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Head Pär nu ela ni kud!

Aas ta al gus muu tis reaal su seks hal dus re for-
mist tu le ne va oma va lit sus te ühi ne mi se. Pai-
ku se, Tõs ta maa ja Aud ru val last ning Pär nu 
lin nast sai üks oma va lit sus. Sa ma su gu sed 
ühi ne mi sed toi mu sid Pär nu maal ja mu jal 
Ees tis. 

Esi me ne aas ta on jää mas sel ja ta ha. Õp pi-
si me koos ela ma ja sai me tar ge maks, kui das 
ühes koos as ju et te võt ta oma va lit su se tu ge-
va maks kas va ta mi sel. Sü gi sel sai keh tes ta-
tud uue ühi ne nud oma va lit su se aren gu ka va 
ja maa kon na aren gu ka va ku ni aas ta ni 2035, 
järg mi sel aas tal ta ha me jõus ta da uue üldp-
la nee rin gu. 

Lii gu me jär je kind lalt sel le poo le, et Pär-
nu oleks maa kon na aren gu moo tor, re gioo-
ni kes kus ning suu daks pak ku da kon ku rent si 
Tal lin na le ja Tar tu le. Et Ees ti maa ei jook seks 
tüh jaks vaid kah te Ees ti suu re mas se kes ku-
ses se…

Meie usu me, et ühes koos suu da me muu-
ta Pär nu tu ge vaks Lää ne-Ees ti kes ku seks ja 
ol la sa mas toeks ini mes te le, kes ela vad nii 

Pär nu kesk lin nas kui Pär nu oma va lit su se 
ää rea la del. Ühi ne mi se käi gus jäid al les osa-
val la kes ku sed, kus pa ku tak se tu ge nei le, kel-
lel iga päe va selt kes kus lin na as ja po le. Sa mas 
laie ne vad järk-jär gult soo dus tu sed ja hü ved 
ko gu uue oma va lit su se ter ri too riu mil ela va-
te ini mes te ni ja kas vab in ves tee ri mis või me-
kus, mil lest väi ke eral di sei sev oma va lit sus 
võis vaid unis ta da. 

Tead mi sest, et väik se ma ela ni ke ar vu ga 
piir kon da de tu le vik sõl tub tu ge vast kes ku-
sest, läh tu vad ka meie põh ja naab rid. Nen de 
ko ge mus näi tab, et in ves tee rin gud ki pu vad 
pi gem ti hea sus tus piir kon da dest ha jaa sus-
tus piir kon da des se lii ku ma kui vas tu pi di. Sa-
mas toe ta tak se Pär nus eri ne va te piir kon da-
de oma näo li su se hoid mist ja üht se oma va-
lit su se na toi me ta mi ne ei tä hen da kind las ti 
oma piir kon na iden ti tee di ka du mist. 

Tä na ei saa me väi ta, et kõik on nüüd teh-
tud ja kõik on häs ti. Nii na gu ei saa ku na gi 
val mis Tal lin na linn, ei saa val mis Pär nu, mis 
nüüd ula tub Tõs ta maast Põ lend maa ni. Meil 
on pal ju as ju veel te ha ja pa re maks muu ta, 
aga edu saa vu ta me vaid koos toi me ta des. 
Ai täh kõi gi le nei le, kes ühi se oma va lit su se 

aren gu le on oma õla al la pan nud ja kes se da 
plaa ni vad veel te ha! Oma elu kor ral dust saa-
me pa re maks muu ta vaid koos ühi selt te gut-
se des, mit te oma va he le pii re tõm ma tes. 

Meie esii sad os ka sid üks tei se le toe tu-
da. Mär ga ta abi va ja jat ja tun da uh kust nen-
de üle, kes mil les ki edu on saa vu ta nud. Nii 
püüa me te ha meie gi. Läh tu da tra dit sioo-
ni dest ja võt ta ümb rit se vast maail mast üle 
kõik, mis meid tu ge vaks teeb.

Loo mu li kult jääb linn lin naks ning kü la 
kü laks. Mõ le mal on oma ee li sed, miks 
pe red just sin na on ot sus ta nud ko du ra ja-
da. Ühi seks oma va lit su seks su lan du mi ne ei 
tä hen da se da, et maa li ne elu kor ral dus muu-
tub lin na li seks ja vas tu pi di. Aga ühes koos 
te gut se des saab meist maa kon na ja re gioo ni 
tu ge vaim oma va lit sus, mis suu dab as tu da 
ka he tei se Ees ti olu li se kes ku se ga üh te rit ta. 
Ja se da tä nu tei le, Pär nu osa val da de ja lin na 
ela ni kud!

Soo vi me kõi gi ela ni ke ko du des se ra hu, 
kau nist jõu luae ga ja edu kat uut aas tat! 

And res Met so ja, vo li ko gu esi mees

Ro mek Ko senk ra nius, lin na pea
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 Rahu, ai nult ra hu! Det semb-
ri tei sest poo lest lä heb lah ti 
sel li ne sah mi mi ne na gu oleks 
viim ne päev käes. Iga te le ka nal 
lu nib või du ra ha, et just nüüd 
ebaõig lust siin rii gis kui da gi-
gi lee ven da da. Ra ha püü tak se 
ko gu da vä ga mitut moodi. Sin-
na va he le trü gi vad ka pet tu rid 
in ter neti poo di de maail mast, 
kes rõ hu vad kaas tee lis te tur-
va tun de le ja müü vad es ma pil-
gul vä ga gi elu pääst vaid too teid, 
ai nult pakk ei saa bu sul le ku na-
gi post kas ti. Sel li sed pea lin-
na su li pos te tem bud on eri ti 
hin ge nä ri vad ja maai ni me se le 
maas la ma ja löö mist mee nu-
ta vad. 

Küll aga pa neb mind igal 
aas tal imes ta ma, et ai nult kord 
aas tas tu le vad meel de vae sed 
ja väe tid. Vii me ko du tud sau-
na, an na me so ki paa ri, poet-
ame pih ku kring li tü ki ja siis 
pis ta me sel le suu re kel la kül ge. 
Kaa me rad särisevad, uu di sed 
näi ta vad. Mõt leks kui hoo li vad 
ol lak se jõu lu kuul! Oleks just-
kui lu nas tu se ot si mi ne ede val 
moel.

Aga kõik need tei sed kuud? 
Kui das tal lä heb? Tean ini mest, 
kes ai tab las te ri kast pe ret süs-
teem selt aas taid, eks po nee ri-
ma ta en nast. Võiks te ha ühed 
kor ra li kud üle rii gi li sed tal gud 
ja ai da ta neid, kes reelt ma ha 
jää nud, ko ris ta da kor ral da da, 
lei da la hen du si, et hät ta jää-
nu tel na tu ke ne gi silm sä ra ma 
lä heb. Va hel pii sab pi su ke sest 
su di mi sest. 

Se da kõi ke mui du gi kui 
kak le mi sest ja vi ha kõ ne dest 
peaks ae ga üle jää ma. Ta haks 
ra hu, ai nult ra hu. Met sa ra hu, 
ko du ra hu, töö ra hu, hin ge ra-
hu, sü da me ra hu, maail ma ra hu, 
jõu lu ra hu!

Hoo li gem ja ol ge hoi tud, 
häid pü hi! 

Ül le Tamm, toi me ta ja

JUHTKIRI

TOIMETUS
Toimetaja: Ülle Tamm tel 505 5340, küljendaja: p2

Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus Tõstamaa osa val la keskus
Internet: www.tostamaa.ee

Levi: Tõstamaa PMÜ kauplus, Tõhela raamatukogu, Tõs ta maa 
raa ma tu ko gu, Pootsi pood, Tõstamaa bensiinijaam.

Trükikoda: OÜ Hansaprint
Tiraaž: 450 tk

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

  Ko hal olid osa val la ko-
gu liik med Ma ti Le ho la, Too-
mas Rõ hu, Tõ nu Sa lu, Mark 
Soo saar, Ka ro lii ne Kask, Anu 
Rand maa, Ma dis Ves ki mä gi.

Puu du jaid ei ol nud.
Osa võt sid abi lin na pea Siim 

Suur sild, lin na va ra- ja hea kor-
ra tee nis tu se ju ha ta ja Kar mo 
Näkk, lin na sek re tär Tii na Roht, 
fi  nants juh ti mis tee nis tu se ju ha-
ta ja Eve Vih ma ru, Tõs ta maa 
osa val la kes ku se ju ha ta ja Anu 
Pe ter son.

Päe va kord
1. Pär nu Lin na vo li ko gu mää-
ru se „Pär nu lin na kal mis tu te 
ka su ta mi se ees ki ri“ eel nõu le 
ar va mu se and mi ne;

Eel nõu tut vus tas lin na va ra- 
ja hea kor ra tee nis tu se ju ha ta ja 
Kar mo Näkk. 

Eel nõu ees märk on üht sus-
ta da ja re gu lee ri da Pär nu lin na 

oman dis või val du ses ole va te 
kal mis tu te ka su ta mi se, sh kal-
mis tu te le mat mi seks hauap lat-
si de eral da mi se kor da. Toi mus 
aru te lu.

OT SUS TA TI (ühe hääl selt)
1) te ha et te pa nek, et oma va-
lit sus te va he li se kok ku lep pe 
alu sel on või ma lik eral da da 
hauap lats teis te oma va lit-
sus te ela ni ke le;
2) le pin gu sõl mi mi ne 
hauap lat si saa mi seks ei ole 
va ja lik;
3) võt tes ar ves se Tõs ta maa 
osa val la ko gu poolt teh tud 
et te pa ne kuid toe ta da esi ta-
tud eel nõu

2. Pär nu Lin na vo li ko gu mää ru-
se „Raie loa and mi se kord“ eel-
nõu le ar va mu se and mi ne;

Eel nõu tut vus tas abi lin na-
pea Siim Suur sild. 

Mää rus re gu lee rib Pär nu 

lin na ti hea sus tu sa la del kas va-
va te ük sik puu de raiu mi seks loa 
taot le mist ning sel le and mist. 

See tä hen dab, et ko ha li ku 
oma va lit su se ha jaa sus tu sa la del 
re gu lat sioo ni ei keh tes ta ta ning 
nen des piir kon da des on ük sik-
puu de lan ge ta mi ne ja hool dus-
lõi kus lu ba tav il ma vas ta vat 
lu ba oma ma ta. 

Sa mu ti on mää ru se re gu-
lee ri mi sa last väl ja jäe tud met sa 
ning era maal asu va te vil ja puu-
de raie.

OT SUS TA TI (ühe hääl selt) 
toe ta da esi ta tud eel nõu.

3. Pär nu Lin na vo li ko gu mää-
ru se „Re serv fon di va hen di-
te ka su ta mi se kord“ eel nõu le 
ar va mu se and mi ne;

Eel nõu tut vus tas fi nants-
juh ti mis tee nis tu se ju ha ta ja 
Eve Vih ma ru. Eel nõu ko ha-
selt moo dus ta tak se re serv fond 

TÕS TA MAA OSA VAL LA KO GUS 4. det semb ril 2018

 Lau päe val, 15.det semb ril said 
Ku nin ga tä na va põ hi koo li spor-
di hoo nes ava pau gu 39. Pär nu-
maa Ta li män gud. 

Esi me seks alaks oli võist-
kond lik si se sõud mi ne ja Tõs-
ta maa osa val da olid esin da mas 
sõud ja te seas le gen daar ne Tii na 
Kap ten, tu le vi ku loo tus Mark 
Ki ra di, Taa vi Tõ nis son ja Rait 
Ma dis soo.

Pin ge li ses seits me oma va lit-
su se võist kon na va he li ses jõu-
kat su mi ses, saa vu tas Tõs ta maa 
võist kond tub li kol man da ko ha! 

Esi me seks re bis end Saar de, 
tei se le ko ha le tu li Aud ru!

Me ri lin Mii do

Tal vi sel sõud mi sel 
tu li edu
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II klass
Re te Laa si „5“
Pil le riin Piir me „5“
Gret tel Üle vär va „5“
Stel la Ad ler
Han na-Ma ria Et ner
Vel jo Lu ha maa
Ras mus Soo saar
Hans Ro met Uus ta lu

III klass
Jas par Ad ler „5“
Ene li Piir me „5“
Ene li Pulk „5“
Mar kus Imans
Ran no Mänd la
Tre vor Sepp
Joo sep Tamm
Ja nar Tuul mees
Karl-Mar kus Tuul mees

IV klass
Ro meo Kal ju rand „5“
Sven-Ar tur Ra huo ja „5“
Mar cus Si ni me ri „5“
An na Shar lot te Hallg rims-
son
Keit lyn Kaal
Ro bin Ka ja
He ne li Kaš kin
Ch ris top her Ma dis son
Joo nas Rõ hu
Liis Rõ hu
Kar men Tuh ka nen 
Elis Tun gel 

V klass
Ni ko lai Ki ra di „5“
Tor mi Vä li „5“
Lee Grün berg
Trii nu Koi du

Joo sep Lu ha maa 
Gert rud Mart son
Ma ris Pa ju
Mart ha-Ma ria Pääs tel
Gre te Vul kan

VI klass
Me ri li Ad ler 
Ai gar Gur ja nov
He ven li Kaš kin
Ro bin Müür 
Em ma Lii sa Salk
Maar ja-He le na Ves ki mä gi

VII klass
Eve ri ta Ima na “5”
Brian Blum feldt
Ri ta Ni ne 
Mar kus Oja
Mar kus Press
Lau ri Tuh ka nen 

VIII klass
Kad ri Vul kan „5“
An ny Ke rem
Li zel le Liiv mann
Ana-Ma ria Müür
Ke vin Pääs tel
Mar leen Sah tel 
Gret tel Soo ni soo 
Kat re Sutt 

IX klass
Kei ly Kaal „5“
Kärt Elis mäe
Sten-Jents Käärt
Sand ra Lõpp
Ris to Rand 
Bir gith Si ni me ri
Kat re-Ma ris Ves ki mä gi

Kii tust tub li de le õp pu ri te le!
Tõstamaa kooli direktor avaldab kiitust hea ja 
väga hea õppeedukuse eest I trimestril 2018/19 
õppeaastal:

iga-aas ta selt Pär nu lin na ee lar ve 
põ hi te ge vu se ku lu de koos si sus. 

Re serv fon di suu rus on 
ka van da tud va he mi kus 0,3 
-1,0% ee lar ve põ hi te ge vu-
se ku lu dest. Re serv fon di täp-
se suu ru se igaks ee lar veaas taks 
ot sus tab Pär nu Lin na vo li ko gu 
ee lar ve vas tu võt mi sel. Ee lar-
veaas ta jook sul võib lin na vo li-
ko gu re serv fon di suu rust muu-
ta li saee lar ve vas tu võt mi se või 
ee lar ve muut mi se teel.

Eel nõu ko ha selt võib lin na-
va lit sus re serv fon dist te ha eral-
di si oo ta ma tu te ja üld ju hul et te-
nä ge ma tu te ku lu de kat mi seks, 
mi da ee lar ve koos ta mi se käi gus 
ei ol nud või ma lik et te nä ha ega 
ee lar ves se pla nee ri da.

OT SUS TA TI (ühe hääl selt) 
toe ta da esi ta tud eel nõu.

4. Pär nu Lin na va lit su se mää ru se 
„Va li mis jaos kon da de moo dus ta-

mi ne“ eel nõu le ar va mu se and-
mi ne;

Eel nõu tut vus tas lin na sek re-
tär Tii na Roht. Tõs ta maa osa val-
las on üks va li mis jaos kond – nr 
17, mil le asu koht on Tõs ta maa 
rah va ma jas aad res sil Varb la mnt 
3, Tõs ta maa ale vik.

OT SUS TA TI (ühe hääl selt) 
toe ta da esi ta tud eel nõu.

5. Pär nu Lin na vo li ko gu mää-
ru se „Pär nu lin na 2019. aas ta 
ee lar ve“ eel nõu le et te pa ne ku te 
te ge mi ne;

OT SUS TA TI (ühe hääl selt) 
te ha et te pa nek: Suu ren da da 
Tõs ta maa osa val la kü la selt si de 
ja mit te tu lun du sü hin gu te toe-
tu se sum mat 20 000.- eu ro ni.

Täis ma hus koo so le ku pro to-
koll on lei tav Pär nu lin na do ku-
men di re gist rist.

TOV

Õnne pa su na koo ri de meist ri le

Pär nu maa Oma va lit sus te Liit va lis taas aas ta sä ra vaid kul tuu ri-
te gi jaid ja kul tuu ri te gu sid: elu tööp ree mia kul tuu ri vald kon nas 

päl vis Rein Vend la, kes oma tä nu kõ nes mee nu tas soo jalt ka Tõs ta-
 maad! 

Pal ju õn ne meie ko gu kon na poolt, ja suu red tä nud, et täit sid siin-
sed ruu mid, met sa tu kad ja sü da med puhk pil li muu si ka ja pü hen du-
mu se ga! 
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J
õu lud näe vad tul la, kui se da 
het ke ik ka hin gest oo da ta. 
Meie oo ta si me. Ja nii saa bus-

ki uh ke kau nis ta tud jõu lu mees-
te au to de pa raad 1. det semb ri 
pi me ne val õh tu poo li kul Tõs ta-
maa mõi sa par ki. 

Au to de ri vi ees tüü ris end 
pai ka kõi ge suu rem ra tas tel 
veok, mil le si se mu sest ava nes 
mui nas ju tu li ne jõu lu kau nis-
tus tes ja tu le des jõu lu maa, kus 
as kel da sid Jan ne Ris ti met sa 
tant suing lid, Pi par koo gi vab ri ku 
an sam bel Kar de mon, ning mui-
du gi jõu lua ja olu li se mad te ge la-
sed: jõu lu memm Tin nu ja jõu lu-
taat Är ni. 

Ja na gu võu lu väel täi tus mõi-
sa hoov viie küm ne jõu lu mem-
me ja -taa di ga. See vaa te pilt oma 
ehe du ses ja sii ru ses oli nii kaa sa-
haa rav, et ilm selt pa ni meid kõi-
ki vä he mal või suu re mal mää ral 
taas us ku ma jõu lui me des se.

Mõi sa fua jees oo tas kõi-
ki ko ha le saa bu nuid Anu Pa gar 
oma maits va te suu pis te te ja jõu-
lug lö gi ga, ning Anu Rand maa 
ju hen das to re dat jõu lu meis ter-
da mist. 

Üle val mõi sa saa lis oli aga 
end val mis sead nud Tal lin na 
Va na lin na se ga koor, et tuua tõs-
ta maa las te ni üks ilus muu si ka li-
ne jõu lu ter vi tus. 

Ha ka tu seks laul di koos Tõs-
ta maa las teaia las te ga ühis lau lu 
“Jõuab mei le jõu lu ke ne.” Ena-
mu se kont ser di pub li kust moo-
dus ta sid jõu lu mem med ja jõu-
lu taa did, kes sii ra kaa sae la mi se-
ga pa nid tä nu tun dest põk su ma 
ko gu koo ri rah va sü da med.

Mee nu ta des üri tust, on hin-
ges tun ne, et just nii peaks ki üks 
jõu lu kuu al ga ma!

Sel li ne uh ke jõu lu mem me de 
ja jõu lu taa ti de hulk Tõs ta maal 
tõo tab ai nult üht - jõu lud saa vad 
siin maal ole ma ilu sad, val ged ja 
rõõ mu kül la sed! Ai täh kõi gi le, 
kes tu lid, olid ja pü hen du sid! Jät-
ku vat lap se meel sust! 

Häid jõu le kõi gi le!

Kat ri 
rah va ma jast

Tõs ta maa ter vi tas ühi selt jõu lu kuu algust
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Advendiaja algus tõi Tõsta-
maale hulgaliselt punakuue-
lisi taate ja memmesid. 
Koorilaulu kinkisid lauljad 
Tallinna vanalinna müüride 
vahelt ning meisterdamist ja 
magusaid kooke meie oma 
meistrid. 

Kogu see laupäevane möll 
ei suutnud veel siiski valgusele 
teed rajada, sestap süüdati püha-
päevasel esimesel advendil pidu-
likult küünal alevi kuuse juures. 

Soovijad võisid leegi ka koju 
kanda, aga loodetavasti leegit-
seb inimeste süda hapnikuvae-
sel ajal ka ilma suuremate küün-
lapõletusteta. 

Lasteaed korraldas rahvama-
jas heategevusliku kohviku, et 

mudilased saaks sportimiseks 
võimlemismatid. Kirge ja rõõmu 
oli Pauliine Mäesalu ja Karl Suti 
esinemises. Heldis ja soojendas 
trio Rand, Vaaks, Randmaa.

Pööripäevani on veel õige 
vähe kannatada ning siis läheb 
valguse poole juba ludinaga.

TT

Advendiaeg  sai Advendiaeg  sai 
hoogsa algusehoogsa alguse

Fotod: Toomas Mitt

Fotod: Toomas Mitt
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V
ii mas tel aas ta tel on pal-
ju jut tu ol nud et te võt-
lik ku sest ja et te võt lu sest 

koo li des. Ka Tõs ta maa Kesk-
kool kuu lub Et te võt li ke Koo li de 
ni me kir ja ja õpi las te et te võt lik-
ku se le suu na mi ne on koo li üks 
ees mär ki dest. 

Sel lest sü gi sest on mul koo-
lis kaks rol li: õpe ta ja ja lap se va-
nem. Ol les tead lik sel lest, kui das 
õpe ta ja ja klas si ju ha ta ja töö nä-
dal väl ja näeb ja kui töö ma hu-
kas on li saü ri tu se kor ral da mi-
ne nä da la va he tu sel, ot sus ta sin, 
et Tõs ta maa rah va ma ja jõu lu-
laa da le võik sid 1. klas si õpi la-
sed min na las te va ne ma te juh-
ti mi sel. Ku na klas si põ hi kamp 
on ju ba n-ö sün nist saa ti koos 
te gut se nud ja iga su gu üri tus tel 
osa le nud, siis ei ol nud meil min-
git kü si must, kas tee me ära või 
jääb idee ai nult mõt te ta san di le. 

Kuu ja gu en ne laa ta jõud si-
me va ne ma te ga üks mee le le, et 
osa le me ning laa da tu lu lä heb 1. 
klas si le. See ga oli kõi gil soo vi ja-
tel, ae ga las te ga ko dus meis ter-

Pit sa meis ter da jad 
töö hoos!
  Noor te ka sün ni päe va-
laua le meis ter da sid noo red, 
koos ju hen da ja Ja ne ly Kuusk-
ler - Ad le ri ga pit sad täit sa ise. 
Kal lid lap se va ne mad, nõud-
ke ju ba lä hia jal oma las telt 
pü ha deks pit sat, sest pit sa-
meist ri os ku seid tu leb ju lih-
vi da. Se da mui du gi ju hul, kui 
seap raad vors ti de ja kap sa ga 
on teid tõ si selt ära kur na nud. 

Ai täh Ja ne ly le õpe tus te 
eest!

Ettevõtlik es

Jõu lu laat on t

  Et te võt lus päe val “Kän nult 
kä bi le” käi di kü las Anu Pa ga ris. 

Poisid ja tüdrukud tegid ka 
ise käed ja hu seks. Hakkajamad 
said taignarulliga maadelda. 
Proo vi ti val mis ta da lii va küp si-
seid, se fii ri kor vi ke si ja ka nee-
li rul le. Anu an dis ju hi seid ning 
as jad liht salt pi did õn nes tu ma. 

Oi, kui häs ti kõik see ise teh-
tud mait ses! Ai täh Sul le, Anu!

Noor te kes ku se kõi ge me nu ka mad koo li tu sed on seo tud söö gi ga
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da da ja no kit se da. Klas si ju ha ta ja 
Ene Tamm lii tus meie ga rõõ mu-
ga ning ka koo li kä si töö tun nid 
said ees mär gi mi da gi laa da tar vi-
lik ku too ta. 

Usi nad pä ka pi kud meis ter da-
sid taas ka su tust sil mas pi da des 
eri ne vat kau pa: rii dest kuus ke-
sid, jõu lu pär ga sid, jõu lu kuu le, 
jõu lu kaar te, kin ke kar pe, ra ha-
tas kuid, hel ku reid, küün laid jne. 
Veel vii ma sel õh tul said pe su-
lõk su dest põd rad ja ka ru kol la 
vään le vad var red põi mu sid loo-

dus li keks pä ka pik ku deks. 
Ööl en ne laa ta val mi sid une-

tu te ema de köö ki des ime maits-
vad vahv lid, pi par koo gid ja muf-
fi nid ning laa da hom mi kuks 
sai laud kae tud. Müü mi sel olid 
mul le ja Eve ly ni le va ba taht li ke na 
abiks klas si tüd ru kud Ede li, Ele-
na, Ke ne ja Me ri leen ning tu gi-
mees kond õde de Ene li ja Klaa-
ra-Loo re näol. 

Ühes koos õn nes tus las tel 
klas si le tee ni da 180 eu rot. Suur 
tä nu kõi ki de le laa da lis te le, kes 

meie õn ne loo sis osa le sid. Tä nu 
Tei le saa vad lap sed en da le ühe 
to re da väl ja sõi du kor ral da da või 
klas si mi da gi va ja lik ku soe ta da. 

Las te mõt ted laa dal osa le mi-
se koh ta.

Ke ne Si re li: To re oli klas-
si jaoks ra ha ko gu da. Laa dal sai 
iga su gu seid as ju te ha - män gi da, 
õn ne loo se ja muud head os ta. 
Lem mi kud as jad oli kris tal lid - 
ost sin en da le he le roo sa sü da me-
ke se. Pal ju põ ne vam oli ol la laa-
dal, kui nii sa ma ko dus pas si da.

Me ri leen Me ras: To re oli 
müüa ja tee ni da klas si jaoks 
ra ha. Nüüd saa me mi da gi klas-
si os ta või min na ku hu gi ja siis ei 
pea emad maks ma enam. En ne 
laa ta oli to re koos em me ja õe ga 
meis ter da da ka. Ise teh tud as jad 
on pal ju äge da mad. See oli ka 
to re, et sai me koos sõp ra de ga 
ol la ja mi da gi ka su lik ku te ha.

Ele na Pulk: See oli to re, et 
me õp pi si me müü ma ja loo si 
and ma. Laa dal oli to re ra ha ka 
ku lu ta da ja teis te as ju os ta. Sõp-
ra de ga koos ol la on ala ti to re.

Ede li Piir me: Mul le meel dis 
müüa ja kris tal li de lett oli kõi ge 
äge dam. Ini me sed said jõu lu-
deks kin gi tu si os ta laa dalt, sest 
seal oli pal ju kä si tööd. Ini me-
sed said teis te ga kok ku ja su hel-
da, siis ei is tu ai nult ko dus. Oma 
klas si le sai me ka pal ju ra ha.

Sü gi se sel Tõs ta maa jook sul 
osa le mi se ga, kus osa les 92,3 % 
klas si õpi las test, või de ti klas si-
de va he li ses ar ves tu ses mär ki-
mis väär ne au hind- bus sit rans-
port üheks väl ja sõi duks en da 
va li kul. Tea da gi on koo li väl ja-
sõi te just kal li bus sit rans por di 
tõt tu kee ru li ne kor ral da da, see-
tõt tu on õpe ta ja ja lap sed eri ti 
rõõm sad see su gu se au hin na üle. 

Mõ le mal üri tu sel on lap se va-
ne mad üri tu se õn nes tu mi seks 
lap si ut si ta nud ja ta gant aja nud 
ning ühi se mees kon na na on saa-
vu ta tud soo vi tud ees märk. 

Suur ai täh kaa sa löö ja te le ja 
järg mis te üri tus te ni! Eri li ne tä nu 
Eve lyn Piir me le, kes mi nu hul-
lus te le ku na gi EI ei suu da öel da. 

Jaa ni ka Soo saar

 Jõu lu laa da li ne ei pi da nud tüh ja ko ti ga lah ku ma. Lei da võis pal ju 
hin ge ga teh tud as ju. Usu me, et päe va jook sul soo ri ta ti roh kelt jõu-
lu mee leo lu kaid os te-müü ke ja et va ja li kud as jad leid sid just need 
õi ged oma ni kud! 

Eri li ne tä nu ka meie see kord se le mu si kaal se le jõu lu pä ka pi ku le 
Ola vi le, kes pak kus mõ nu sat mee le la hu tust. Suu ri mad tä nud kõi-
gi le, kes tu lid ja pa nus ta sid oma ae ga ning ener giat sel les se üri tus se! 
Oo ta me teid ta ga si ju ba järg mi sel aas tal! Ilu sat saa bu vat jõu lu!

Kat ri

i me ne klass ajas jõu lu laa dal korralikku äri

o re kaup le mi se ja kok ku saa mi se koht

Fo
to

: T
oo

m
as

 M
itt
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S
el le imei lu sa noor mees-
te-võim le ja te pil di pöör-
de le on kir ju ta tud, 7. mai 

1939 II Ees ti män gu de pea-
p roo vil (va sa kult): Ar no Tõ nis-
soo, Mar tin Rein so, Jo han nes 
Tol li, Ai mar Sü vang ja Jo han-
nes Mih kels. 

Need viis noor meest on 
pe re po jad Tõ he la paik kon na 
nel ja kü la viiest ees ku ju li kust ja 
tu le vik ku vaa ta vast ta lust ning 
tut ta vad lä bi mit me põl ve. 

See pilt saa dab mind aas taid: 
üks kõik mi da mul oma ma te ra-
li de hul gast lei da on va ja, koh-
tun ik ka sel le sa ma meie maa ja 
rah va saa tust kok ku võt va va lu-
sa pil di ga. 

Ar no Tõ nis soo (1923-
1944), Män ni kus te kü la Köös-
sa Jü ri ta lu pe re poeg õp pis Va hi 
põl lu töö koo lis, mo bi li see ri ti 
Sak sa sõ ja väk ke, aas taid hil jem 
saa di tea da, et lan ges Si ni mä ge-
des 1944. 

Te ma va nem õde Lei li an dis 
oma ühe le po ja le ven na mä les-
tu seks Ar no ni meks. Nen de 
noo rem õde Mee li mä le tab 
tä na se ni Ar no loe tud luu le tust.

Mar tin Rein son (1917 
-1986), Lee las te kü la Tohv ri 
(To hu ri) ta lu pe re poeg õp pis 
Va hi ja Pe ni jõe põl lu töö koo li-
des. Te mast sai ko du väi Tõ he-

la kül la Lau ri tal lu, Mar ti nil ja 
Adal sün dis kuus last (ka hed 
kak si kud). 

Mar tin juh tis Tõ he la skau-
di rüh ma, oli ees ku ju lik põl lu-
mees ning tun tud ehi ta ja. Mar-
tin oli Si be ris 1949 - 1956 ki vi-
söe kae van du ses Vor ku ta lä he-
dal In ta laag ris.

Jo han nes Tol li (1920-1945 
van gi laag ris), Män ni kus te kü la 
Tol li ta lu pe re poeg. Naab ri poi-
sid Tol li Ju ku ja Köös sa Ar no 
mo bi li see ri ti 1944 kor ra ga Sak-
sa sõja väk ke (Ar no õde Lei li 
käi nud ho bu se ga pois se Soom-
ras se ko gu ne mis punk ti vii-
mas), Ju ku õp pis Vi ga la põl lu-
töö koo lis. 

Koo li töö na koos ta nud ta 
ko du ta lu ma jan du sa na lüü si ja 
esialg sed ka van did uue elu ma ja 
ning lau da ehi ta mi seks. 

Ju ku vii mas test elu päe va-
dest Kar ja la van gi laag ri spets-
hos pi da list saa tis tea teid Ju ku 
õe le Ada le Laa ne Fe liks. Ja 
ema le jäi mä les tu seks hoi da 
vaid po ja lee ri päe va väi ke lau-
lu raa mat ning rah va tant su rii-
ded. 

Ai mar Sü vang (1922 – 1948 
hu ka ti No rils ki van gi laag ris), 
Ki ras te kü la Tä na vaot sa ta lu 
pe re poeg. Ak tiiv ne ühis te ge la-
ne, sport la ne, rah va tant si ja, pil-

li mees. Ja kob Sü van gul oli plaa-
nis po ja le ra ja da uus ta lu oma 
ta lu kõr va le maan tee äär de. 
Al gas sõ da, isa jõu dis is tu ta da 
Ai ma ri le suu re õu naaia. 

Veel hil ju ti võis nä ha seal-
ses le pa vö sas ük si kuid säi li nud 
õu na puid. 

Ai mar ar re tee ri ti ko dust 
veeb rua ris 1945. Ai mar tul nud 
met sa töölt, söö nud õh tust, 
ise gi söö mist po le kin ni võt-
jad lu ba nud lõ pe ta da – öel nud 
vaid küü ni li selt, et tu led ta ga si, 
küll siis sööd eda si. 

No rils ki sur ma laag rist, 
Ai ma ri kaas van gilt sai Tä na-
vaot sa pe re kir ja, et är gu Ai ma-
ri le enam pak ki saat ku, hom me 
viiak se ta viim se le tee kon na le. 
An naks Ju mal, et see ki ri teie-
ni jõuaks.

Jo han nes Mih kels (1925 - 
2013). Tõ he la kü la Puu ra maa 
Uue toa (Uie da) pe re poeg õp pis 
Too ma põl lu ma jan dus- ja maa-
pa ran dus koo lis, ka Uue mõi sa 
põl lu ma jan dus teh ni ku mis. 

Lõ pe tas Tar tu üli koo li põl-
lu ma jan dus tea dus kon na ag ro-
noo mi na. Töö tas pi ke mat ae ga 
Ants la põl lu ma jan dus teh ni ku-
mis, Hää de mees te kesk koo lis, 
Are koo lis jm. Koos tas oma isa 
töö jät ka mi seks ko du ta lu tu le-
vi kup laa nid .

Vai ke Hang

Tõhe la me hed, kes olid oma Tõhe la me hed, kes olid oma 
saa tu sest suu re madsaa tu sest suu re mad T

ra dit sioo ni li selt said 
ea kad ka tä na vu kok ku 
det semb ri kui sel jõu lu-

peol. Kuu la ti ja vaa da ti kont ser-
ti ja mui du gi su hel di lä he dalt ja 
kau gelt nur ga ini mes te ga. Laual 
oli eest la se le mee le pä ra ne suu-
poo lis. Nii mõ ni gi üt les, et ega ei 
viit si nud ki ko dunt väl ja min na, 
aga pä rast oli to pelt rõõm en da 
üle ta mi sest. 

Tä na vu se peo koh ta ar va-
ti, et oli hoo pis tei si ti, värs ke ja 
ar mas. Suu re kuu se ase mel oli 
väi ke met sa tukk ja ku jun dus 
oli mait se kas. Meel dis ka Lin-

Lin na tu li lin
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n na, ea ka te le elu- ja lau lu rõõ mu too ma
na duett Jaa ma ga ning meie 
oma Ave Ves ki mä gi sai nen de ga 
to re da lau lu gi laul da. Ko gu ka va 
oli nau di tav. Aas ta võt tis kok ku 
Too mas Rõ hu, kes en ne kõi ke 
kii tis Ma dis Ves ki mä ge ja te ma 
poolt loo dud ter vi se kes kust. 
Tões ti, ter vi se kes ku ses se sat tu-
des tun dub liht salt us ku ma tu, 
kui mu gav ja mõ nus seal on. Eks 
see ole ühe le ää re maa osa val la le 
ime küll. 

Peo li sed jäid üri tu se ga vä ga 
ra hu le ja Tiiu le koos abi lis te ga 
suu red tä nud!

TT

Fotod: Madis Veskimägi
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DET SEM BER
22. det sem ber kell 21.00 Tõs ta maa rah va ma jas 

ÖÖS ON JÕULU 
an samb el Re min ders, Tuu rit-Tuu rit, DJ Kert Al las

Laudade broneerimine tel 449 6184, pilet eelmüügist 10 €, peoõhtul 12 €.

JAA NUAR
1. jaa nua ril 2019, kell 00.15 Tõs ta maa rah va ma ja 

koh vi kus ja väi ke ses saa lis AAS TA VA HE TU SE PI DU 
Mõ nu sat muu si kat, mee leo lu ja tant su!

13. jaa nua ril, kell 17.00 Noor te kes ku se mäel 
Kuus ke de ga hü vas ti jätt 

24. jaa nua ril TEA TER UK SELT US KE LE ühis kü las tus 
bus si ga End la teat ris se “Elu ja ar mas tus”. 
Pi le tid saa da val Tõs ta maa raa ma tu ko gus

VEEB RUAR
19. veeb rua ril, Tõs ta maa mõi sas 

KONT SERT 
Kal le Sepp ja Mikk Tam me põld “Unes või ilm si” 

22. veeb rua ril, Tõs ta maa rah va ma jas 
VA BA RII GI AAS TA PÄE VA PI DU LIK KONT SERT-AK TUS. 

Õh tu ne tant su pi du koos an samb li ga Sir li

KUHU MINNA
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Ad ven di- ja jõu luaeg 2018 
TÕS TA MAA MAAR JA KI RI KUS

Reedel, 21. detsembril kell 8.30 
Tõs ta maa Kesk koo li JÕU LU KONT SERT ki ri kus

Esmaspäeval, 24. detsembril 
kell 15 Tõs ta maa Hool de ko dus

JÕU LUÕH TU JU MA LA TEE NIS TUS 

kell 16 JÕU LUÕH TU JU MA LA TEE NIS TUS, 
lau la vad Kat re ja Ave Ves ki mä gi

Esmaspäeval, 31. detsembril kell 14 
Va na-aas taõh tu 

JU MA LA TEE NIS TUS AR MU LAUA GA



KRIS TU SE LI HAS SE SÜN DI MI SE PÜ HA 
TEE NIS TU SED 

Tõs ta maa osa val las

Esmaspäeval, 24. detsembril 

kell 10 Kast na kü la kes ku ses

kell 16 Se li-Tõs ta maa 
Pü ha Vas si lius Suu re ki ri kus

kell 18 Poot si-Kõ pu Pü ha Kol mai nu ki ri kus

Teisipäeval, 25. detsembril 

kell 10.00 Poot si hool de ko dus

kell 12.00 Tõ he la rah va ma jas

In fo te le fo nil 5384 1350, prees ter Aga ton Paal berg

TEA TER UK SELT UK SE LE

24. jaa nua ril 2019 sõi da me taas 
End la teat ris se vaa ta ma eten dust 

„Elu ja ar mas tus“. 
Peao sa des Saa ra Nü ga nen ja 

Märt Avan di.
Bro nee ri tud pi le tid par te ri 2. ja 3. reas. 

Täis pi let 16.20 ja soo dus pi let 14.40. Bus si-
pi let mak sab 2 eu rot.

Pi le ti te bro nee ri mi ne ja ta su mi ne 
Tõs ta maa raa ma tu ko gus, 

in fo 449 6184. 

PÜHADE JU MA LA TEE NIS TUSED

VILMA KÕRVEMAA 88
NIKOLAI KÖSTER 86

LAINE ÜLEM 85
VAIKE ABRAM 84
VILMA HAVIK 82

EILI OKS 81
AUGUST MÄRKSOO 80

LINDA EINOLA 79
ELGI SANG 78

EERI KIVIMAA 78
TAIMI METSAMÄGI 76

TAIVO AKSIN 75
HELGI PETERS 75
VAIKE LEPPIK 75

ANNI VOLGERAD 75
MAIMU JUHKAM 74

MILVI VAPPER 74
ÕIE ORG 72

VILJA RÄBUS 71
HELJU KALAM 71
ELVE SLUGEN 70

ELIISABET AKSIN 70

LEIDA GRAHV 
07.09.1924 – 28.11.2018 

AGU LASN 
18.02.1945 – 06.12.2018

VALLI TOOMELA 
08.02.1949 – 10.12.2018




