Sün di nud ja kas va-
nud Er mis tu asun dus kü las Kih-
nu ta lus. Nüüd ne nä gus elu paik 
Tõs ta maa ale vi kus on Vil ma ja 
ta me he Ar nold-Mar tin Män-
ni ku (pä rit Sau le pist) ehi ta tud 
Kih nu re hie la must.

Meie tut vus Vil ma ga on al gu-
se saa nud vä he malt 50 aas tat 
ta ga si. Al gas see ajast, mil Vil-
ma töö tas Tõs ta maa si des 16 
aas tat ja sel le aja jook sul oli saa-
nud 12 kii tust! Järg nes töö Tõs-
ta maa ap tee gis – 14 aas tat ja siis 
veel ale vi kat la ma jas ning kar ja-
lau das. Mi nu vend Olev Soo bik 
töö tas Tõ he la si des – kok ku saa-
mi si oli pi de valt, küll meil õu na-
mah la aja mi sel jm.

Vil ma õp pis Tõs ta maa 6-kl 
alg koo lis ja eda si Tõs ta maa 
pruu ti de koo lis – ko du ma-
jan dus-täien dus koo lis. Ol nud 
mi tu küm mend aas tat rah va-
tant si ja. Sü da ha ka nud „ju ker da-
ma“ ja see tõt tu pa kub oma tant-
su jär ge ko du se le tüt re le Mai re le, 
kel le lap sed ju ba ko dust ära len-
na nud: tü tar Toot sis, pi loo dist 
poeg Tal lin nas. Vil ma on Tõs ta-
maa Maar ja ko gu du se pi kaaeg-
se töö te gi ja na saa nud kõr ge tun-
nus tu se ise gi pea piis ko pilt. Vil-
ma alus tab iga päe va hom mi ku-
se pal ve ta mi se ga.

Va ba rii gi 100. sün niaas tal 
mee nu ta me Jaan Vid ri ku Va ba-

dus sõ ja teed 1935. aas tal il mu-
nud „Ees ti Va ba dus ris ti ka va-
le rid“. Vil ma mä le tas, et te ma 
isa käi dud sel le raa ma tu jaoks 
ko dus pil dis ta mas (au mär gid 
rin nas). Isa tee nis Va ba dus sõ jas 
noo rem-al loh vit se ri na 6. ja la väe 
rat sa luu ra ja te ko man dos rüh-
ma va ne ma na ja võt tis osa pal ju-
dest la hin gu test. Tal le an ne ta ti 
II lii gi 3. jär gu Va ba dus rist la hin-
gu tes üles näi da tud isik li ku vap-
ru se eest. Kaua ae ga ei toh ti nud 
Va ba dus ris ti sõ na gi su hu võt ta. 
Küll ema peit nud se da ja suu-
res hir mus vi sa nud Va ba dus-
ris ti ak nast väl ja, mis jäi gi üles 
leid ma ta. On ime, et Jaan Vid rik 
Si be rist pää ses. Oli vaid ühe aas-
ta (1947) Tal lin nas pa ta rei vang-
las kait se lii tu kuu lu mi se pä rast. 
1949 pi das tal li me hea me tit – sai 
ho bu selt ja la hoo bi rin na kor vi 
pih ta (su ri 1953).

Va ba du sõ da an dis Jaan Vid-
ri ku le õi gu se ta lu le ra ja ta vas 
Er mis tu asun dus kü las koos 
ta lu maa (34 ha) asu ko ha va li-
mi se õi gu se ga (ko ha eest tu li 
maks ta). Nen de ko ha tei nud 
kal liks ilus kuu se met sa maa üle 
Er mis tu jär ve (mui du ta lu maa 
ühes tü kis). Vil ma on kor du valt 
kiit nud, et küll os kas see Kih nu 
mees oma ta lu le imei lu sa asu-
ko ha va li da. Ta mee nu tas eri-
ti ko du seid ke va dõi tes imei lu-
said oja kal daid. Kih nu ta lu asus 
Er mis tus ku na gi se Tõs ta maa 
val la ma ja lä he du ses üle maan-
tee (va rem oli see Er mis tu kar ja-
mõi sa su las te elu ma ja - Vid ri ku 
pe re elas seal en ne asun dus ta lu 
saa mist.

Kihn la sed sal ga sid sa ge li 
oma pä ri to lu ma ha. Tõs ta maa 
ko du ma jan dus koo lis õp pi des 
tul nud  va hest mõ ni an keet täi-
ta, siis Vil ma kir ju ta nud en da 
ni me juur de ala ti – kihn la ne. 
Küll õpe ta ja prei li Alu le tei nud 
see nal ja. Vil ma kir jel das vär vi-
kalt koo lieks kur sioo ni Tar tus se 
Ees ti Rah va Muu seu mis se – eri-
ti meel di nud tal le seal va naa ja 
ta lu si sus tus; kõik oli tal nii värs-
kelt mee les.

Jaan võt tis nai se Varb last 
or vu na kas va nud Ma ria (Guut-

Jutus tab Va ba dus ris ti ka va le ri tü tar Kih nu Vi

Vil ma Tõs ta maa rah va tant si ja (va sa kult viies) 

Kih nu Vil ma 2017. au gus tis Tõs ta-
maa poe tre pil. Fo to Vaike Han g
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man). Te ma koh ta öel di – et on 
na gu sa maa ria nai ne – ai tas kõi-
ki ini me si ja mu ret ses kõi ki de 
eest. Kih nu re hie la mu sai val mis 
1926. aas tal (ik ka kol me kamb-
ri, re he toa ja köö gi, re hea lu se ja 
ta ra ga). Val last soo vi ta tud Jaa-
ni le ta lu ni meks võt ta Tam me 
ehk Oja. Kih nu mees võt tis ta lu 
ni meks hoo pis Kih nu – li sa des, 
et na gu nii ha ka tak se Kih nuks 
kut su ma, mil leks siis ni me ga  
pei tust män gi da.

Kih nu õues kuu se he ki ää res 
asub suur ja lai ki vi. Tal gu te ajal 
oli mah tu nud sel le le ki vi le kor-
ra ga kolm paa ri tant si ma. See 
Kih nu ki vi on veel prae gu gi ole-
mas – üle sel le kum mar du vad 
puu deok sad pa ku vad müs ti list 
vaa te pil ti. Siin kir ju ta ja ko ges 
se da kau nist vaa det 1985. aas-
tal lä bi vih ma sa ju – ju ba siis 
olid Kih nu õue ra jad  roh tu nud! 
Ke set õue laiu tas mõi saa jast 
pä rit suur tam me puu. Jär ve kal-
das Lai ki vi – oli Vil ma pe re päi-
ke se püüd mi se koht. Sa mas on 
veel tei ne gi ma dal ki vi rahn mil-
lel pe su käi di pe se mas nn pe su-
ki vi. Kar ja kop li suu re ränd rah nu 
ni meks oli Moo ra maa ki vi ku-
nin ga tool. Seal män gi mi sest ole-
vat tal iga ves ti mee les pilt le pa-
puu ot sast al la roo ma va nas ti ku-
ga. Sa mu ti ela nud ta üle ko hu ta-
va hir mu kui jär ves nas tik loot-
si ku alt lä bi ujus. Mul oli Vil ma le 
li sa da just sa ma su gu ne nas ti ku 
paa di alt lä bi mi nek – küll isa 
mind ra hus tas, aga vä ri se sin 
kõ vas ti. Vil ma üt les end lap se-
na oh jel da tu puu de ot sa ro ni ja 
ol nud. Üks õn ne tus seo ses ro ni-
mi se ga kä ris ta nud ta kat ki täies-
ti uue sitsk lei di. Küll saa nud ta 
sel le teo eest ko dus pra ga da.

Mui du gi oli Kih nu pe res oma 
paat – ka la püü giks ja üle jär-
ve hei na le sõud mi seks. Üle jär-
ve hei na maa le oli Kih nu mees 
ehi ta nud imei lu sa sind li ka tu se-
ga hei na küü ni – see ol nud na gu 
uh ke su vi la maa ni ula tu va ka tu-
se ga.

Jaan Vid rik oli li saks Va ba-
dus sõ ja le ka eel mi se suu re sõ ja 
– I Maail ma sõ ja ve te ran. Ta oli 
oma asun dus ta lu hea üle se hi ta-

ja, kait se liit la ne. Vil ma le mee-
nub isa ik ka kait se lii du vor mis 
ja Vil jan dis õp pus tel käi mi sed. 
Te ma oli ko gu kü la le ka su li-
ke et te võt mis te al ga ta ja, kir-
ju tas põl lu töö ko ja le pal ve kir-
ju, et Tõs ta maa jõ gi al la las taks 
ja pääs te taks asu ni ke liig vee all 
kan na ta vaid hei na maid. Ko ha le 
tul nud kont rol lid la hen da sid ki 
olu kor ra asun dus ta lu de le sood-
salt. Jaan Vid rik oli abi val la va-
nem, koo li vo li ko gu lii ge.

Ke va del tul nud ka lad oja kää-
ru de ja kraa vi de pi di lau sa nen de 
uk se al la. Ka lu püü tud neil pea-
mi selt mõr ra ga ja neid jät ku nud 
ja ga mi seks su gu las te le ja tut ta-
va te le gi. See sa ma Kih nu mees 
män gi nud õh tu ti las te le viiu lit, 
õpe ta nud viiu li män gu teis te le 
kü la mees te le gi. Tal gu te, pul ma-
de jm sünd mus te pu hul pan di 
kok ku or kes ter. Mui du gi ei puu-
du nud ühe gi suu re ma sünd mu-
se pu hul ko duõ lu.

Kih nu maal jär ve ää res oli 
võrk pal lip lats ku hu ümb rus-
kon na ja ka ale vi noo rus käis 
pal li män gi mas. Kih nu kar ja maa 
ko hal jär ve ää res oli igal aas tal 
jaa ni tu li. Pe re rah vas nii tis jär-
ve kal dast pil li roo gu - see seo ti 
kok ku suu reks ku buks, süü da ti 
põ le ma ja las ti jär ve pea le va balt 
lii ku ma. Pool Tõs ta maa ale vik ku 
käi nud Kih nu kop lis se jaa ni tu le-
le, kut su tud se da Kih nu roo tu-
les ti kuks.

Vil ma isa ko dus kas vas üles 
viis last: Krist jan (sünd 1922, 
lan ges Nõu ko gu de poo lel Saa-
re maal, ke da Nõu ko gu de ajal 
Tõs ta maa kool mee les pi das); 
Ha rald (sünd 1926), võe ti Sak-
sa sõ ja väk ke, pää ses Sak sa maa-
le, te gut ses kae van du sin se ne ri-
na, te ma poeg Ha rald-noo rem 
on seal kõr gelt ha ri tud ja hin na-
tud va na de hoo ne te res tau raa-
tor; siis oli Vil ma kord sün di da 
(sünd 1927); Mih kel (sünd 1928) 
tõi ala ti kün ni võist lus telt au hin-
du. Hu go (sünd 1930) koos 
Mihk li ga olid mõ le mad hin na-
tud rah va tant si jad, ka ümb rus-
kon na peoõh tu tu te vä si ma tud 
tant su lõ vid, rää ki ma ta Vil ma 
aas ta küm neid kest nud rah va-

tant su lus tist.
Lap sed sün di sid neil kõik 

ko dus. Vil ma mä le tab, et te da 
koos va ne ma ven na ga pan dud 
Hu go sün di mi se ajaks vil ja sal ve 
kin ni. Ne mad saa nud siis ki ühe 
ke pi abil sal vest väl ja ro ni da ja 
toas ol nud Hu go ju ba sün di nud 
ja tei nud äm mae man da (naa-
ber kü la en di se Le pas pea kõrt-
si Kar les pa pe ree ma) kä tel õi ge 
tu ge vat ki sa ja ne mad ki näi nud 
vast sün di nu pe se mist.

Kih nu oma pe re lap si kas va-
tas töö. Lap sed ai na is tu ta sid ja 
kül va sid. Maan teeäär set tük-
ki hüü tud neil Hu go tü kiks – 
küll tal kas vas seal pal ju sor te. 
Kõi ge va nem pe re poeg Ha rald 
ol nud neil hoo las ka la mees te-
le suur te vih maus si de kor ja ja. 
Us si kor ja mi ne käi nud tal öö sel 
pä rast vih ma sa du „lat ri tu le“ val-
gel ki ki var vul ja vaik selt. Sel list 
vih maus si de kül lust po le ku sa-
gil lä he du ses ol nud (nen de pe re 
tei sed lap sed vih maus se ei leid-
nud). Liit ri vih maus si de eest 
maks tud 40 sen ti. Üks kord kor-
ja nud ta ter ve pan ge täie vih-
maus se, saa dud ra ha eest ost nud 
en da le ise gi koo li ko ti. Krist ja ni 
is tu ta tud on nüüd seks suu reks-
võim saks kas va nud sa ra puud. 

Üks laps tõi met sast haa va võ su-
sid – neist saa nud ilus „haa ve-
tukk“. Ka pikk si re li põõ sas te ri da 
on las te is tu ta tud.

Vä ga kii de tud ala ti Kih nu 
ni su põl du – kee gi aga ei tead-
nud, et Jaan las kis las tel ni sust 
ruk ki pead kää ri de ga väl ja lõi-
ga ta – et ni su see me ilus pu has 
saaks. Jaan jõud nud paar aas tat 
Kih nu mees te lae vas tööl ol la. 
Sel ajal ol nud ko du ta lus „poo le-
te ra mees“ Lop si ku Alek san de-
ri pe re.

Vil ma mee nu tas lehm Lau-
gest kes söö nud jär ve ää res 
ühe Tal lin na pan gaa met ni kust 
su vi ta ja pük sid ära – pa han dus 
ol nud suur! Vil ma tu le tas veel 
meel de oma tar ka koe ra Lee-
dit. Te ma le tar vit se nud öel da 
– too Kir jes ära. Lee di se bi nud 
loo ma de (5-6 lüp si leh ma) seas, 
ot si nud Kir je se üles, nak sa nud 
te da kont sast ja aja nud ko ju. Vil-
mal mee nu tus test puu dus ei ole. 
Kord Tõs ta maa laa daks saa nud 
iga laps 50 sen ti. Hu go män gi-
nud koe ra ga ja koer nee la nud 
te ma ra ha al la. Küll Hu go ol nud 
õn ne tu.

Vai ke Hang

Järgneb septembrikuu lehes

l ma 

Vil ma ja Ar nold ko dut re pil Tõs ta maa ale vi kus. Fo to Vaike Han g 1985
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Mi nit riat lon
Uju mi ne 0,3 km Er mis tu jär ves, jalg ra tas 8 km Er mis tu-Le pas pää-
Mõis, jooks 2 km Mõis-Kes ka lev-Mõis

1. Ivo Ki vistk, 28.31; 2. Kau po Ränd la, 30.03; 3. Er ki Salk, 
30.43; 4. Aa ron Ränd la, 33.42; 5. Tar mo Oid järv, 33.53; 6. Rai do 
Salk, 34.27; 7. An na Hen riet, 34.45; 8. Ni co las Hen riet, 34.46; 9. 
Iri na Tark pea, 34.59; 10. Ven no Press, 37.05; 11. Taa vi Tõ nis son, 
37.17; 12. Ras mus-Oli ver Ves ki mä gi, 37.33; 13. Rait Ma dis soo, 
38.14; 14. And res Aruk saar, 39.20; 15. Pil vi Ka se, 42.45; 16. Kad ri 
Ka se, 43.57; 17. Eve lin Müü ri peal, 44.04; 18. Märt Meos, 44.05; 19. 
Epp Tuisk, 48.30; 20. Elis Ig na to vitz, 53.58.

Pea kor ral da ja To mek Jaan soo
Au hin nad Saa re maa Pii ma töös tus ja Jazz Au to pe su la

Paa ris võrk pall
1. Mer lin Mii do – Har li Käärt 
2. Kris tii na Le pik – Ja nek Jaan soo
1. Tai ri Tom son – Karl Lei bur

Jalg rat ta matk
Mars ruut Tõs ta maa rah va ma ja – Kast na kõrts – Sep pa maa rand 
– Kast na vaa te torn – Kast na ki r ik – Leet saa re ja hi ma ja – Tõs ta-
maa mõis – Tõs ta maa rah va ma ja

Kõik kont roll punk tid 22 km pik ku sel ra jal lä bi sid ja nen des ole-
vad üle san ded la hen da sid Ven no Press, He le ri Bauer, Lai ne Bauer, 
Ast ri Mart son, Kai do Mart son, Paul Mart son, Paul Ka ro tam, Ma ri 
Lü hia te, Eri ka Leet maa, Kai do Orav, Lem be Ves ki mä gi, Ave- Ing-
rid Ves ki mä gi, Maar ja-He le na Ves ki mä gi, Liis Rõ hu, Sven-Ar tur 
Ra huo ja, Kaa rel Ka se, Erik, He li na Vol ge rad, Krist jan Pe ters, Re te 
Laa si, Lei ki Laa si, Ave Tuu ling, Len ne Ves ki mä gi. 

Tõs ta maa Spor dik lu bi

TÕS TA MAA OSAVALLAPÄE VA DE SPORDITULEMUSED

Disc golf ruu lib!
10. au gus til kell 14.00 toi mus Tõs ta maa osa val la päe va de raa-

mes disc gol fi  võist lus. Ül la tus li kult võt tis võist lu sest osa 47 ini mest. 
Po pu laar sust võit va le spor diü ri tu se le ai ta sid õla al la pan na au hin-
da de näol Pro di gy Disc Bal tic, Tõs ta maa osa vald, Jazz pe su lad, 
Lin co na, Vil la ven nad. 

Pil dil eri ne va te ta se mek las si de võit jad (va sa kult) Karl Kal da, 
Ee ro Pe ter son ja Ser gei Krai nov. Pil dilt puu dub nais te ar ves tu se 
võit ja Kris tel Lints. Suu red tä nud osa võt ja te le ja toe ta ja te le!

Disc gol fi  võist lu se pro to kol li näeb:
https://disc golf met rix.com/1011760

Tõs ta maa spor dik lu bi

Lau päe val, 21. sep temb ril 
Kell 9 - 9.30 Paat sa lu post kon to ri juu res

Kell 9.30 - 10 Vapp ri bus si pea tu se juu res

Kell 10.15 - 12.15 Varb la val la kes ku se bus si pea tu se 

juu res plat sil

Kell 12.30 - 13.30 Sau le pi poe juu res

Kell 14 - 14.30 Vais te bus si pea tu se juu res

Kell 14.40 - 15.40 Kast na en di se kon to ri hoo ne juu res

Kell 16 - 17 Tõs ta maa ale vi keskp lat sil

Pü ha päe val, 22. sep temb ril 
Kell 8 - 8.30 Tõ he la en di se poe juu res

Kell 9 - 10 Tõs ta maa ale vi keskp lat sil

Kell 11 - 11.30 Se lis te en di se Jaa ni poe juu res plat sil

Kell 11.30 - 12 Se lis te en di se si de jaos kon na juu res 

bus si pea tu ses

Kell 12.30 - 13.30 Poot si poe juu res

Kell 15 - 15.30 Mõt su poe juu res

Kell 15.30 - 16.30 Mõt su en di se koo li ma ja juu res plat sil

Koer te ja kas si de vakt si nee ri mi ne
Ma ru tau di vas tu tu leb vakt si nee ri da kõik koe rad ja kas sid, kes on saa nud üle kol me kuu va nu seks, 

kor dus vakt si nee ri mi ne ühe aas ta pä rast ja edas pi di igal tei sel aas tal. 

Kõi ki täis kas va nud koe ri ja kas se tu leb vakt si nee ri da iga ka he aas ta ta gant. 

Vakt si nee ri da saab all pool too dud ae ga del ja koh ta des hin na ga 3 eu rot loom.

Kaa sa võt ta vakt si nee ri mis pass, kel lel ole mas. 

VTA vo li ta tud loo maarst A. Ärm pa lu-Id vand tel 5342 7359, e-post tloo maarst@gmail.com
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16. oktoober alates 10.00
TÕSTAMAA RAHVAMAJAS

Etteregistreerimine 
telefonil 5323 2454

SILMADE KONTROLL JA PRILLIDE MÜÜK

Silmade kontroll 15 €, prilliostjale TASUTA!



HELJU VELIKOK 
22.06.1927 – 19.06.2019 

MALLE TUULMEES 
21.05.1949 – 04.07.2019

TÕNIS VAINULA 
14.03.1932 – 07.07.2019

JELENA OIDJÄRV 
10.07.1937 – 07.07.2019

Hüvas ti, kal lis Mee ri.
Jääb al les kõik hea, mis meid kok ku lii tis. 

Aas tad ka ras ta nud vai mu, te rav nur ki lih vi nud. 
Ka ku na gi hil jem kui sõb rad laia li läi nud, 

mee nu vad ühi sed het ked mil kä si häs ti või
 hal vas ti käi nud.

Mee nu ta me ja aval da me kaas tun net omas te le.

Vo ki ra tas

Aval da me kaas tun net El me le 
abi kaa sa kao tu se pu hul. 

Noo ru se 4 ela ni kud.


