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Roo sa ja rõõ mus ma ja par gi vee rel 
on oo tu sest äre vil. Vii ma se poo le 
aas ta jook sul po le koo li ma jas just 
ülea ru põn ni de kil keid kuul da. Kül lap 
pa lub iga õpe ta ja vaik selt mõt teis, et 
saaks ome ti ra hu li kult ja tra dit sioo ni li-
selt lap si õpe ta ma ha ka ta. Pea me ise 
hak ka ma saa ma ja mit te ai nult koo lis 
ning te gut se ma äär mi selt tar galt. 
Kui das se da kõi ke kor ral da da, se da 
di rek tor Too mas Mi tilt kü si me gi.

Mul lu ne õp peaas ta uper pal li tas juu-
li al gu se ni, mil lõ pe ta jad pi du li kult tee le 
saa de ti. Tä na seks on mi nis tee rum tea ta-
nud, et koo lid ot sus ta vad ise kui das nad 
oma õp pe tööd kor ral da ma hak ka vad. 
Mil li seid plaa ne on Tõs ta maa kool tei-
nud, et al gav õp peaas ta su juks?

Oo ta si me mi nis tee ru mist juht nöö re 
au gus ti al gu seks, aga suu ni sed tu lid al les eel-
mi sel nä da lal. Pais tab, et ka kõr ge mal pool 
po le as jad sel ged. Põ hi mõ te on, et saa ge ise 
seal kau gel hak ka ma!

Ka Lin na va lit sus ei sä tes ta mi da gi konk-
reet selt – kool peab ise väl ja töö ta ma la hen-
du sed kui das krii sio lu kor ra pii ril toi me ta da. 
Eks see kõik ole üs na hi li se le tun ni le jää nud. 
Täit sel gust po le kel lel gi ja ega vist saa gi ol la 
– ela me ju ke set eks pe ri men ti. 

Esi me sel õp pe nõu ko gul ja suu re mal koo s-
o le kul pa ne me koos õpe ta ja te ga õp pe töö 
kor ral du se punk tid pai ka ning in for mee ri-
me ka lap se va ne maid.

Prae gu ei ole co vid näi ta jad veel hul lud – 
alus ta me ta va pä ra se kon tak tõp pe ga. Mi nu 
mee lest po le va ja üle rea gee ri da, ent me ei 
tea, kui das koo li de ava mi ne vii ru se le vi ku le 
suu res pil dis mõ jub?

Sel les mõt tes eri neb al gav õp peaas ta 
kind las ti, et ko gu aeg peab ole ma val mi s-
o lek. Oma koo lis ole me kä te pe su ala ti nõud-
nud, er ti ti gri pi pe rioo di del, nüüd pöö ra me 
sel le le siis veel roh kem tä he le pa nu. Ar ves-
ta da tu leb, et igaüks, kas töö ta ja või õpi la ne, 
hai gu se või ai nult kö ha ja no hu ga, peab ko ju 
jää ma. Koo li maj ja tal kind las ti as ja po le! 
Va rem lu ris tas gri pi hooa jal mõ ni kord pool 
klas si ni na, enam nii ei saa. Va rem lap se va-
nem üt les, et laps jääb ju õp pe tööst ma ha, 

min gu ol gu koo lis, sest kö hib ju vaid na tu ke. 
Nüüd tu leb väik se ma gi hä da kor ral kind lalt 
ko dus is tu da ja ise seis valt õp pi da. 

Mas ki de kand mist me esial gu ei nõua. 
Sel les osas po le ühis kon nas jät ku valt kok ku-
lep pe le jõu tud. Po le uu rin guid, kui das co vi-
di poi sid puu vil la se ja spet siaal mas ki sees 
käi tu vad, äk ki ko gu ne vad kok ku, pea vad 
seal pi du ja see jä rel ik ka-
gi rän da vad ruu mi laia-
li? De so va hen did oo ta-
vad us te juu res, aga kaug-
ter mo meet ri ga esial gu 
ke da gi uk sel ei mõõ de ta. 
Ole me kaa lu nud vi sii ri de 
mu ret se mist õpe ta ja te le, 
aga proo vi sa seit se tun di 
nö lä bi pais tev kee vi tus-
mask peas või suu mask 
ees tööd te ha? 

Söö gi va he tun ni tee me ka he ase mel ühe 
ja pi ka. Kor ra ga sööb kolm klas si, siis järg-
mi sed kolm jne. 

Koo li kell he li ses va rem ai nult sis se /õp 
lõ pe tas tun ni/, nüüd jä ta me vaid 8:15 esi me-
se tun ni al gust kuu lu ta ma ning lü li ta me kel-
la see jä rel üld se väl ja. 

Hak ka me te ge ma paa ris tun de. Kui va rem 
oli õpe ta jal 7 ku ni 8 klas si päe va jook sul kel-

le ga kok ku puu tus, siis nüüd ku ni ne li. Sel-
li selt vä hen da me õpe ta ja kon tak ti de ar vu. 
Üle koo li lis te üri tus te kor ral kaa lu me, mis on 
sel le si su ja te ge vu sed ning siis ot sus ta me, 
kas ja kui das lä bi vii me.

Kui il mas tik vä he gi lu bab, siis suu ren-
da me õue sõ pet ja va he tun di des väl jas vii-
bi mist.

Ko duk las si de süs tee-
mi le me esial gu üle ei 
lä he. Igal õpe ta jal oma 
nu ti sead med/õp pe tar-
bed oma ja gu ja neid po le 
ots tar be kas ve da da. Klas-
si de si sus tu se pai gu ta me 
või ma lus te pii res üm ber, 
et lau da del oleks suu re-
mad va hed ja te kiks juur de 
ük si kis tu mi se koh ti. Õpe-

ta ja laua ni hu ta me esi me sest reast või ma li-
kult kau ge le. 

Mõi sa ma jas po le kor ra li ku ven ti lat sioo ni, 
mis teeb klas si de ven ti lee ri mi se kee ru li seks. 
Pea me va he tun di des ruu me õhu ta ma re gu-
laar selt, aga te ge ma pau se ka aia ne tun di de 
sis se, eri ti veel paa ris tun di de pu hul.

Pea le õpi las te ja õpe ta ja te ei soo vi me 
koo li ma jas muid ini me si nä ha. Väl ja ar va-
tud esi me ne koo li päev, kui I klas si va ne mad 

Rahu, ai nult ra hu, kool al gab!

Se da kor da on koo li pa pa Mi ti il me en ne koo liaas ta al gust üs na mu re lik

Ar ves ta da tu leb, et 
igaüks, kas töö ta ja 
või õpi la ne, 
hai gu se või ai nult 
kö ha ja no hu ga, 
peab ko ju jää ma.
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O
n au gus ti eel vii ma ne päev. Öi ne 
torm on kal da le kand nud värs-
ke ad ru ri ba ja mu da hõng len dub 

kau ge le. Tae va li ku vär vi ja mait se ga põld-
mar jad ah vat le vad en nast su hu nop pi ma 
ja käed vär vu vad mah la kar va. Su hu jääb 
me re soo la kas mekk.

Tae va ne pilt jook su tab val geid ja tu me-
si ni seid pil vi pa ra ja kii ru se ga üle lao tu se. 
Soe tuul kee ru tab üm ber kõr vit sa põl lu. 
Ajab leh ti laia li ja näi tab pei tu nud pai su-
vaid kol la seid vil ju. Päe va lil led kõi gu vad 
õi si ku te ga ed vis ta des na gu üks mees tuu-
les.

Nüüd unus tan ko gu köö gi vi le ja va lu. 
Vis kan ro hu le se li li ning jõl li tan kis si ta-
des pil vi. Pää su ke sed vi dis ta vad len nel des, 
puud ko hi se vad tuu les, päi ke pai tab veel 
soo jalt põs ke. Tu leb jät ta see hetk meel de, 
nii hea ja ra hu lik. Su ve lõ pu täius lik tun ne.

Toas lük kab raa dio uu dis te ga kol man-
da käi gu sis se. Reaal sus on ta ga si. Val ge-
ve nes võib min na vä ga gi vä gi vald seks, mu 
sü da va lu tab. Oh, miks need põmm pead ei 
kuu la soo vi tu si ja muud kui te ki ta vad uu si 
ko roo na kol deid, ki run omaet te. Pa lun, 
pa lun, pa lun, et lap sed saaks mõist li kult 
koo lis käia ja koo li ju hid teeks tar ku ot su-
seid, kui hai gus peaks uk sest sis se trü gi ma.

Rii gi kont roll ka veel kae las, se le ta siis 
tar ka de le mees te le, miks hal dus re for mi 
vil jad ei ole mee le pä ra selt küp se nud ning 
ei mait se osa val las taa tu ses se pan dud rah-
va le ko he mit te. Ha ja- ja ti hea sus tu sel ei 
saa ol la sa mu reeg leid ning sel le mõist mi-
ne on lin na mees tel ik ka ku rat li kult ras ke. 
Po lii ti lis te män gu de virr var rist hak kab pea 
rin gi käi ma.

Ah, min ge te ka kõik see ne le, sõ na ot se-
ses mõt tes! Põ ge nen õue, hau kan suu täie 
ma gu sat pir ni, mil le mahl ni ri seb mõ nu-
sas ti möö da lõu ga al la. Pil ved on ik ka nii 
äge dad!

Ül le Tamm, toi me ta ja

Juhtkiri klas si ju ha ta ja tun di kü las ta vad. Ko ris ta ja-
tä di de ga aru ta me, kui das ja mi da me ma ja 
pu has ta mi se poo le pealt pea me ti hen da ma 
no näi teks sa ge da sed uk se lin ki de, tre pi kä-
si puu de pu has tu sed jms. Asu me kor ral da-
ma re gu laar seid e-õp pe päe vi, mis ai ta vad 
edas pi di koo li luk ku pa ne mi se pe rioo di del 
e-õp pe tööl toi mi da.

Va he tun nid saa vad ole ma eri ne va tel 
ae ga del. Sel ge see, et noo red on pool aas-
tat üks tei sest ee mal ol nud, ta hak sid ju kõik 
va he tult su hel da, ent kon tak te pea me pii ra-
ma, pi gem en ne ta vad meet med, kui et jäl-
le ole me sun ni tud õpi la sed e-ko duõp pe le 
saat ma.

Suur rõhk on üht se te e-süs tee mi de väl-
jaa ren da mi se le. Kõi ki Pär nu koo le püü tak-
se viia Offi    ce 365 tark va ra le üle ning meie-
gi asu me se da juu ru ta ma ja õpe ta ma. Iga le 
õpi la se le loo me e-aad res si, et oleks ees ni mi.
pe re ni mi näi teks ar no.ta li@.... Sel le ga väl di-
me ke va dist olu kor da, et kui oli va ja õpi la-
se ga su hel da siis pi di me nu pu ta ma, kes on 
roo sa not su123@.

Need on esialg sed mõt ted, mis vor mu-
vad meie koo li ko roo na en ne tusp laa niks. 
Peab ko he ka li sa ma, et lap se va ne ma tel 
pa lu me ar ves ta da - muu da tu sed või vad 
tek ki da üleöö. Vaa ta me ja jäl gi me aren guid 
vii ru se rin del.

Kas ko roo na hirm on too nud maa le hoo-

pis roh kem õpi la si? Pal ju lap si õp pi ma 
asub?

Het kel sel list lii ku mist po le tä hel da da, 
et lap se va nem saa buks pal ve ga – võt ke mu 
laps loo du se rüp pe, inim mas si de seest ära. 
Õpi las te arv on het kel 150ne üm ber ning 
see on hea, et po le 1500 kor ra ga. Mi da 
väik sem ko gum, se da pa rem log si ti kat kor-
ral da da.

Esi mes se klas si as tub ko ge nud ja vä ga 
te gu sa õp Kaa rin Rein so ni käe al la õp pi ma 
ühek sa õpi last.

Güm naa su mis se asub õp pi ma seit-
se küm nen dik ku. Ni me kir ja alu sel on nad 
kõik tub lid õp pi jad ja vä ga ak tiiv sed noo-
red – tu leb vä ga vah va klass. klas si ju ha ta-
jaks saab ke va del ühek san di ke ga lõ pe ta nud 
ma te maa ti ka õp Kaa rin Mitt.

Oo tan ju ba õhi na ga tra dit sioo niks saa-
nud koo liaas ta al gu se mo ti vat sioo ni loen gu 
pi da mist vast se te le güm na sis ti de le. 

Uu di seks on ka see, et sai me rah vus-
va he li se Eras mus+ pro jek ti ree pea le ning 
ka vas on 10. klas si õpi la si sel les se kaa sa ta. 
Ise kü si mus on, et kui part ner rii gid on Poo-
last, Por tu ga list, Tür gist ja Bul gaa riast, siis 
kas sel ime li kul reisi mis vae nu li kul ajal meie 
pro jek tist as ja saab, kas saa me noo ri eel pool 
ni me ta tud rii ki de koo li des se kül la viia?

Kas kõi ki de ai ne te õpe ta mi seks on spet-
sia lis tid ole mas? On tu le mas uu si ini-

 Osa le sid osa val la ko gu liik med: Ka ro lii-
ne Kask; Ma ti Le ho la; Anu Rand maa; Too-
mas Rõ hu; Mark Soo saar; Ma dis Ves ki mä-
gi. 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; abi lin na pea Mee-
lis Kukk, OÜ Mai põr ni kas esin da ja Ar vo 
Ant ro pov.

Päe va kord
1. Pär nu Lin na vo li ko gu mää ru se „Pär nu 
lin na 2020 I li saee lar ve“ eel nõu le ar va mu-
se and mi ne. Eel nõu tut vus tas abi lin na pea 
Mee lis Kukk.
OT SUS TA TI: 1) Täien da eel nõu Tõs ta maa 
kesk väl ja ku ar hi tek tuu ri kon kur si pree mia-
fon di ga ees mär gi ga kuu lu ta da 2020 aas tal 
väl ja ar hi tek tuu ri kon kurss.

2) Lei da va hen did Poot si poe toe tu se jät-
ka mi seks sar na selt eel mis te aas ta te ga.

2. Vä ra ti sa da ma ni me muut mi sest. Ar vo 
Ant ro pov tut vus tas OÜ Mai põr ni ka taot-
lust Vä ra ti sa da ma ko ha ni me muut mi se 
koh ta. OÜ Mai põr ni kas soo vib ni me ta da 
sa da ma üm ber Me re maa sa da maks. Toi-

mus aru te lu.
OT SUS TA TI: Mit te toe ta da Vä ra ti sa da ma 
ko ha ni me muut mist.

3. Tõs ta maa rah va ma ja hin na ki ri. Anu 
Pe ter son tut vus tas Tõs ta maa rah va ma-
ja taot lust uu te ta su lis te tee nus te hin da de 
keh tes ta mi seks.
OT SUS TA TI: 1) Te ha et te pa nek täien da-
da rah va ma ja hin na kir ja ta su ta ka su ta mi-
se osas.

Tõs ta maa rah va ma ja ju ha ta jal on õi gus 
an da rah va ma ja ruu mid ta su ta ka su tus-
se osa val la ko gu et te pa ne kul osa val la jaoks 
olu lis te ko gu kon na tra dit sioo ni lis te üri tus-
te kor ral da mi seks.

4. Jooks vad kü si mu sed/in fo mi nu tid.
Anu Pe ter son an dis üle vaa te erio lu kor-

ras toi mu nud ja toi mu ma ta jää nud sünd-
mus test ning in ves tee rin gu test Tõs ta maa 
osa val las.

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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me si?
Õpe ta jad on ole mas, saa me 

alus ta da ning kõik on ko gu-
kon na le tut ta vad pe da goo gid. 
Vast see uu dis vaid, et tü tar-
las te kä si töö asen du sõ pe ta ja-
na as tub osa koor mu se ga klas si 
et te meie hoo le ko gu lii ge Bir-
git Pe re. Soo vi me tal le jul gust 
ja pea le hak ka mist, abis ta me 
kui va ja ja egas muud kui su ka-
var ras kõ ve raks!

Mi da oo ta te lap se va ne ma-
telt, et eba kind lad ajad üle 
ela da ja lap sed ik ka gi 100 
prot sen ti ha ri dusp rog ram-
mist oman dak sid?

Alus ta me kon tak tõp pe-
ga ja loo da me, et see ke va di ne 
hull olu kord, mil lap se va ne-
mad pi did ko du kon to ri tes oma 
töö ära te ga ma ja siis veel las-
te ko duõ pe ta mi sel sil ma peal 
hoid ma, ei kor duks. 

Üld joon tes näi tas nu ti ke-
vad, et kes sai hak ka ma ta vaõp-
pes oli ka tub li e-õp pes. Loo-
dan, et kõi ki del õpi las tel toi mus 
ko roo na ke va del ise seis vu se ja 
vas tu sus tun de kasv. 

Iga ta hes suur tä nu va ne ma-

te le, kes vae va nä gid! 
Ko duõp pel olek an dis ehk 

et te ku ju tu se, mil li ne ma hu kas 
töö on pe da goo gil ehk mõis te-
tak se ko du ja koo li ühi seid ees-
mär ke pa re mi ni. Jää vad loo de-
ta vas ti ära arut lu sed, et mi nu 
laps on ju ku ku pai, aga näed sa 
kool ei suu da te da õp pi ma pan-
na. Kui koo lil on tu gev ko du 
toe tus ja laps mõis tab, et va ne-
ma ga ma ni pu lee ri da ei saa, siis 
as jad are ne vad igas ta hes po si-
tiiv ses suu nas.

Kas di rek to ri sü da mu ret seb 
tä na vu se õp peaas ta eel roh-
kem?

Eks ta ik ka pa neb pead roh-
ke ma te mõ te te kal lal jah va-
ta ma, et: aga kui...?, mis siis 
te ha...?, kui das me sel ju hul käi-
tu me...? 

Ole me ju kõik tao li ses olu-
kor ras esi mest kor da, proo-
vi me võt ta as ja pro pel le ri-
ga me hi ke se kree do ga: „Ra-
hu, ai nult ra hu!“ Pea me val mis 
ole ma, et eil sed juht nöö rid ei 
pruu gi tä na keh ti da ja me ei 
tea, mis hom me saab.

Pi gem tun nen mu ret, et kas 

me ko gu kon na na ole me val-
mis, kui tõ si ne kriis ühis kon-
na ma ha mur rab? Pii sab vaid 
kui ra ha ma sin pääs te ka juu-
res on tumm, in te re net kraa-
vis, ve si kor te re la mu test lah-
ku nud, kau ba va rus tu sa he lad 
kat ke nud! Kas el lu jääb see, kel 
on kõi ge roh kem vet su pa be rit? 
Kui on ole mas ge ne raa tor, kes 
sel le käi ma tõm bab, kas tol le-
le kü tust jät kub? Kas on ühi selt 
kok ku le pi tud, kes leh mi lüp-
sab-joo dab, kes lap si ha rib, hai-
geid ars tib, ko gu kon da kait seb? 

Äk ki peak si me ka sel li sed 
mõt ted osa val las koon da ma? 
Klii ma muut sed ja vii rus te le vik 
an na vad sel leks ju põh ju se. Ju 
ei teeks pa ha õp pep rog ram mid 
üle vaad ta, liig ne bal last väl ja 
vi sa ta ja el lu jäa mis tar ku si roh-
kem õpe ta da? Pa ha ei teeks ju! 
Eda si toi mi mi seks jää gem ik ka 
op ti mist li kult po si tiiv seks, ent 
plaan B peaks ta ga tas kus igaks 
elu juh tu miks kind las ti ole ma.

Head uut koo liaas tat!

Kü sis Ül le Tamm 
toi me ta ja

Kuld- ja bril jant pul ma-
paa re oodatakse 
vas tu võtule

 Pär nu lin na va lit sus aus tab 
kuld- ja bril jant pul ma paa re 
2020. aas ta ok toob ri kuus.

Pi du li ku le vas tu võ tu le on 
oo da tud paa rid, kel lel on 2020. 
aas tal täi tu nud või täi tu mas 50 
või 60 abie luaas tat ehk abie lu 
on re gist ree ri tud 1970. või 
1960. aas tal ning kel le prae gu ne 
re gist ree ri tud elu koht on Pär nu 
lin nas (Pär nus, Tõs ta maa, Pai-
ku se või Aud ru osa val las).

Vas tu võ tu le saab re gist ree-
ru da 6. sep temb ri ni 2020.

Re gist ree ri mis vorm on 
kät te saa dav osa val la kes kus-
tes ning lin na va lit su se in fo-
lauas. Aval du se võib kir ju ta da 
ka va bas vor mis. Aval dus saa ta 
Pär nu lin na va lit su se le aad res sil 
Suur-Se pa 16, 80098 Pär nu linn, 
Pär nu linn või lin na va lit sus[at]
par nu.ee

Aval du se võib esi ta da ka 
ko ha peal või he lis ta des: Tõs ta-
maa osa val la kes kus (Sa da ma 
tee 2, 444 8161).

NB! Re gist ree ri mi sel on 
kind las ti va ja: abie lu paa ri ees- ja 
pe re kon na ni med, abie lu re gist-
ree ri mi se kuu päev, pos tiaad ress 
ning kon takt te le fon. Kut se saa-
de tak se taot lu ses mär gi tud aad-
res si le. Lin na va lit sus ja osa val-
la kes ku sed on ava tud E-N kell 
8.00-17.00, R 8.00-16.00

Ja ne Ava me re
ava li ke su he te tee nis tu se spet sia list

Tõstamaa hooldekodu 
külastamisest

 Alates 10. augustist saab 
Tõstamaa hooldekodu klien-
te külastada ainult ette tea-
tamisel. Külastused on luba-
tud vabas õhus 12.30 – 15.00, 
hoides kahemeetrist vahemaad. 
Külastuse aeg piirdub ühe tun-
niga. Majasisene külastamine 
KEELATUD!

Hea külastaja, kui oled kohale 
jõudnud, helista palun majja: 
449 6121 Tõstamaa maja ja 447 
4720 Pootsi maja.

Palume mõistvat suhtumist!
Tõstamaa hooldekodu

Tõs ta maa Kä si töö kes ku se 
küm nes juu be liaas ta jääb 

meel de veel pi kaks ajaks. Sel list 
ke va det ja su ve po le meil veel 
ku na gi ol nud. Kä si töö rah vas 
tun ne tas, et saa me hak ka ma 
igas olu kor ras. 

Eest la ne ar mas tab oma 
maad ja ini me si, aga ka piir-
kon da ka jas ta vat kä si tööd. 
Si se tu ris mi tur jal sõe lus möö-
da ro man ti list ran na teed il ma-
tu hulk seik le jaid. Nii pal ju 
kü la li si po le Tõs ta maa väi ke ses 
kä si töö poes va rem ku na gi käi-
nud. Sir li, Ma riann ja Sil vi te gid 
võim sa müü gi. Ost ja te poolt 
ja ga ti pal ju häid sõ nu. Po pu-
laar sed olid see bid, ko du kan di 
must ri tes is tu mi sa lu sed ja mui-
du gi kin dad. 

Li saks mee nu tab se da aas tat 
ka meie järg mi se aas ta ka len-
der. Koos loo me ja ole me just 
sel li sed, na gu ole me. Meil on, 

mil le üle uh ke ol la. Tõs ta maa 
Kä si töö kes ku se sii ras ja suur 
tä nu kõi gi le Tõs ta maa kä si-
töö lis te le, kõi gi le kü las ta ja te le 
ja toe ta ja te le sel le ime li se su ve 
eest! 

Juu be liaas ta kes tab eda si 

ning ilu sa punk ti pa ne me 17. 
ok toob ril Tõs ta maal kon ve-
rent si ga “Ü k sin da ja Ühes koos”. 
Ole te kõik oo da tud!

Se niks aga var dad pih ku ja 
kan gas puud lõk su ma!

Eve li Il vest

Käsi tööesemed olid tä na vu hin nas

Fo
to

: E
ve

li 
Ilv

es
t

3 (261) nr 7 / 2020 august



T
õs ta maa mõi sal oli ilus 
ja te gus su vi, ses tap on 
meie mõt ted en di selt 

na tu ke möö du nud su ves. Oli 
ju ka põh just. Ke vad tõi täies ti 
teist moo di ole mi se ning kel lel gi 
ei ol nud et te ku ju tust saa bu vast 
su vest.

Ko roo na pau si ka su ta ti mõi-
sa suu re saa li imei lu sa par kett-
põ ran da pa ne mi seks ja ka klas-
si ruu me sai su ti ke uuen da tud. 
Su vi tõi ilu sad il mad ja oo ta ma-
tult pal ju kü la li si. Sel aas tal oli 
ta ga si ka meie ar mas ta tud su ve-
tea ter, mil leks oli see kord ühen-
dus R.A.A.A.M. oma hin na-
tud eten du se “Prae gu po le aeg 
ar mas ta mi seks” ja Ar go Aad li 
mo noe ten du se “Kap ten Mih-
kel”. Ta ga si oli ka teat ri koh vik. 
Kau nid kont ser did ja mui du-
gi Hed vig Han so ni kau nis hääl 
jäid ka ja na kõ la ma su vis tes se 
öö des se. Ei puu du nud ka te gu-
sad laag rid, mil lest vä ge vai maks 
oli Tea dus te Aka dee mia Mees-
koor kes lõ pe tas oma lau lu laag ri 
esin dus li ku kont ser di ga.

Au gust tõi nii ül la tu si kui 
seik lu si. Ni melt käis Tõs ta maa 
mõis Ani ja mõi sal kü las. Ani ja 
mõis avas oma värs kelt res tau-
ree ri tud ma ja uk sed suu re mõi-
sa kul tuu ri fes ti va li ga. Va hel du-
seks on ik ka vä ga hea nä ha teis-
te te ge mi si. Ani ja mõis on tä na 
kau nilt res tau ree ri tud ja hu vi ta-
va te la hen dus te ga vä ga vää ri kas 
rüüt li mõis. 

Meie koh ta si me seal va nu 

tut ta vaid ning an na me üht la-
si eda si Tea dus te Aka dee mia 
Mees koo ri soo jad ter vi tu sed. 

Au gus ti al gus tõi mei le aga 
veel gi suu re ma ül la tu se. Ni melt 
kin gi ti Tõs ta maa mõi sa le an tiik-
ne ka bi net-tiibk la ver J.Bec-
ker. Kla ver on val mi nud eel mi-
se sa jan di va he tu sel Pe ter bu-
ris, rän das see jä rel Sak sa maa-
le ja Tei se Maail ma sõ ja jä rel 
uues ti Ve ne maa le. Sealt rän das 
ta lõ puks Ees tis se. Tä nu ano-
nüüm seks jää da soo vi va le an ne-
ta ja le on pill nüüd Tõs ta maa 
mõi sas. Heas kor ras ja an tiik se 
ise loo mu ga kla ver so bib meie 
mõi sa akus ti ka ga lau sa ime li-
selt. Na tu ke sõ na tud ole me me 
siia ni. 

Ime li ne, päik se li ne, ül la tus lik 
ja pal ju de meel di va te kü la lis te-

ga su vi. Ole me sü da mest tä nu-
li kud, kõi gi le kü las ta jai le, osa le-
jai le, te gi jai le, töö ta jai le. Po si tiiv-
ne ta ga si si de ja head toe ta vad 
sõ nad, mi da Teie, kü la li sed ole te 
mei le and nud, see on nii olu li-
ne. See kõik ai tab min na eda si ja 

an nab väär tu se meie te ge mis te-
le. Ole me liht salt õn ne li kud. Ees 
oo tab aga sü gis, mis toob ju ba 
uu si põ ne vaid te ge vu si. Koh tu-
mis te ni!

Moo ni ka ja Eve li 
Tõs ta maa mõi sast 

Ülla tus likult rahvarohke su vi mõi sas

Manõ ja Päe val 1. au gus til 
võ lus pub li ku sü da meid 

Tal lin na pil li las te an sam bel 
Tuu le viiul. Pä rast vah vat kont-
ser ti muu seu mi hoo nes löö di 
pil li de le hää led sis se las te sim-
ma nil Pi du ma jas. 

Kõi ge uh kem ela mus Ma ni-
ja saa rest oli viiu li las te le hein-
tel ma ga mi ne. Üks poiss lu bas 
ko gu ni enam nä gu mit te pes ta, 
et hei na lõhn iga ves ti põ se le jät-
ta.

Svea Aa vik

An ne tusk la ve rit kat se tab muu s i kaõ pe ta ja Ivi Kask. Fo to: Too mas Mitt

Eve li ja Moo ni ka Ani ja mõi sa ava mi sü ri tu sel. Fo to: Ma ti Arus

Saa li uus ja ilus põ rand.
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Maa hom mik käis 
Ma ni jal

 Juuli keskel väisas ETV 
Maahommiku võttetiim 
Manilaidu. Saatejuht Mari 
Tamm külastas saarlaste 
kodusid ja uuris millega saare-
rahvas tegeleb.  

Kuidas saarel elu kulgeb 
läbi kaamerasilma, seda vaa-
dake 5. septembril kell 10 
Maahommiku saates.
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K
ord koh tu nud koo ri laul-
ja test sõp rus kon nad, kes 
ot sus ta nud nõn da: suur-

te lau lu pi du de va hel tu leb kõ rid 
töö kor ras hoi da ja noo di vi hud 
tol must puh taks ra pu ta da. 

Nii see mui nas lu gu oma elu 
ela ma hak kas – ilus su vi ne  ühis-
laul mi se tra dit sioon Ees ti väi ke-
saar tel. Rõõ mus mi ni lau lu pi du 
on toi mu nud ju ba ühek sal saa-
rel ning tä na vu tä his ta ti 10. juu-
be li laul mist Ma ni laiul – sealt ka 
üri tu se he li sev ni mi LAIU LAUL 
2020.

Di ri gen ti de ja tant su juh ti de 
ni med tõ si se le muu si ka sõb ra-
le tut vus ta mist ei va ja. Kõik, kes 
tõst sid nüüd ki käed koo ri de ees, 
on tä na se Ees ti lau lu peo lii ku mi-
se eest ve da jad – ol nud üld lau lu-
pi du de di ri gen di pul dis, kuns ti-

li sed ju hid ja ka va de koos ta jad. 
Hir vo Sur va tõi saa re le ER Ri 

se ga koo ri 50 laul ja ga, Tar tust 
tu li Lau ri Bree de ju ha ta mi sel 35 
laul jat ning Ka lev Lin dal koos 
Pa ga na se ga koo ri ga oli esin da-
tud 40 laul ja ga. Lust lik kust li sa-
sid Tar ba tu rah va tant si jad Jaa-
nus Rand ma ju hen da mi sel ning 
mui du gi Pär nu maa oma mees 
Ado Kir si, kes ju ha tas pa su na-
koo ri Õnn Tu li Õue le ja vih ma-
tant si tas rah vast Aud ru Jõe lae-
van du se Pun di ga.

Lau lu peol tu li „maail ma II 
esiet te kan de le“ Ado Kir si lu gu 
Loo tus, Ly dia Koi du la sõ na de le 
ja Elo Kesk kü la sea de le.

Na gu ik ka ja ala ti – peo t ee-
vad osa le jad ja ai nult osa le jad 
ise. Vih ma- ja tor mi pil ved said 
len du laul dud ja maa ka ma ras se 

tant si tud, hin ge kee led he li se ma 
puu du ta tud ja hel ge rõõ mue-
ner gia oma va hel ja ga tud. 

Saar oo tab ala ti teid ar mas tu-
se ga ta ga si! Ol gem hoi tud! 

Pi du ai ta sid kor ral da da Pär-

nu Lin na va lit sus, Kris tin Saa-
rend ja OÜ IMG Ka sii nod, Rii da 
ja Naa da ta lud koos va ba taht li ke 
abi lis te ga. 

Piret Zimmermann
projektijuht

4. juu lil pi das Tõ he la oma ko du ko ha-
päe va, jär je kor ras ju ba 19nes. Vaa ta ma-
ta vih ma se le il ma le ko gu nes üri tu sest 
osa saa ma vä ga pal ju prae gu seid ja 
en di si ela nik ke.

Päev al gas rong käi gu ga en di se meie rei 
eest ja Tõ he la li pu heis ka mi se ga kü lap lat sil. 
Päe va se kont ser di ga esi nes Ma ret Pa lu sa lu, 
ke da ki tar ril saa tis Krist jan Põld maa. 

Kü lap lat sil sai nä ha ko ha li-
ke ko du loo ma de väl ja näi tust 
ning toi mu sid jõu võist lu sed. 
Rah va ma ja saa lis pi das et te-
kan de puis nii du tai mes ti kust 
Mer ce des Me ri maa, sel le le 
järg nes kü la bus si ga väl ja sõit 
puis nii du le, et kin nis ta da eel-
ne valt oman da tud tead mi sed.

Lap si lõ bus tas Pi pi Pikk-
sukk. Õh tu jät kus tra dit sioo-
ni li se lo te rii ga, kus oli või ma-

lik või ta vä ga pal ju eri ne vaid au hin du, mil le 
olid väl ja pan nud osa val la ko ha li kud et te-
võt jad ja erai si kud. Päe va vee re tas õh tus se 
an sam bel Sir li Tõs ta maalt.

Suu red tä nud toit lus ta ja te le. Eri li sed 
tä nud toe tu se eest Pär nu Lin na va lit su se le 
ning Tõ he la kü la selt si ak tiiv se te le kaa sa löö-
ja te le.

Bir git Pe re

Lau lud ja tant sud rän da sid Ma ni laiul

Tõhe la la sed Tõhe la la sed 
tu lid kok kutu lid kok ku

Fotod: Toomas Mitt

Foto: Riida talu
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T
õs ta maa osa val la päe va-
dest on tä na seks möö-
das õi ge mi tu ae ga, aga 

hin ges kes tab see eda si. Ses tap 
on õi ge hetk tä na da kõi ki XXIV 
osa val la päe va del osa le jaid, esi-
ne jaid, kor ral da jaid, kaa sa löö-
jaid ühe fan tas ti li selt to re da 
koos loo mi se ja (koos)ole mi se 
eest! Osa val la päe vad on sel li-
ne sünd mus, mi da liht salt po le-
gi või ma lik il ma teie osa lu se ta 
luua! Ko gu kond an nab sel le le 
oma näo ja ise loo mu – sel li sed 
me ole me!

Sel leaas ta sed osa val la päe vad 
olid täis ki re vat me lu ja mee leo-
lu, tuues ko ju kät te mit me ke si se 
te ge vus te- ja kul tuu ri nau ti mi se. 
Roh ke osa võt ja te arv vaid li sas 
soo ja le päik se li se le päe va le üri-
tu se õn nes tu mi se hõn gu, mi da 
on ilus mee nu ta da veel pik ka-
del sü gi sõh tu tel gi. Hea meel on 

tõ de da, et sel le su ve ga on li san-
du nud meie piir kon da nii mõn-
da gi uut ja põ ne vat, et te võt jaid, 
kes oma ak tiiv se kul tuu ri li se 
te ge vu se ja aren gu ga il mes ta-
vad ko gu üri tust, kuid sa mas on 
väär tus li kuks tu ris miob jek tiks 
aas ta ring selt ko gu osa val las.

Osa val la päe va de hom mik 
al gas trom pe ti hüüe te ga, mis oli 
kut sun giks ava mist se re moo-
nia le, see jä rel kõ las osa val la ju hi 
ter vi tus ja Tõs ta maa val si saa tel 
hei sa ti lipp. Muu si ka li se ja tant-
su li se ter vi tu se ga as tu sid üles 
meie oma rah va ma jas te gut se-
vad vah vad ja sü di kad ise te gi-
jad. Tä na me teid ja ju hen da jaid 
jär je pi da va kul tuu ri loo mi se ja 
hoid mi se eest! 

Järg nes rõõ mus Tõs ta maa 
eri ron gi vi le, mis kut sus hu vi li si 
avas ta ma kau nist Tõs ta maa ale-
vit ra tas te vee re des, võt tes sõi du 
et te ise gi Vä ra tis se. Rõõ mu ja gus 
nii las te le kui täis kas va nu te le. 
Lei ti, et sel li ne ra tas tel ron gi liik-
lus oleks meie ale vis vä ga tõ hus 
ja ter vi ta tav ka ta va päe va del. 
Hoo sai sis se ka tra dit sioo ni li ne 
laa da hom mik, kust oli või ma lik 
soe ta da nii toi du- kui rii de kau-
pu, värs ket mett, tai mi, va na va ra 
ning muud ki põ ne vat. 

Rah va ma ja juu rest kõ la-
sid aga ju ba hom mi ku tun di del 
kau nid me tal lo fo ni he lid. Pill 
on õues ka su ta ta v aas ta ring selt 
ning oli tut vus tu seks üles pan-
dud Muu si kaaia poolt. Meie 
lõu na naab ri tel on tao li sed õue-
pil lid ka su tu sel vä ga laial da selt, 
ning ra ja tud pal ju muu si kaae-

da sid. Eestis kohtab neid vähe. 
Siin ko hal on pas lik väl ja hõi ga ta, 
et plaa ni me see su gu sed muu si-
ka riis tad ka Tõs ta maa le soe ta da.
Loo de ta vas ti leiame hea te ge vu-
se kor ras pii sa valt tõs ta maa las te 
toe tuse. 

Me di ta tiiv set va bas ta vat ja 
loo vat te ge vust ja gus veel gi, näi-
teks sai meis ter da da tai me dest 
loov(d)us man da lat, uu ri da, kui-
das käib kor vi pu nu mi ne, või 
voo li da üks ki vi. Sai proo vi da, 
kui das on käes hoi da ham baars-
ti puu ri, et jääd vus ta da sel le-
ga vi le pil li meist ri ju hen da mi sel 
oma vi le  le ni me taä hed. Usina-
tel õn nes tus kü las ta da las teaia 
saa li, kus sai meis ter da da en da-
le nuku. 

Sport li ku ma test te ge vus-
test oo tas hu vi li si osa le ma ning 
kaa sa ela ma pi ka tra dit sioo ni-
ga mi nit riat lon, mis sai al gu se 
Er mis tu jär ve uju mis kat se ga. 
Kok ku oli dis tant si pik kus 9 km 
ja 300 m. Ava tud oli ro ni mis sein 
ja zip-li ne. Seik lus mi nis tee rium 
oli kok ku pan nud vä ga põ ne va 
au hin da de ga au too rien tee ru-
mi se, mis kes ken dus ko ha li ke le 
olu li se ma te le vaa ta mis väär sus-
te le ja oli oo ta ma tult roh ke osa-
võ tu ning loo va lä he ne mise ga 
me nu kas et te võt mi ne.

Ko ha li ku aja loo tut vus tami-
sega jät kas Ma ri Lü his te, ring-
reis Tõ he la puu bus si ga viis hu vi-
li sed avas ta ma va na Vä ra ti sa da-
mat ja endist ka la töös tust.

Piir konna lii gi ri kast loo dust 
saa vad nüüd sest uud se et te-
võt mi se na avas ta da hu vi li sed, 

kü las ta des Jan ne Raua poolt 
loo dud Ris ti mar ja loo dus ra da 
Vä ra ti pool saa rel. Ra ja al gus on 
tä his ta tud to re da te ju ha ta va te 
sil ti de ga. Ava mi se le oli ko gu-
ne nud roh kear vu li ne pealt vaa-
ta ja te hulk. Rah va ma ja näi te rin-
gi poolt loo dud ja lust li kult et te 
kan tud muis ten di lu gu ra jal asu-
vast suu rest ki vist lei dis soo ja 
vas tu võ tu. Nüüd sest on gi sün-
di nud le gend, mis ju tus tab loo, 
kui das ku ra di pe re toi me ta mi se 
tu le mu se na kord lei vast ki vi sai. 

Näi tu seid oli see kord se tel 
osa val la päe va del kok ku sui sa 10, 
ja gu des nii Kast na ki ri ku sein te 
va he le, kui mõi sas se, rah va maj-
ja, kä si töö kes ku ses se, raa ma tu-
kok ku ning ka ter vi se kes kus se. 

Uud se na oli ava tud Mert rex 
plat sil ekst ree ma la noor te le, kus 
meie ko ha li ku le gen daar se pun-
kan samb li Cool Pä xe muu si ka li-
se ava löö gi ga ju ha ta ti sis se Ees ti 
kõ ve mad ekst reems por di te gi-
jad Va ba duss por dist, par kuu ri-
ja Ser gei Ver te pov ja ab so luut ne 
maail ma meis ter slack li nel Jaan 
Roo se. 

Vaa da ta sai kau neid ko duae-
du ning kü las ta da ko ha lik ku 
too rai net ja mait seid väär tus ta-
vaid eriil me li si ko du koh vi kud. 
Kor ral da jad hin da vad vä ga koh-
vi ku- ja aia pi da ja te pa nust ning 
init sia tii vi. Ning mõ te tes on val-
mi mas idee, et ko du koh vi ku te-
le võik si me pü hen da da ka eral-
di päe va, sest tun dub, et Tõs ta-
maa os kab ül la ta da, võõ rus ta da 
ja lah kelt kos ti ta da. 

Osa val la päe va de vä ga olu li se 

August kut sus tõs ta maa kad ko du kan ti
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MU SI CA HYM NIS on rah vus-
 va he li ne muu si ka fes ti val, 
mil le kont ser did toi mu vad 
Ees tis, Soo mes, Hol lan dis ja 
Ve ne maal.

Pub li ku suur hu vi kont ser ti-
de vas tu Poot si-Kõ pu õi geu su-
ki ri kus ja fes ti va li haa re on ins-
pi ree ri nud muu si kae lu Pär nu 
laie ne nud ää rea la del. 20. au gus-
til toi mus Ma ria ta lu vast val mi-
nud Ma ria saa lis kont sert, mil le-
ga tä his ta si me Ees ti taa si se seis-
vu mi se 29. aas ta päe va. Ka vas oli 
Ees ti juu be li täht päe va de he li-
loo ja te Hei no El ler, Olav Eha la, 

Vel jo Tor mis, Ar vo Pärt jt loo-
ming. Li saks kõ las ka Beet ho-
ve ni muu si ka, kel le juu be liaas ta 
tä his ta mi sest 50 aas tat ta ga si on 
saa nud al gu se Pär nu fes ti va li de 
tra dit sioon. 

Kont ser dil esi nes Ees ti tipp-
muu si ku te Kä dy Plaa si, Vir-
go Vel di ja Al lar Kaa si ku kõr val 
Ees ti noor te muu si ku te fes ti va-
lik vin tett, kes äs ja oma osa le mi-
se ga said tee ni tud tun nus tu se 
lõp pe nud ”Jär vi-fes ti va lil” Pär-
nus.

Järg mi ne kont sert toi mub 26. 
sep temb ril.

Rii na Rand

osa loob muu si ka. Kesk päe va-
ne maail ma muu si ka hetk did ge-
ri doo an samb li ga Doo-ork, ki ri-
ku kont sert ing li hääl selt kõ la nud 
He le Kõr ve ja tal le kä re da malt 
se kun dee ri nud Krist jan Ka sea-
ru ga ja se da kõi ke pro fes sio naal-
se te suu re pä ras te muu si ku te 
saa tel. Lau päe va se kau ni õh tu 
lõ pe tas aga ener gi li ne Traf fic 
ja su me das su veöös lee git sev 
tu les how. 

Kur vas tav oli kind las ti kü la-
lis te le kes köö dis ko ära jää mi ne, 
ot sus lan ge ta ti kor ral dus mees-
kon na poolt su ve ha kul vii ru-
seo hu tõt tu. Kuid lu ba me, et 
järg mi sel aas tal, kui tä his ta me 

ka he küm ne viien daid osa val-
la päe vi, soo vi me heas ta da 
ko gu ära jää nud lõ bu. 

Pü ha päe va ne ju ma la tee-
nis tus ja Vä ra ti sa da ma koh-
vi kus toi mu nud Jaan Peh ki 
kont sert sai ilu saks lõp pa-
kor diks Tõs ta maa osa val la-
päe va de le.

Lõ pe tu seks soo vi me veel-
kord sii ralt ja ga da tä nu sõ nu 
kõi gi le, kes vä he mal või suu-
re mal mää ral ai ta sid üri tust 
kor ral da da.

Kat ri Ja Eve li

Taa si se seis vu mis päe va kont sert Taa si se seis vu mis päe va kont sert 
Ma ria saa lisMa ria saa lis

R
aa diost on kuul da, et kar-
tu lid kül va tud, por gan did 
is tu ta tud. Tu rul müüak se 

„mu ru juus tu“. Müü ja sel gi ta nud 
– „mu ru juus tu“ ni me tus on sel-
lest, et see juust on val mis ta tud 
ke va del es malt lau dast mu ru le 
las tud vei se kar ja pii mast!

Ja nüüd hei na le! Vaa taks 
õi ge vä he ke ajas ta ga si. Tõ he-
la kü la põ li se la ni kud ja ku na gi-
sed naab rid pea vad aru... Kõrt-
si Vil ma (Piis kop, Kõr ve maa, 
sünd 1930), vest leb naab ri Kü ti 
Poe Lin da ga (Kütt, Ja la kas sünd 
1926) kes oli 12 ja pool aas tat 
Si be ris (oli ni me tu numb ria lu ne 
sun ni töö li ne), tu li siis ki ta ga si, 
elab Aud rus, tei nud lä bi 9 ras ket 
ope rat sioo ni! 

Nad mõ le mad on suu re pä ra-
sed mi ne vi ku mä le ta jad, sel lest 

kir ju ta jad ja ju tus ta jad.
Vil ma üt leb, et nen de hei-

na maa Vi ru nal jäi asun dus kü-
la ra ja mi se le et te ja see va he ta ti 
kau ge le Laa git sa laan de Tõ he-
la jär vest lõu na poo le, ko dust 
um bes viie ki lo meet ri kau gu se-
le. Ma dal ja ve si ne maa, ai nult 
kä si vi ka ti ga niit mi ne. Ho bu-
sel pi did soo kin gad ja las ole-
ma. Vil ma tu le tab meel de oma 
ho bust Mihk lit. Pe re rah vas oli 
ee mal niit mas ja ho bu ne pan di 
söö ma. Mih kel nu kit se nud end 
köiest va baks ja läi nud ko ju ning 
jät nud Lii sa ja Ee di päe va tööst 
vä si nu na ja la mees teks!

Lin da tu le tab meel de Vi ru-
na Mu da se maa hei na maad. 
Niit mi ne käis ik ka kä si vi ka ti ga. 
Vi ka ti kan na kül ge seo ti hei na-
tuust, siis sai maa hei nast puh-
taks. Lin da ei jõua ära kii ta oma 

Tam ne maa lil le list hei na ja kui-
das se da lam bad ih ka sid. Lin da 
tööks ol nud sa ge li saa du sid küü-
ni ve da da. Ise gi hei na koor ma 
(hei na korv vank ril) on ta ük sin-
da ko ju vii nud. Tei nud tam mest 
ja ka sest sau na vih ta sid. Ema ga 
käi nud nad ühe jalg rat ta ga hei-
na maa le nii – üks sõi tis, siis pa ni 
rat ta põõ sas se tei se jaoks. Nii 
nad va he ta nud oma sõi du riis ta!

Tii ru taks hei na maa des veel-
gi. Ku na gi se Lee las te kü la Mar-
di ta lu pe re tü tar Ada (Ade le Kii-
rats, Kütt 1926–2014) käis mõt-
tes lä bi oma ku na gi se ko du ta lu 
hei na maad: Jõeäär ne hei na maa 
küü ni ga, Laa nea lu ne hei na maa 
küü ni ga, „Kes mets“ (Kesk mets) 
Vi ru nal kaks küü ni, Tam ne maal 
küün. Kok ku ol nud neil viis hei-
na küü ni! Tam ne maa hei na-

Hei na le! 

Kauge aja pilte Männikuste heinamaadest,1965

Foto: Toomas Mitt
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maa – kuue va ka maa niit mi seks 
ku lu nud pool teist päe va – nii-
de tud kolm söö gi va het nel ja ini-
me se ga. Kesk met sa hei na maa le 
min di es mas päe val ja ta ga si ko ju 
tul di lau päe val.

Puu ra ma Va na toa pe re nai ne 
Ma ria Kii rats (1898–1978) on 
mee nu ta nud – Tam ne maa hei-
na maa oli mei le kõi gi le vä ga kal-
lis. Kõi ge ilu sa mal aas taa jal oli-
me ko gu pe re ga seal – ku ni hein 
sai küü ni. Va ra sel hom mi ku tun-
nil vi ka ti luis ka ja te jär gi tund si-
me ek si ma tult teis te ta lu de hei-
na niit jaid, kes kõi ge va ra sem! 
Ne mad too nud pea le Tam ne-
maa hei na maa de säl gu de kar-
ja maaks ära võt mist sealt oma-
le ko ju is tu ta mi seks ne li pär na 
ja kolm kas ke – ilu said hei na-
ae gu mee nu ta ma. Kol hoo sia jal 
oli seal se te le hei na maa de le käi-
dud kol hoo si leh ma de ga nn.“ 
leh ma laag ris“, hom mi ku ti vii-
nud pii ma mees pii ma Tõ he las se 
meie reis se. Kar ja sed ela nud tüh-
jalt seis vas asun dus ma jas. Leh-
ma laag ri päe vi on mee nu ta nud 
Lau ri ta lu pe re nai ne Ada Irdt–
Rein son (1921–2006).

En di se Häi das te kü la Saar-
de (Ori ka toa) pe re poeg Evald 
Kar jel (1913–2002) ju tus-
tas, et um bes nä dal pea le jaa ni 
al gas neil Mur ru met sas (3 km 
ko dust) hei na töö – pi kim töö-
pe riood ta lus ko gu aas ta jook-
sul, va hest ne li nä da lat jär jest. 3 
–4 päe va ai nult nii de ti – va rem 
ik ka kä sit si. Kuiv hein tõs te ti 
pa ra ja pik ku se ga oks te le – saa-
du deks. Ho bu se ga vee ti need 

küü ni. Hei na töö oli ras ke, aga 
kui da gi pu has ja meel div. Kar-
tu lid ja räi med küp se ta ti sü te 
peal. Piim oli lähk ri ga (las si ga) 
li gi. Kel lel tas ku nu ga ei ol nud – 
te ma le teh ti pa ra jast puuok sast 
nu ga – et küp se kar tu lilt tah-
ma ma ha roo ki da, võid mää ri-
da ja pan ni pealt li ha õn git se da. 
Mur ru met sa hei na maa le jää-
di ka öö seks. Po le mu ga va mat 
ma ga mist kui värs ke tes hein tes. 
Hom mi kul kel la kuue pai ku oli 
ter ve pe re ju ba hei na maal, kell 8 
söö di nn „kesk kom mi kut“, see-
jä rel pu ha ti. Kell kaks söö di lõu-
nat ja ma ga ti kel la nel ja ni. Õh tul 
lõ pe ta ti töö kel la ka hek sa pai ku. 
– il ma pik ka de va heae ga de ta ei 
oleks jõu tud hei na töö le vas tu 
pan na. See sa ma Ori ka mees on 
öel nud, et kui gi ta elu töö (met-
sa- ja see ne tead la ne) jääb Root-
si – aga Ees ti jääb ik ka ko duks. 
Ta küp se ta vat va hest Root sis-
ki sü tel en da le kuus kar tu lit nii 
na gu ku na gi ko dus hei na maal ja 
söö vat neid soo la se või ga!

Rän da me veel gi ku na gis te 
Lee las te, Ki ras te, Vi ru na, Tõ he la 
kü la de hei na maa des – tä nas te-
le hool da ta va te le hei na maa de-
le – puis nii du le. Vi ru na hei na-
maa des on te gi ja To hu ri And-
re se ta lu – lüp si kar ja ja li ha veis-
te kas va ta ja Lee las te OÜ And-
res Kal bach (sünd 1970) oma 
pe re ga. And res üt les, et piim 
on elu alus, igal hom mi kul joob 
ta kaks klaa si täit pii ma! Alus-
tab paar nä da lat kest vat hei na-
niit mist pea le jaa ni päe va. Kõik 
on kor ras, ei ok sa ri su, ei lan ge-
nud puid. Te ma ta lu on ku na-
gi se Lee las te kü la ai nu ke ta lu – 
kus kün tak se ja kül va tak se! Läi-
nud aas ta ühel ilu sal sü gis päe val 
kü si sin And re selt – kas tal oleks 
ku na gi ae ga mul le ka näi da ta 
nen de hei na maa de tä nast päe-
va, po le seal tü kil ajal käi nud. 
And res vas tas: läh me ko he, tal 
ole vat sel leks ae ga 55 mi nu tit. 
See mi nu ti li se täp su se ga lu ba-
tud aeg Vi ru nal ja Tam ne maal 
käi mi seks näi tas sel gelt – et tal 
on iga mi nut ar vel, ega mui du 
ju jõuaks (roh kem pii maand jaid 
kui te ma ta lu Tõ he las po le gi). 
Tam ne maa hei na maad uh kus-
ta vad kau ge test ae ga dest pä rit 
tam me de ga – hool dab Tõ he-
la kü la Lau ri ta lu pe re poeg Jü ri 

Rein son (sünd 1948). Üks kõik 
mis suu nas nen des hei na maa-
des vaa tad – ik ka imei lus. Kii tus 
nei le mees te le – oma esii sa de 
põl vest põl ve kest va töö jät ka-
ja te le.

Põi ka me ka Män ni kus te kü la 
mä les tus te hei na maa de le. Möö-
du nud sü gi sel pi da si me Sil vi 
Tohv, Rand (sünd 1938), El ve 
Alt puu–Slu gen (sünd 1948) ja 
Vai ke Soo bik, Hang (12 aas tat 
puu dub sa jast) aru – läh me vaa-
ta me meie Suu re hei na maa de 
tä nast päe va. Sil vi Rand, kaua ne 
Tõ he la kul tuu ri loo tal le ta ja, raa-
ma tu ko gu juh ta ja, muu seu mi 
hoid ja kir ja töö te gi ja. El ve Slu-
gen ag ro noom, bri ga dir – pä rit 
Har ju maalt Ko se val last Visk la 
kü last Väl jaot sa ta lu pe re tü tar. 
Ol nud hea sport la ne (kuu li tõu-
kes ja ket ta hei tes Har ju ra joo-
ni meis ter, ka korv pal lur). 1967 
lõ pe tas kesk koo li ja see jä rel 
Jä ne da sov hoos teh ni ku mi ag ro-
noo mi na 1970 – töö le suu na ti 

Varb las se. Varb las va ba koh ta ei 
ol nud, Tõ he las aga oli – („Kiir“ 
kol hoo si esi mees oli siis Hei no 
Lepp maa). Ju te ma Tõ he las se 
is tu ta mi se aeg oli õi ge – juur dus 
häs ti, on tä na se päe va ni rak kes. 
Ol nud loo ma pi da ja, nüüd seks 
on jää nud sõ ber kass. Maa ha-
ri mi ne ja en da le aia vil ja ja vä ga 
maits va te kar tu li te kas va ta mi-
ne nii en da le kui teis te le ja oma 
ka he le po ja le. Lil lei lu te ma val-
dus tes pais tab ju ba kau gelt kät-
te. Ega ta trim me ri le pal ju puh-
kust an na, on vä ga hea suht le ja 
ja ala ti val mis kõi ki hä da li si abis-
ta ma. Viib soo vi jad Tõs ta maa le 
poo di, ars ti juur de, toob ars ti ro-
hud ko ju kät te jne. Es maa biand-
mi ses on ta kind la sõ na ga. Siin-
kir ju ta jal haav ja la sää rel tõr kus 
pa ra ne mast, El ve üt les kind-
la sõ na ga – hom me tu leb Tõs-
ta maa le ars ti juur de min na, nii 
sai gi ja häs ti sai. Ai täh tal le! 

Män ni kus te kü la hei na maa-
de uu dis ta mi ne sai teoks 29. 

Kauge aja pilte Männikuste heinamaadest,1986

Linda Jalakas (vasakul) ja Vilma 
Kõrvemaa. Foto: V. Hang, 2018

Ada Kütt. Foto: V. Hang, 2010

Evald Karjel
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ok toob ril ik ka 2019. Maan teel 
Laa git sa voo lu veek raa vi lä he dal 
suu re ki vi juu res as tu si me El ve 
au tost väl ja. Hak ka si me ka he ke-
si Sil vi ga met sa poo le su ma ma - 
loo tu ses jõu da Ni gu la ta lu ku na-
gis se asu koh ta. Rä gas tik oli ko le, 
vast pool ki lo meet rit kui da gi me 
en did lä bi murd si me. Sil vil oli 
kaa sas kaks kep pi, mul ei ain sat-
ki. Õn neks oli Sil vil puss nu ga ja 
ta lõi kas mul le paaks puuok sast 
pa ra ja pik ku se ga ke pi. Vih ma 
sa das. Imet le si me kob ras te ehi-
tus tööd – nen de tamm oli sul-
ge nud voo lu vee. Sa mas oli neil 
ehi tus jär gus järg mi ne sa ma su-
gu ne ob jekt!

Meie eda si mi nek oli või ma tu, 
läk si me ta ga si maan tee le - proo-
vi si me me oma ku na gis te le hei-
na maa de le jõu da Rais ta Mihk li 
teed pi di. Sel le teeot sa leid si me 
– aga teed en nast enam suurt 
mär ga ta ei ol nud ki. As tu si me 
vaid poo lest saa ti mõt tes et te-
ku ju ta vat teed pi di. See oli suur-

te au ku de ga, vast ol di siit lä bi 
vee tud ras keid met sa koor maid! 
Sil vil ja lad said ko he mär jaks. 
Mi nu ja la var jud olid vee kind lad. 
Vih ma sa du jäi jä re le. 

Siis tu lid mei le vas tu lä bi 
suur te kol las te vaht ra leh te de 
ku na gi se ki viaia jäl jed – oli sel-
ge, pea me ole ma Rais ta Mihk-
li ma ja juu res. An dis uu ri da 
– ome ti peab veel ole ma mõ ni 
õue puu – äk ki nä gi me suur te 
kol las te vaht ra puu de, haa ba de, 
lep pa de, sa ra puu de seas vä ga 
kõr geks kas va nud ja pee ni ke-
seks ve ni nud si re li põõ sa jää nu-
kit – ole me Mihk li õues. Ai ma ta 
võis te ma ku na gi se elu ma ja vun-
da men di asu koh ta (ma ja ehi ta-
tud 1928–1930) – üht sir get 
joont samb las ja suu res rä gas-
ti kus. Tii ru ta si me eda si-ta ga-
si, pu ge si me ma ha kuk ku nud 
puu de alt ja pealt ning leid si me 
en did ku na gi se hei na maa tee 
laia li va ju nud ki viaia samb las-
se mat tu nud jäl ge del. Ki ve oleks 

na gu õi ge vä heks jää nud! Oli me 
Rais ta tä na vas.

As tu si me eda si, puh ka si me 
ja jäl le as tu si me ku ni mär ka si-
me ku na gist Kõ lu ta lu de vank-
ri teed. Al les siis tu li mi nus se 
tund mi ne – kui pal ju kor di olin 
sealt ki viaiast üle ro ni nud Ni gu-
lalt joo gi vett too mas käies. Tii-
ru ta si me rin gi ja imes ta si me. 
Olin ala ti val mis saa du sid küü ni 
ve da ma. Ik ka oma Es ku ga – jät-
nud hei na sao küü ni ma ha. Siis 
ai tas isa mind ho bu se sel ga ja nii 
sai järg mi se sao jä re le rat su ta da. 
Oli vä ga suu ri tut ta vaid sa ra puu-
põõ said ja mä le ta tav tu le te ge mi-
se koht. Ke set mit me hei na maa 
oli lä bi sõi de tud ränk ras ke te 
ma si na te ga – ilm selt pal ke vee-
tud ja koor ma ga Alu kü la poo le 
kee ra tud. Ma da la ma ja peh me-
ma pin na se ga am mu ka du nud 
oja ma da las se sän gi oli ma sin 
ras ke koor ma ga vast kin ni jää-
nud ja röö pad olid eri ti sü ga vad. 
Püs ti olid pan dud kõi ge sü ga-
va ma te koh ta de juur de puu to-
kid, vist hoia tu seks. Sa mas oli ka 
nä ha um bes meet ri laiust ra da, 
se da pi di tun dus mi da gi lo his-
ta tud ole vat. Sa mas olid Rais ta 
tee ää res veel mär ga ta vad ku na-
gi se ka he väi ke se põl lu la pi piir-
dek raa ve gi. Meie asu si me Ni gu-
la ta lu hoo ne te asu koh ta ot si ma 
– tii ru ta si me just seal, kus sel le 
elu pai ga jäl jed peak sid ole ma. 
Ni gu la Nur ga nii du hei na maast 
oli saa nud peaae gu lä bi pääs ma-
tu pad rik, puh ka si me vä si must 
ja tu li ko du poo le hoid ma ha ka-
ta – Ni gu lat leid ma ta.

See kord jäi asi poo le li. Ja 
mõ ne päe va kor da si me hei na-

maa käi ku. Hea El ve viis meid 
hoo pis hei na maa de tei se ot sa 
Kõ lu ta lu de juur de, seal ühi nes 
meie ga Kõ lu Leh te. Leid si me 
mi nu ko du ku na gi se hei na küü-
ni asu ko ha – ta sa pi si ko du ne-
sin. Eda si siir du si me lää ne poo-
le – me pea me leid ma Ni gu la 
üles (1935 al gas Ni gu la mees-
te am mu plaa ni tud ta lu met sa 
ko li mi se te ge lik töö). Küll tii ru-
ta si me Ni gu la ku na gi se Nur ga-
nii du hei na maal ja ik ka ei mi da-
gi – siis mär ka si me kõr ges met-
sas nel ja ki du raks jää nud ma da-
lat õu na puud – sa mas peab ka 
ma ja asu koht ja kaev ole ma. 
Leid si me tel lis ki vi dest lao tud 
ja nüüd seks la gu ne nud vun da-
men di ju pi. Sil vi sät tis end sin-
na is tu ma ja sai me gi tões tu se, et 
Ni gu la on lei tud. Nen de sü gav 
ki vi salv kaev jäi leid ma ta. Jõud si-
me jäl le vä si nu na, aga heas tu jus 
maan tee le, kust El ve meid ko ju 
viis. Need käi gud olid äär mi-
selt va ja li kud. Mit te iial gi ei unes 
ega ilm si po leks ma osa nud neid 
hei na maid tä na ses päe vas nä ha 
sel li se na na gu need te ge li kult 
on.

Veel no vemb ri kuu kes kel 
(ik ka 2019) käi si me Män ni kus-
te kü la hool da ta vaid hei na maid 
Sii di ko hal uu dis ta mas – seal 
kus Tõ he la kü la selts hool da mas. 
Oli nä ha veel värs keid, mui du-
gi teh ni ka ga niit mi se jäl gi, oli ka 
väi ke si võ sas tu nud met sa tuk-
ka sid. Päi ke kul das sü gis vär vi-
des kas ke sid, haa va sid, vaht-
raid, sil ma tor kas roh kes ti kui-
va nud ja la kaid. Nii de tud hein 
oli pal li des. Kü la selts on seal 
it ta kul ge va ilu sa ki viaia ehi ta-
nud, sel le pik kust ei tea, aga kul-
ges kau gus se ja ka dus met sa Alu 
kü la poo le. Leid si me ko ge ma ta 
en did ühe sü ga va au gu ehk kae-
vi ku ää rest. See ole vat kol hoo-
sia ja al gu sest lõh keai ne ga teh-
tud. Nüüd on tu ris ti le sel le kae-
vi ku ga koh tu mi ne kind las ti vä ga 
hu vi tav ja ela mus lik. 

Üks õh tu päi ke ses sä rav 
õu na puu oli pil ge ni täis pu na-
seid maits vaid õu nu. Kü la selt si 
kor ras ta tud is tu mis ko ha juu res 
ole va laua juu res oli suur ku hi 
sa ra puu pähk li te lü di mi se jäl gi, 
oli hea pähk liaas ta.

Vai ke Hang
ko du loo la ne

Tõhela külaseltsi hooldatav Männikuste puisniidu osa tänane päev.

Andres Kalbach. Foto V. Hang, 2002 Jüri Reinson. Foto V. Hang, 2010

Elve Slugen. Foto, V. Hang, 2019
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SPORT

Ran na män gu de tra dit sioon 
on al gu se saa nud ku na gis te 
Pär nu la he äär se te ma jan di te 
män gu dest. Oma va lit sus te 
män gu de na toi mu sid need 
27. kor da, tä na vu Pärl sel ja 
puh ke kes ku ses 22. au gus til 
Lää ne ran na val la kor ral da-
mi sel. 

Osa le sid  Lää ne ran na, Hää-
de mees te ja Kih nu val lad ning 
Aud ru ja Tõs ta maa osa val lad.

Ka vas oli 14 võist lu sa la, neist 
8 võist kon na ja 4 in di vi duaa-
la la: nais te ja mees te võrk pall, 
jalg pall, sops, pen del tea te jooks, 
orien tee ru mi ne, mä lu mäng, 
juht kon na võist lus, ran na me-
he ja -nai se võist lus, köie ve du ja 
ker ge jõus tik (60 m, kau gus, kuu-
li jänn, kros si jooks).

Tõs ta maa spor di vai mu elu-
so le kut näi tab, et ti he das kon ku-
rent sis saa vu ta ti üld kok ku võt tes 
2. koht. Ko hast täht sam gi on 
spor ti mis rõõm, ühi ne pa nus ta-
mi ne ja kuu lu vus tun ne.

Tõs ta maa tu le mu sed ja osa-
le jad:

Pen del tea de 5. koht – Mer-
lin Mii do, He le ri Aru la, Kät-
lin Hant son, Lau ra Pär na, Kai-
ri Oja mäe, Rai ner Sutt, Rait 
Ma dis soo, Ar di Oja, Ja kob Tom-
son, Jür gen Adam son.

Orien tee ru mi ne 2. koht – 
Kai ri Oja mäe, Kai ri Lum berg, 
Ala ri Lum berg, Ar di Oja.

Nais te võrk pall 4. koht – 
Mer lin Mii do, Kät lin Hant son, 
Lau ra Pär na, Kärt Jür gens.

Mees te võrk pall 2. koht – 
Har li Käärt, Rai ner Sutt, Priit 
Blan de.

Jalg pall 2. koht – Ee rik 
Kaup mees, Ja kob Tom son, Jür-
gen Adam son, Rait Ma dis soo, 
Jü ri Il jin.

Sops 1. koht – Mer lin Mii do, 
Ar di Oja, in di vi duaal selt Mer lin 
nais test I ja Ar di mees test II.

Mä lu mäng 2. koht – Kat rin 
Tõ nis son, Anu Pe ter son, Hei ki 
Lu ha maa, Enn Mart son.

Juht kon na võist lus 2. koht – 
Anu Pe ter son, Rai ner Sutt.

Ran na mees ja -nai ne 2. koht 
– Mer lin Mii do, Ar di Oja.

Köie ve du 1. koht – Rai ner 
Rand, Mai do Ka ja, Ar di Oja, 
And rus Aus meel, Har li Käärt, 
Kul dar Mii du, Too mas Rõ hu.

60 m 1. – 2. koht – Mer lin 
Mii do, He le ri Aru la, Si re ta Jür-
gens, Kät lin Hant son, Kärt Jür-
gens, Jür gen Adam son (M I), 
Rai ner Sutt, Os kar Oja mäe, Ar di 
Oja, Har li Käärt, Ja nek Oja mäe. 

Kau gus 4. koht – Mer lin 
Mii do (N III), Si re ta Jür gens, 
Lau ra, Pär na, He le ri Aru la, 
Mo ni ka Ad ler, Kät lin Hant son, 
Kärt Jür gens, Rai ner Sutt, Ar di 
Oja, Os kar Oja mäe, Har li Käärt 
(MV III), Ja nek Oja mäe. 

Kuu li jänn 2. koht – Mer-
lin Mii do (ind nais te I), Si re ta 
Jür gens, He le ri Aru la, Mo ni-

ka Ad ler, Kär lin Hant son, Kärt 
Jür gens, Kai ri Oja mäe, Ar di Oja 
(mees te II), Joo sep Tool, Os kar 
Oja mäe, Jü ri Il jin, Har li Käärt 
(MV III), Ja nek Oja mäe, Ja kob 
Tom son, Ee rik Kaup mees.

Kros si jooks 3. koht (N 500, 
M 1000) – Si re ta Jür gens, He le-
ri Aru la, Kai ri Oja mäe, Kärt 
Jür gens, Os kar Oja mäe, Jür gen 
Adam son, Har li Käärt.

Tä na me kõi ki Tõs ta maa eest 
võis tel nuid. Järg mi sel aas tal on 
kor ral da jaks Tõs ta maa ja osa le-
da soo vi ja tel on so biv aeg tree-
nin guid alus ta da.

Too mas Rõ hu
Tõs ta maa Spor dik lu bi

Tõs ta maa spor di vaim on elus

Köie veo või tis Tõs ta maa mees kond

Har li Käärt tu li me da li le võrk pal-
lis, köie veos, kau gus hüp pes ja 
kuu li jän nis

Ma ria ta lus on ra ken dis por di võist lu si kor ral da tud ju ba ne li aas-
tat, kaks vii mat võist lust on kuu lu nud Rah vus va he li se Rat sas-

por di Lii du amet lik ku ka lend ris se. Sar na ne plaan oli kor ral da ja tel 
tä na vu gi, kui li saks ra ken di le plaa ni ti rah vus va he li si mõõ du võt te 
ka ta kis tus- ja koo li sõi dus, mil le lõ huks aga üle maailm ne ko roo na-
pan dee mia.

Tul les vas tu sport las te soo vi de le, ot sus ta ti siis ki kor ral da da võist-
lus rah vus li kul ta se mel ning see leiab aset 12.–13. sep temb ril. Kui 
lau päe val võist le vad ho bu ra ken did koo li- ja täp sus sõi dus, siis pü ha-
päe val pan nak se lõp lik pa re mus jär jes tus pai ka at rak tiiv sel ma ra to-
nil, kus pub lik saab nä ha haa ra vaid kii rus kat seid. Osa le mi sest on 
ju ba li saks Ees ti sport las te le tea da and nud ka võist le jad Lä tist ning 
Soo mest.

Võist lu sed on pealt vaa ta ja te le ta su ta, oo ta me roh kelt kaa sae la-
jaid!

Enn Rand

Ra ken dis por di võist lu sed Ma ria ta lus Ra ken dis por di võist lu sed Ma ria ta lus 
12 – 13. sep temb ril12 – 13. sep temb rilFo
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SEP TEM BER 

Reedel, 25. sep tem bril kell 18 Tõs ta maa mõi sas
viiuliansambel PÄR NU SPEL MANS LAG KONT SERT

va baan ne tus lik

Laupäeval, 26. sep tem bril 
MAAL ELA MI SE PÄEV Jäl gi ge rek laa mi!

Laupäeval, 26. sep tem bril kell 12–16 Tõs ta maa rah va ma jas
RIN GI DES SE RE GIST REE RU MI NE

OK TOO BER

Neljapäeval, 1. ok too bril MUU SI KA PÄEV

Laupäeval, 17. ok too bril kell 20 Tõstamaa rahvamajas
TTA SÜNNIPÄEVAPIDU nr 15 

TÕS TA MAA JOOKS

Teisipäeval, 27. ok too bril MÄ LU MÄNG

Laupäeval, 31. ok too bril kell 20 Tõstamaa rahvamajas 
MEIE MEES JA MAIE. Vanad aga kobedad

NO VEM BER

HIN GE DE PÄE VA HE LI RÄN NAK

LÕI KUS PI DU Tõ he las

Laupäeval, 21. no vem bril Tõstamaa rahvamajas
KAD RI KAR NE VAL

tant suks an sam bel Pep per Sou ce

Teisipäeval, 24. no vem bril MÄ LU MÄNG

Pühapäeval, 29. no vem bril I AD VENT

Kor ral da jal on õi gus te ha ka vas 

muu da tu si ja täien du si.

KUHU MINNA

SILMADE KONTROLL JA PRILLIDE MÜÜK

Silmade kontroll 15 €, prilliostjale TASUTA!
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LAINE ÜLEM 
04.12.1933 – 27.06.2020

NIKOLAI KÖSTER 
03.12.1932 – 15.08.2020

LEIDA UDU 89
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LINDA MASSO 85
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VELLO KARLSON 81
ANNE RAIMET 80

LAINE KANGUR 79
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ÜLO ADLER 78
MARGE HINDREKS 77

HELJO TAMM 76
HELDUR SIINNE 76
MARINA ALAS 75
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HELLE PIHLAK 70
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INGRID TAAL 91
EFELINE LIIV 89

MARIA PÕLTSAM 87
MÄRT JANSON 84
AIMA NURM 83
ÕIE JAANSOO 82

LYA VESIK 82
AIMI PULK 82
JAAN LEAS 82
ELVI JÕGI 81

HELJU JÜRGENS 79
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MARE RING 74
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 Müüa MI NI MEIE REI, kor ra ga saab töö del da 50 liit rit 
pii ma. Tel 522 8298.
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