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PÜHADE JU MA LA TEE NIS TUSED
TÕS TA MAA MAAR JA KI RI KUS
Teisipäeval, 24. det semb ril kell 16 
JÕU LUÕH TU JU MA LA TEE NIS TUS

Teisipäeval, 31. det semb ril kell 14 
VA NA-AAS TAÕH TU JU MA LA TEE NIS TUS

KRIS TU SE LI HAS SE SÜN DI MI SE PÜ HA 
TEE NIS TU SED TÕS TA MAA OSA VAL LAS:

Teisipäeval, 24. det semb ril
kell 10 Kast na kü la kes kus

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

Kolmapäeval, 25. det semb ril
kell 10 Poot si hool de ko dus
kell 12 Tõ he la rah va ma jas
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 Mar di päe vad ja jü ri päe-
vad va hel du vad tor mi päe va de 
ja jä rel lai ne tus te ga ju ba kuid. 
Ra hu lik ku kul ge mist po le vist 
tä na vu enam loo ta. 

Vaa ta se da rii gi pi ru kat mil-
li sest ot sast ta hes siis ar va jaid 
on ik ka täp selt 101. Üh te de le 
just kui see ne pi ru kas, teis te le 
vii ne ri pi ru kas, kol man da te le 
ka la pi ru kas ja nii võib lõ pu tult 
pak ku ma jää da gi. Kok ku lep pe-
le on ras ke jõu da kui gi va li mis-
te ae gu lu ba ti kor ra li kud kring-
lid kõi gi le. 

Pal ju de lu ba ja te käest ole me 
to taal selt pet ta saa nud, võ ta me 
nä teks põl lu me hed või ha rit la-
sed. Mis pi ru kas! 

Rah va le on täh tis rii gi leib. 
Just sel li ne kor ra lik ti he päts 
mil lest kõik üh te moo di aru 
saa vad, vaa da ta gu siis mis ta-
hes ot sast. Sel li ne, mil les se kõik 
101 an na vad oma pa nu se aus-
tu se ja vii sa ku se ga. Kraak le ma-
ta, üks teist sol va ma ta, sho kee-
ri ma ta ja muu maail ma sil mis 
to laks jää ma ta. 

Sõl tub siis kui häs ti rii-
gil lä heb, kas tu leb seem ne te 
ja pähk li te ga või liht salt üks 
tum mi ne tükk, mis rah va ära 
toi dab.

Ke vad kül vi aeg ei ole gi 
enam nii kau gel, vä ga ta haks 
loo ta, et ruk ki ühis külv tu leb ja 
rah vas lõ puks oma pät si saab, 
sest plaa ni B meie ise seis va le 
rii gi le ju ei ole. 

Jõu lu va na, kui sa se da kir-
ja loed ja Toom pea le lä hed 
siis võ ta ik ka üks kor ra lik vit-
sa kimp kaa sa. Kas saab sel le 
ka la pi ru ka sealt ma jast väl ja 
nü pel da tud! 

Võ ta nei le üks päts lei ba ka 
kaa sa, et lei va lõhn mee les sei-
saks ja juu re ti se saaks õi gel ajal 
käi ma pan na.

Ül le Tamm, 
toi me ta ja
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A
as ta lõp pe des on ik ka 
ta vaks vaa da ta ta ga si 
möö du nu le, te ha kok-

ku võt teid ning kii ga ta  järg mi se 
aas ta rin gi plaa ni des se.

Tõs ta maa val last on saa nud 
Pär nu lin na üks osa ja või me 
en nast nal ja ta mi si lin nap roua-
deks ja lin na här ra deks ni me ta-
da. Loo de ta vas ti, ei ole hal dus-
re form ela ni ke le, pea le aad res-
si muu tu se, vä ga suu ri elu muu-
da tu si kaa sa too nud. 

Oma va lit su se asu tu sed ja 
tee nu sed toi mi vad ik ka sa ma-
moo di eda si. Täht sad ei ole ju 
te ge li kult lõpp kok ku võt tes hal-
dus jao tu se pii rid, vaid ko gu-
kon na si de, üh te hoid mi ne ja 
oma tra dit sioo ni de väär tus ta-
mi ne. See pä rast tun ne me hea-
meelt sel le üle, et Tõs ta maa 
olu li se mad tra dit sioo ni li sed 
sünd mu sed ja üri tu sed jät ku-
vad. Mei le olu li seks ja arm saks 
saa nud val la päe vad jät ku vad 
nüüd osa val la päe va de ni me all 
ja olid ka tä na vu en di selt rah va-
roh ked. See tä hen dab, et sel list 
üri tust ja kok ku saa mist on va ja 
ja se da oo da tak se ning ju ba tee-
me plaa ne järg mi se aas ta prog-
ram mi osas. Ka teie kõi gi et te-
pa ne kud ja ideed on te re tul-
nud!

Jät kub Tõs ta maa süm boo li-
ka ka su ta mi ne, Tõs ta maa va pi-
mär gi väl jaand mi ne, iga kui selt 
il mub Tõs ta maa aja leht ja just 
värs kelt on il mu nud jär je kord-
ne Tõs ta maa oma ka len der.

Peaa si, et jät kuks eest ve da-
jaid, kes tra dit sioo ni de säi li mi-
se le ja hoid mi se le kaa sa ai ta vad, 
oma õla al la pa ne vad ja ko gu-
kon na heaks pa nus ta vad. Siin-

ko hal suu red tä nu sõ nad kõi gi le 
kul tuu ri kol lek tii vi de le, rin gi de-
le, spor dik lu bi le, kü la selt si de-
le ning nen de eest ve da ja te le. 
Tä na me ka ko ha lik ke et te võt-
jaid, kes meie üri tu si on toe ta-
nud.

Ta han kii ta Tõs ta maa Kä si-
töö kes kust ja sel le eest ve da jat 
Anu Rand maad, kes on võt nud 
oma sü da meas jaks Tõs ta maal 
kä si tööos kus te ja -tra dit sioo ni-
de elus hoid mi se.

Sel su vel või si me uh kust 
tun da Tõs ta maa kesk koo li las-
te koo ri osa le mi se üle juu be li-
lau lu peol „Mi nu arm“. Usun, 
et need lap sed said sealt vä ga 
võim sa emot sioo ni. 

Ke va del lõ pe tas güm naa-
siu mi küll väi ke klass, kuid see-
eest oli kaks me da li ga lõ pe ta jat 
– An na-Maiam Käär lõ pe tas 
kuld me da li ga ja Ken der Sutt 
hõ be me da li ga. Jär je kord ne 
tões tus, et kes ta hab häs ti õp pi-
da, saab se da te ha ka väi ke ses 
maa güm naa siu mis. 

Tõs ta maa las teaed on ju ba 
aas taid ol nud omaal ga tus li kult 
1. ad ven di üri tu se kor ral da jaks 
kaa sa tes koos las te ja nen de 
va ne ma te ga ter ve ko gu kon na. 
See on vä ga to re ja tä nu väärt 
et te võt mi ne.

Osa val la kul tuu rip rog ram-
mi kok ku pa ne mi sel püüa me 
ala ti ar ves ta da, et seal oleks 
üri tu si iga le ea le ja iga le mait-
se le. Meie rah va ma ja, raa ma tu-
ko gud ja hu vi rin gid kan na vad 
hoolt, et kõi gil oleks pii sa valt 
vai mu va ra. 

Oo ta me ik ka ak tiiv set osa-
võt tu, sest siis on ka kor ral da ja-
tel rõõ mu ja teo ta het.

Pär nu linn on jät ka nud kü la-
selt si de toe ta mist ja kü la ma ja-

de elekt ri ku lu de kand mist, mis 
või mal dab väi kes tel kü la ko gu-
kon da del mu re tu malt oma toi-
me ta mi si ja üri tu si jät ka ta.

Vii mas te aas ta te ühe po si-
tiiv se as ja na on bus si liik lu se 
pa re maks ja ti he da maks muu-
tu mi ne ning pen sio nä ri de-
le ta su ta sõi du või ma lus ühist-
rans por dis. Oma va lit sus on 
oma ee lar vest ühist rans por ti 
pan nud suu re ra ha li se pa nu se.

Rõõ mus ta me meie uue 
mood sa ter vi se kes ku se üle ja 
soo vi me, et pe rearst Ma dis 
Ves ki mäel jät kuks ik ka jõu du 
ja jak su meie kõi gi ter vi se mu-
re de ga te ge le da. Ole me õn ne li-
kud, et meil on ko ha peal ik ka gi 
ole mas oma pe rearst! Kõr valt 
näe me, mil li ses hä das on prae-
gu näi teks Aud ru pii kon na pat-
sien did, kui uut pe rears ti sin na 
po le se ni lei tud.

Loet lek sin üles ka Tõs ta maa 
osa val las 2019. aas tal teh tud 
suu re mad in ves tee rin gud.

Kui das möö dus aas ta 20
Tõs ta maa osa val las?
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TÕS TA MAA OSA VAL LA KO GUS 
26. novembril 2019

Tõs ta maa osa val la kõr gei-
maks au ta suks on va pi-

märk, mis an tak se isi ku le, kes 
oma te ge vu se ga on olu li selt 
kaa sa ai da nud osa val la aren-
gu le või ela ni ke heao lu le, saa-
vu ta nud tä he le pa nu väär seid 
tu le mu si või ül di se tun nus tu se 
kul tuu ri, ha ri du se, ma jan du se, 
eest lu se jmt eden da mi sel.

Et te pa ne kuid va pi mär-
gi and mi seks saab esi ta da 15. 
jaa nua ri ni 2020. 

Kir ja lik et te pa nek saa ta 
Tõs ta maa osa val la kes ku se le 
aad res sil: Sa da ma tee 2, 88101 

Tõs ta maa ale vik, Pär nu linn 
või lin na va lit sus@par nu.ee.

Et te pa ne kus se mär ki da:
1) kan di daa di ees- ja pe re kon-
na ni mi
2) põh jen dus, mil le eest tun-
nus tust aval da tak se
3) et te pa ne ku esi ta ja ni mi, 
kon tak tand med, kuu päev ja 
all ki ri

Va pi mär gi and mi se ot sus-
tab Tõs ta maa osa val la ko gu. 
Va pi märk an tak se üle Ees ti 
Va ba rii gi aas ta päe va tä his ta val 
üri tu sel. 

TOV

Tõs ta maa va pi mär gi 
kan di daa ti de esi ta mi ne

19 
 Ko hal olid osa val la ko gu liik med Ka ro lii ne Kask; Ma ti Le ho la; 
Anu Rand maa; Too mas Rõ hu; Tõ nu Sa lu; Mark Soo saar.

Puu dus: Ma dis Ves ki mä gi.
Osa võt tis Tõs ta maa osa val la kes ku se ju ha ta ja Anu Pe ter son, 

abi lin na pea Mee lis Kukk, sot siaa lo sa kon na ju ha ta ja Tõ nu Poo-
puu.

Päe va kord
1. Pär nu Lin na vo li ko gu mää ru se „Pär nu lin na 2020. aas ta ee lar-
ve“ eel nõu le ar va mu se and mi ne.

Eel nõud tut vus tas abi lin na pea Mee lis Kukk. Toi mus aru te lu.
OT SUS TA TI
Võt ta eel nõu tead mi seks. 

2. SA Tõs ta maa Hool de ko du tu le vik;
Tee mat tut vus tas sot siaa lo sa kon na ju ha ta ja Tõ nu Poo puu.
Pär nu linn soo vib asu ta ja na SA-st Tõs ta maa Hool de ko du väl-

ja as tu da ehk SA lik vi dee ri da na gu sih ta su tus te sea dus et te näeb. 
Üld hool dus tee nu se osu ta mi ne on sea du sest tu le ne valt ko ha li ku 
oma va lit su se üle san ne. Võõ ran da ma ega eras ta ma ei min da. 

Või ma li kud va rian did on va ra ka su tus se and mi ne või hoo nes-
tu sõi gu se ga koor ma mi ne as jaõi gus le pin gu alu sel. Ees märk on, 
et tee nus peab jää ma kät te saa da vaks, see peab ole ma tas ku ko ha-
ne, asu ma ko du lä he dal, olu li ne on tee nu se kva li teet. Tam mis te, 
Jõõp re, Tõs ta maa hool de ko dud ei ra hul da tä na inf rast ruk tuu ri 
poo lest üld hool dus tee nu se le esi ta ta va te nõue te osas. Linn peab 
leid ma li sa ra ha või kaa sa ma part ne reid era sek to rist.

Toi mus aru te lu.
OT SUS TA TI
Toe ta da Sih ta su tu se Tõs ta maa Hool de ko du 21.10.2019 esi ta-

tud taot lust Pär nu Lin na va lit su se le hool de ko du hoo ne te alus te 
kin nis tu te hool de ko du oman dis se and mi seks. Kui lei tak se in ves-
tor, siis osa val la ko gu ko gu neb uues ti tee mat aru ta ma.

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

TOK

Ra has tust said mit med 
Ma ni ja saa re pro jek tid, kus toe-
tus tu leb riik li kust väi ke saar te 
prog ram mist: ra ja ti Ma ni ja tu le-
tõr je vee võ tu koht, kor ras ta ti 
Ma ni ja tee must ka te ja hõl ju kip-
lats ning soe ta ti uus hõl juk.

Osa val las teh ti: ko ha li ke tee-
de must kat teid suu rus jär gus 
140 000 eu ro eest, lõ pe ta ti 2018 
alus ta tud KIK-i pro jek tid Poot si 
ja Tõ he la ühis vee vär gi ja – ka na-
li sat sioo ni re konst ruee ri mi seks, 
alus ta ti Tõs ta maa joo gi vee kva-
li tee di pa ran da mi se ga, mis jät-
kub järg mi sel aas tal, Tõs ta maa 
rah va ma jas teh ti näi tu se saa-
li re mont ja uuen da ti jõu saa li, 
teos ta ti Ka va ru tee pa ren da mist.

Ha jaa sus tu se prog ram mist 
sai toe tust 14 taot lust. Ma ja pi-
da mi sed, kus on prob lee mid vee 
või ka na li sat sioo ni ga, said siit 
tu ge. Prog ramm jät kub ka järg-
mi sel aas tal. 

Kõi ge suu rem pro jekt oli 

Vä ra ti ja hi sa da ma ehi tus, kus 
ehi ta tak se väl ja muu lid ja sü ven-
da tak se sa da ma faar vaa ter, et 
ak va too riu mis se oleks või ma lik 
sis se sõi ta ka jah ti del. 

Pro jek ti ko gu mak su mus on 
ca 477 000 eu rot, mil lest ena-
mus tu leb pro jek ti toe tu se na 
Ees ti-Lä ti prog ram mist (Est-
Lat Har bours) ja oma va lit su se 
omao sa lus on ca 130 000 eu rot. 
Usu me, et sel lest in ves tee rin gust 
on tu le vi kus ka su ko gu meie 
piir kon na le ja sa da ma aren dus 
jät kub. Vaa da tes järg mist aas tat, 
siis 2020 aas tal on kolm suu re-
mat in ves tee ri gut tu le mas ko ha-
li ke tee de must ka te te le, Tõs ta-
maa ale vi ku tä na va val gus tu se le 
ja Tõs ta maa Kesk koo li õpi las ko-
du uue le ka tu se kat te le.

Soo vin tei le kõi gi le kau neid 
ja rõõm said jõu le ning head uut 
aas tat!

Anu Pe ter son
Osa val la kes ku se ju ha ta ja

 Tõs ta maal on ka len der il mu nud juba aas tast 1996. 
2020. aasta ka lend ri koos tas Anu Pe ter son, fo to ta ba mu sed on 

tei nud Ar go Lee ri ma, Eve li Il vest, Too mas Mitt, Kar lo Sa lu, Kät lin 
Kask, Lau ra Jõe, Ta nel Tuul mees, Tuu li Mat hi sen, Ül le Tamm ja Eve 
Käär (loo dus fo tod), ku jun das p2. Väl jaand ja on Pär nu Lin na va lit sus 
Tõs ta maa osa val la kes kus. Kalendri trükkis OÜ Han sap rint.

Ka lend ri leiad Tõs ta maa toi du poest!
TT

2020 ka len der ost jaid oo ta mas
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Ree del, 13. det semb ril an ti 
Vil jan dis Kon da se kes ku-

ses üle Anu Raua ni me li sed sti-
pen diu mid Tar tu Üli koo li Vil-
jan di kul tuu ria ka dee mia rah-
vus li ku kä si töö osa kon na üliõ-
pi las te le.

Ko mis jo ni ot su sel said 2019. 
aas ta Anu Raua sti pen diu mid 
3. aas ta pä rand teh no loo gia 
ra ken dus kõrg ha ri du se õp pe ka-
va rah vus li ku me tal li töö eria la 
üliõ pi la ne Maar ja Pa lu Kih nust 
ja 2. aas ta pä rand teh no loo gia 
ma gist ran tuu ri üliõ pi la ne Liis 
Lu ha maa Se lis test. 

Mõ le ma lau reaa di pu hul 
too di väl ja nii nen de an de-
kust, põh ja lik kust, si hi kind lust, 
head õp pee du kust, õpin gu te-
le ja eria la le pü hen du mist ning 
os kust tei si õpe ta da.

Liis Lu ha maa on uu ri nud 
Jaa pa ni teks tii li teh ni ka te mõ ju 
Ees ti rah va rõi vas te le ja ma gist-
riõ pin gu te ajal üles näi da nud 
era kord set ees mär gi kind lust, 
pü hen du mist ja uu dis hi mu. 

Ju hen da ja Kris ti Jões te sõ nul 

on Liis ma gist ri töö „Lää ne maa 
neo tud lõn ga de ga la pi li sed rah-
va rõi va see li kud“ tar beks uu ri-
nud kõi ki as ja ko ha sed säi li kud 
Ees ti muu seu mi des ja era ko gu-
des ning käi nud Jaa pa nis seal-
se ikat-teh no loo gia prak ti see ri-
mist vaat le mas ja õp pi mas. 

,,Liis on rah va rõi va vald kon-
nas hin na tud koo li ta ja ja te ma 
se nis te koo li töö de põh jal võib 
jul gelt en nus ta da, et ka pä rast 
ma gist riõ pin gu te lõp pu jät-
kab ta rah vus kul tuu ri le olu lis-
te väär tus te ja os kus te kand-
mist ning le vi ta mist rah va rõi va 
vald kon nas,” sõ nas Jões te.

Teks tii li kunst nik Anu Raud 

oli TÜ Vil jan di kul tuu ria ka dee-
mia rah vus li ku kä si töö osa kon-
na esi me se õp pe ka va, tol la se 
ni me tu se ga ta lu ku jun du se ja 
rah vus li ku kä si töö, üks loo ja-
test. Te ma ni me li ne sti pen dium 
loo di kä si töö osa kon na 20. juu-
be liks soo vi ga tun nus ta da üliõ-
pi last, kes on sil ma paist nud 
ai ne li se kul tuu ri pä ran di uu ri-
mi se ja hoid mi se ga. 

Sti pen diu mi ühe osa moo-
dus tab ra ha li ne toe tus 1000 
eu rot ning tei se osa na tu raal-
ma jan dus lik toe tus, mis süm-
bo li see rib seo tust maa kul tuu-
ri ga.

TT

Sihi kin del Liis sai Anu Raua sti pen diu mi

Lei da Me re lo ehk oma de-
le liht salt Pu ti Lei da ei jä ta 

va he le üh te gi ea ka te jõu lu pi du.
”Sel le kor ra ik ka oli ka, et ei tea 
kas lä hen, aga ei või ko ju ve de-
le ma jää da, ik ka tu leb min na 
kui kut su tak se”. Lei da hil ju ti-
sel juu be lil kin ki sid sõb rad-su-
gu la sed tal le ke na ke se sum ma 
mil le eest sai ko ju soo jus pum-
ba pai gal da da. Se da peab nai-
ne suu reks õn neks, et ta lu ma ja 
nüüd ke nas ti soe pü sib. Ei pea 
ha lu haa val puid tup pa ve da-
ma. Pel gab, et sel le suu re ve da-
mi se pea le võib nüüd mi da gi 
ni hus ti min na. 

Ühek sa küm ne viie ne Lei-
da on ju ba 26 aas tat le se põl ve 
pi da nud ja kin ni tab, et te da val-
vab ko he kind las ti Pü ha Vaim. 
Pea enam häs ti ei töö ta, aga 
ta he as tu da on ik ka. Sü gi se lä bi 
kui va tas Lei da õu nu, ik ka ah jus 

ta sa ja tar gu ning kor di se ga-
des. Ta ko he ei või vaa da ta kui 
õu nad rais ku lä he vad. Ar vab, et 
mõ ned nä da lad lä heb sel le töö-
ga veel. Kui va ta tud õu nu kin kis 
nai ne sün ni päe va lis te le ja teis-
te le gi ai ta ja te le. 

Te gut se ma peab, on Lei-
da täies ti veen du nud. En ne va-
nas ti tu li kõik ise ot sast pea le 

val mis te ha, kraa si da, ku du da 
kan gad, õm mel da, se da kõi ke 
mä le tab ta häs ti. Prae gu sel ajal 
on kõik su gu ilu said rii deid, et 
Lei da ai na imes tab, kui das elu 
on muu tu nud. 

Õn neks on Lei dal ai ta jaks 
noor su gu la ne, kes tal le kord 
nä da las söö gi ko ju toob ja häid 
sõ nu os kab ütel da. Häid ini me-
si ja sõp ru on Lei dal pal ju, sest 
ük si ela mi ne po le asi ega ke da-
gi. Tä nu abi val mis naab ri le 
saab proua kord kuus ki ri kus se. 
Va nai ni me ne va jab hea mõt te-
ga ini me si en da üm ber, pa ja tab 
Pu ti pe re nai ne. 

“Ta haks ik ka eda si ela da, 
hirm sas ti ta haks ehk an nab 
Pü ha Vaim ter vist ja ra hu sü da-
mes se ka tu le vaks aas taks”, tea-
tab üli po si tiiv ne ja op ti mist lik 
Pu ti Lei da lõ pe tu seks.

TT

Rahu sü da mes se – see on kõi ge täht sam

Ea kad oli
R

ah va ma ja oo tas kol man-
da ad ven di lau päe val 
pi du li si kae tud lau da de ja 

Er vin Lil le pea pe rean samb li ga. 
Ha ka tu seks rää kis osa val la juht 
Anu Pe ter son möö du va aas ta 
te ge mis test ja na tu ke ka tu le vi-
kup laa ni dest. Viies Ra tas kee ru-
tas tant su ja Ris to Rand esi nes 
akor dio nil. 

Vors tid au ra sid ja kap sad 
mee li ta sid mait se mee li. Kring-
lid kee ru tas kok ku pa gar Anu. 
Kõi gi le oli pea pä ka pikk Ülo 
Ad ler väi ke se kin gi tu se laua le 
poe ta nud. Pi me da aja oht lik kust 
ar ves ta des li sas osa vald kõi gi le 
ka hel ku ri. 

Hak ka ja mad kee ru ta sid tant-
su, tei sed jäl le ter vi ta sid heal 
mee lel va nu tut ta vaid. Tu le val 
aas tal siis jäl le, se niks ter vist ja 
rõõm sat meelt. 

TT
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12. det semb ril 2019 kell 13.00 toi mus 
Tõs ta maa rah va ma jas Tõs ta maa Kesk-
koo li kor ral da tud teat ri päev „Tee me 
en da koo list sal li va koo li“. Iga klass koos-
töös klas si ju ha ta ja ga eten das rah va ma ja 
la val en da mõel dud lü hi näi den di. Üri tu se 
jaoks saa di ra has tust Ees ti Õpi la se sin dus-
te Lii du pro jek ti kon kur silt ,,Tee me en da 
koo list sal li va koo li!” ja se da kor ral da sid 
Tõs ta maa Kesk koo li koo li noo red koos-
töös hu vi ju hi ga.

Ko hal oli omaa la spet sia lis ti dest koos-
nev žürii – Kül li Jan son (Tõs ta maa näi te-
rin gi ju hen da ja ja la vas ta ja), Enn Mart son 
(Tõs ta maa näi te rin gi ko ge nud näit le ja) ja 
Eve Rõ hu (nii kaua kui ta on ol nud õpe ta-
ja, nii kaua on ta ka te ge le nud koo li näi-
te rin gi ga). Žürii va lis igast va nu sek las sist 
ühe pa ri ma ning sa mu ti ka pa rim tüd ruk 
ja poiss näit le ja. Va nu sek las sid ja gu ne sid 
järg mi selt: 1. - 4. klass, 5. - 9. klass ja 10. 
- 12. klass. III koo liast me tõ hus ta tud toe 
klass (13. klass) on 5. - 9. klas si ar ves tu-
ses. Iga osa le nud klass sai ko ha li ku pa ga ri 
poolt küp se ta tud kring li ja tä nu kir ja ning 
klas si ju ha ta ja le kin gi ti kruus, mil lel on 
koo li lo go ja tekst „Sal liv kool“. Igas va nu-
seast mes said esi me sed ko had ränd ka-
ri ka ja klas si ju ha ta ja sai teh tud töö eest 
pi le ti le vi kin ke kaar di. Igas va nu seast mes 
va li ti väl ja ka pa rim poiss ja tüd ruk näit-
le ja, kel le le sa mu ti pi le ti le vi kin ke kaart ja 
kruus kin gi ti. 

1.-4. klas si ar ves tu ses saa vu tas I ko ha 
3. klass la vas tu se ga “Kas me sal li me kõi-

ke?”. Pa ri ma tüd ruk näit le ja tiit li sai 1. 
klas si õpi la ne Mia Ma rii Ma dis son ja 
pa ri ma poiss näit le ja tiit li sai 2. klas si õpi-
la ne Her man Lu me ra. 5. - 9. klas si ar ves-
tu ses saa vu tas I ko ha 9. klass la vas tu se-
ga “Sal li me koos”. Pa ri ma tüd ruk näit le-
ja tiit li sai 9. klas si õpi la ne Kad ri Vul kan 
ja pa ri ma poiss näit le ja tiit li sai 5. klas si 
õpi la ne Ro meo Kal ju rand. 10. - 12. klas-
si ar ves tu ses sai I ko ha 10. klas si la vas-
tus “Jaa ni ja Ste ni lu gu”, mis oli 10. klas si 
õpi la se Mar kus Lo gi no vi en da kir ju ta-
tud näi dend. Pa ri ma tüd ruk näit le ja tiit li 
sai 10. klas si õpi la ne Liis Tamm ja pa ri-
ma poiss näit le ja tiit li sai 10. klas si õpi la ne 
Ste ver Vah kel.

Ül la tu se si ne jaks olid Tõs ta maa Kesk-

koo li õpi las ko du noo red, kes esi ta sid 
pan to mii mi stii lis la vas tu se, mis kir jel das 
üh te või ma lik ku kiu sa mis juh tu mit koo-
lis. Näi den di te va hel (pea le igat nel jan-
dat, kuuen dat ja kol man dat näi den dit) 
olid pau sid, kus oli või ma lik klas si de koh-
vi ku test en da le mi da gi söö da vat ja joo-
da vat soe ta da. Teh ni ka ja ruu mi ka su tust 
spon so ree ris Tõs ta maa noor te kes kus ja 
rah va ma ja. Tä nu kir ja de, ka va de ja pla ka-
ti te prin ti mist toe tas Tõs ta maa Kesk kool. 
Üri tus oli ta su ta ja ava tud kõi gi le. Tä na-
me kõi ki osa le jaid, toe ta jaid ja pealt vaa-
ta jaid!

Ka ro lii ne Kask
Tõs ta maa Kesk koo li hu vi juht

KOO LI MA JA KA JAS TAB

Tee me en da koo list sal li va koo li

5. det semb ril käi sid Tõs ta maa 
Kesk koo li 10. - 12. klas si õpi la sed 
Tal lin na loo maaias vei di teist laa-
di koo li päe val. Tõ si, tee kond pea-
lin na ning ta ga si on pikk ja vä si-
tav, kuid õp pe päev oli si su ti he ja 
to re kõi gi osa le ja te ar va tes. 

Õp pe päe va esi me se poo le si sus tas 
õp pep rog ramm lii gi kait sest, kus tut vus-
ta ti lii gi kait se aja lu gu, meet meid ning 
an ti ka üle vaa de Tal lin na loo maaia rol list 
rah vus va he li ses koos töös.

Pea le ko su ta vad lõu na söö ki ja sel le le 
järg ne nud puh ke pau si said güm na sis tid 
loo maaias ja lu ta da koos Alek sei Tu rovs-
ki ga, kel le kaa sa kis ku vad ju tus tu sed loo-

ma dest ja elust laie malt haa ra sid en das se 
ka loo dus hu vist kau ge mal seis vad õpi la-
sed. 

Ku na ilm oli hi lis sü gi se le ko ha selt 
tuu li ne ja kõ le, piir du si me vaid troo pi-
ka ma ja de kü las ta mi se ga, kus tä he le pa-
ne li ku ma tel õn nes tus oma sil ma ga nä ha 

ka um bes nä da la va nust pint še ta ma rii ni. 
Sai me tük ki maad tar ge maks nii ele van-
ti de, ni na sar vi ku te, šim pan si te ja pal ju de 
teis te loo ma de osas, kuid ilm selt kõi gi le 
jäi meel de, miks emas te ga ris kant ne jän-
na ta on.

Eks kur sioo ni lõp pe des tõ des nii mõ ni-
gi güm na sist, et nii mee leo lu kat ja hu vi-
ta vat loo maaia kü las tust po le neil veel 
ku na gi õn nes tu nud ko ge da ning jäid 
loot ma, et sää ras test teist moo di õp pe-
päe va dest õn nes tus tub veel gi osa saa da.

Õp pe päe va ai tas ra has ta da Kesk kon-
nain ves tee rin gu te Kes kus.

Hei li Timm
õpe ta ja

Õppe päev Tal lin na loo maaias
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Robo tex 2019
29.11-02.12.2019 toi mus Tal lin-
nas Sa ku Suur hal lis rah vus va-
he li ne ro boo ti ka võist lus Ro bo-
tex In ter na tio nal 2019. Tõs ta maa 
Kesk kool osa les ka hel võist lu sel 
– ree del toi mus LE GO su mo ja 
pü ha päe val Insp lay Ro bo lii ga.

Ree de va ra hom mi kul suun du si me 
võist kon na ga Tech nic buil ders114, ku hu 
kuu lu sid 5. klas si õpi la sed Ro bin Ka ja ja 
Ri co Sepp koos oma ro bo ti ga Käs na kas-
Wol li2.0 Tal lin nas se pla nee di suu ri ma-
le ro boo ti ka võist lu se le. Meid oo tas ees 
võist lu se le re gist ree ri mi ne ja ro bo ti teh-
ni li ne kont roll, et saa da lu ba võist le mi-
seks. Ko ha peal pi did poi sid veel ko hen-
da ma ro bo tit, ku na mõ ni mil li me ter 
oli mõõ tu dest üle, aga see prob leem sai 
la hen da tud. Vaa da ti üle veel prog ramm 
ning siis min di võist le ma. Kah juks oli 
vä ga keh valt kuul da, mil li ses se grup-
pi meie ro bot sat tus, aga tä nu in ter ne tis 
ole va le in fo le jõud si me õi gel ajal õi ges-
se koh ta. 

Võist le jaid oli pal ju, see ga ro bo tid 
ja ga ti alag rup pi des se ja sealt iga gru pi 
kaks pa ri mat said fi  naa li. Re gist ree ri nud 
oli 150 ro bo tit, aga se da ei os ka öel da, 
kui pal jud neist ko ha le tu lid ja kui pal jud 
teh ni li sest kont rol list lä bi said. Meie poi-
sid ja nen de ro bot fi  naa li ei jõud nud ja 
üh te gi mat ši ei võit nud, aga siis ki tee ni-
sid punk te sel le ga, et olid õi gel ajal õi ges 
ko has. 

Osa le si me LE GO su mo võist lu sel esi-
mest kor da ja võt si me en da ga kaa sa pal-
ju uut in fot, mi da kind las ti järg mi sel aas-

tal ka su ta me, nt mõ ned li sa ni pid ro bo ti 
ehi ta mi se juu res.

Pü ha päe va hom mi kul võt si me taas-
kord suu na Tal lin na poo le, sest siis läks 
võist le ma 3. - 4. klas si võist kond LMPP 
– Loo dus lik me rep rü gi pu has tus, ku hu 
kuu lu sid Re te Laa si, Vel jo Lu ha maa, Pil-
le riin Piir me ja Jas par Ad ler. Noor te väl-
ja kut seks oli väl ja mõel da oma fi r ma. 
Tei sed tii mi liik med läk sid kaa sa Jas pa ri 
idee ga te ha fi r ma, mis ko ris tab me rest 
prü gi. Ideest val mis vah va mu del le go 
jup pi dest, kus oli nä ha, kui das fi r ma töö-
tab. 

Noo red rää ki sid ja näi ta sid oma fi r-
ma lu gu koh tu ni ke le, kes esi ta sid nei le 
veel mõ nin gad kü si mu sed. Kui see oli 
lä bi tud, siis kut su ti võist kon nad la va-
le au ta sus ta mi se le. Kõik said tä nu kir ja, 
me dal jo ni, mi da gi söö da vat ja Insp lay 
poe soo dus ku pon gi. Insp lay Ro bo lii ga 
toi mus ka hel päe val, sest re gist ree ri nuid 
oli kok ku 218.

Mõ le mal päe val said noo red toi du pa-
ki ja kui oli va ba aeg, siis sai eri ne va tel 
võist lu sa la del ja näi tus tel rin gi vaa da ta. 
Ko ha le olid tul nud pal jud mit med eri-
ne vad fi r mad oma too de te ga. Noor te ga 
kaa sas olin mi na, Ka ro lii ne, kes on nen-
de ju hen da ja. Noo red olid vä ga tub lid 
ja loo da me, et saa me ka järg mi sel aas-
tal osa le da. Tä na me Tõs ta maa koo li sel-
le eest, et tal oli või ma lus meie tii mi de 
re gist ree ri mis ta su ja trans port ta su da.

Roh kem in fot Ro bo te xi koh ta leia te 
in ter ne tist: www.ro bo tex.ee.

Ka ro lii ne Kask
Ro boo ti ka hu vi rin gi ju hen da ja

Toot si saa bu des olid kõik vä ga ele-
vil ning Kär med Toot si kad võt sid meid 
soo jalt vas tu. Kui kõik klu bid olid ko ha-
le jõud nud, hak kas ta va pä ra ne aas taa-
ruan ne te esit lus. 

Pä rast tõ sist tööd sai me tant suõ pe-
ta ja Eg le ga kor ra li kult võh ma le tant si da 
ja lõ but se da. Järg mi se na ju tus ta sid mei-
le Pär nu maa piir kon na juht In ga ja Kär-
me te Toot si ka te klu bi lii ge Han na oma 
rei si dest Tšeh his ja His paa nias. Õh tup-
rog ram mi ajal esi nes iga klu bi oma 
play bac ki et teas te ga. Mit med esi tu sed 
pa nid naer ma. Toot si klu bi kor ral da tud 
Lau lud Lu mes võist lu sel, said poi sid ja 
tüd ru kud üks tei se vas tu oma muu si ka 
tead mi si proo vi le pan na. Öö sel toi mu-
sid dis ko, selts kon na män gud ja öö ping 
pon gi tur niir. 

Järg mi se päe va hom mi kul te gi me 
väi ke se si ru tu se, sõi me hom mi kust ja 
al gas noor te pro jekt “Ta han kõi ke tea-
da”. Sel le le järg nes hea te gu mem me-
le ja taa di le, kus val mis ta si me pär ga sid 
va ne ma te le ini mes te le ning hil jem sai 
iga klu bi oma teh tud pär ja jõu lu deks 
mem me le või taa di le kin gi tu seks viia. 
Ku na järg mi ne aas ta on ro tiaas ta, siis 
töö tu ba des val mis ta si me teis te le klu-
bi de le raa ma tust ro ti. Sel le le järg nes ki 
lõu na söök ja sät ti si me ko ju mi ne kuks. 
Hü vas ti jätt oli kurb, kuid sõp ru näe me 
ju ba jaa nua ris Ei da pe res.

Eve ri ta Ima na
Tõs ta maa 4H klu bi lii ge

4H laa ger 
Toot sis
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K
ad ri kar ne val on pi kaaeg-
se tra dit sioo ni ga üri tus 
Tõs ta maal. As ja lood on 

are ne nud nii, et ni me tus Kad-
ri kar ne val ei tin gi enam peol 
kand ma ilm tin gi ma ta val get 
Kad ri-kos tüü mi, vaid kos tüü-
mi va lik on muu tu nud pal ju laie-
maks ja va baks, kuid en di selt 
kan nab kar ne val Kad ri kar ne va li 
ni me. See ga, mi da oma näo li sem 
kos tüüm, se da vah vam!

Li saks on tra dit sioo niks saa-
nud kar ne va li kü la lis te esi ne-
mis ka va de väi ke ne kon kurss, 
kus au hin du ja gub ala ti kõi gi le 
- pa ri ma te le esi ne mis ka va de le ja 
kos tüü mi de le!

See kord sed pi dus tu sed said 
hoo sis se va ra kult. Kell 20.30 
al ga sid män gud las te le ja las te-
meel se te le, kuid sa mal ajal jät-
kus peo kü la lis te saa bu mi ne 
lä he malt ja kau ge malt. Tõe li ne 
ela mus oli ter vi ta da nii stiil set 
kar ne va li rah vast, ühel uh kem 
kos tüüm kui tei sel. Ja te gu pol-
nud pel galt mit te kos tüü mi lae-
nu tu se kos tüü mi de ga, vaid tu li-
jad olid sel kor ral ol nud ää re tult 
loo vad, nii et siin kir ju ta ja lau sa 
hät ta jääb nen de ise loo mus ta-
mi se ga. Se da ka as jao lul, et kos-
tüü mi ga käis kaa sas ko gu sto ry 
ning ka ra ka ter, ehk et õh tu jook-
sul eten da ti teg li kult ko gu ter vi-
kut. See oli suu re pä ra ne vaa te-
mäng!

Esi ne mis numb reid oli sel 
kor ral kok ku ne li. Aga kõik 
need olid nii võrd ta se mel, lih-
vi tud peen sus te ni, et olek sid 
või me li sed kon ku rent si pak ku-
ma ka suu re ma te la va de te gi-
ja te le. Suur ai täh esi ne ja te le! Et 
teil ja guks in du se da edas pi di gi 
te ha, püüd si me tun nus ta da teid 
vää ri lis te au hin da de ga. Tä na-
vu sel kor ral ot sus ta si me võit ja 
“kroo ni da” klaa sist kuu bi ku ga 
“Pa rim et teas te 2019”, mis tõo-
tab ku ju ne da tra dit sioo niks ka 
järg ne va tel aas ta tel. Ra ha li se 
pree mia väl ja pa ni jaks oli ko ha lik 
et te võt ja Frit jo. Suu red kol la sed 
kõr vit sad pä ri ne sid Pär na ta lust. 

Karn ve va li li oli ava tud fo to-
nurk, kus õh tu jook sul said kõik 
soo vi jad jääd vus ta da oma mee-
leo lu ja kos tüü mi. Noor te le täp-
sus lask ja tel oli aga või ma lus har-
jua ta da kätt ja sil ma Ro bin Hoo-
di las ke tii rus. 

Peoõh tu hoog said ja sen-
suaal seid rüt me pak kus tant-
sut rupp LAN CY, ül la tu se na oli 
kaa sa te ge vaks meie oma Kai di 
Soo saar. Taas tu leb tõ de da, et 
oli vä ga nau di tav et teas te! Pub li-
ku tä nu ja toe tus väl jen dus suu-
res ap lau sis. Õh tu jook sul kõ la-
nud la he dai mad lood ja lau lud 
pä ri ne sid aga an sam bel JA HI-
ME HED re per tuaa rist. Ko gu 
õh tu suu re pä ra seks ve da jaks oli 
DJ-õh tu juht Ur mas Lass.

Su per tä nu kõi ki de le kü la lis-
te le! Tä nu hõis ked üri tu se toe ta-
ja te le ja kor ral da ja te le! Oli tões ti 
üks sä rav ning gla muur ne õh tu 
Tõs ta maa rah va ma jas.

NB! Siin ko hal üles kut se kõi-
gi le, kes Tõs ta maa kar ne va li 
aas ta te lõi kes kü las ta nud! Rah-
va ma ja oo tab teie mä les tu si, pil-
te, kom men taa re, aja le he väl-
ja lõi keid jms, et ko gu da kok ku 
kroo ni ka tar vis ma ter ja le. Kui 

mä les tu si, mee nu tu si või muid 
ma ter ja le ko gu neb pii sa valt, 
ava neb meil või ma lus kan di dee-
ri da oma eri li selt ki re va aja loo ga 
Kad ri kar ne va li ga Ees ti Vaim se 
Kul tuu ri pä ran di Ni mis tus se. 

See ga, kel lel mä les tu  si ja ga-
da, he lis ta ge või kir ju ta ge pa lun: 
tos ta maarm@gmail.com või tel 
523 6350

Kat ri

Gla muur ne Kad ri kar ne val!
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1. det semb ril tä his tas Tõs ta-
maa las teaed ju ba viien dat 
aas tat koos töös Tõs ta maa 
rah va ma ja ga, esi me se ad ven-
di saa bu mist. Ko gu Tõs ta maa 
rah vas oli lah kes ti pa lu tud 
ale vi kuu se juur de, kust õh tu 
al gu se sai. 

Ühes koos süü da ti ad ven di-
küün lad ning kuu se puu löö di 
jõu lu tu le des sä ra ma. 

Sõ na said Pär nu Elii sa be-
ti ko gu du se õpe ta ja Tõ nu Ta re-
maa, osa val la juht Anu Pe ter-
son ning mee leo luks lau lis ala ti 
rõõm sa meel ne Ree de ne Rõõm.

Õh tu jät kus rah va ma jas, kus 
sai end kos ti ta da kõi ge hea ja 
pa re ma ga. Las teaia lap sed küp-
se ta sid ja kok ka sid ko du des 
oma em me de- is si de ga, va nae-
ma de-va nai sa de ga ja nii vii si sai 
kae tud rik ka lik koh vi ku lett. Kel 
aga kok ka mi ne pol nud nii võrd 
mok ka möö da, sai oma pa nu-
se an da õn ne loo si tar beks. See-

gi laud oli kir ju ja pil ku köi tev 
ning ühe loo si ga pol nud või ma-
lik lah ku da. Kui ju ba ühe võt sid, 
soo vi sid kas või kor ra veel kätt 
proo vi da.

Väi ke ses saa lis olid las teaiaõ-
pe ta jad val mis pan nud kaks lau-
da, kus las tel oli või ma lus koos 
va ne ma te ga meis ter da da ning 
ühes koos mõ nu salt ae ga vee ta.

Ja kui meis ter du sed olid 
meis ter da tud, koh vi kust kõik 
mee le pä ra ne os te tud, suun du ti 
suur de saa li, kus hu ba ses õhk-
kon nas al gas ad ven di kont sert. 
Alus tu seks as tu sid üles las teaia-
lap sed ja õpe ta jad ning kont-
ser di muu tis veel gi sä ra va maks 
tun tud laul ja Krist jan Ka sea ru. 

Kont sert oli ar mas ja kaa sa-
haa rav ning lõ pe tu seks kut su-
ti la va le ka Krist ja ni isa Hans 
Ka sea ru ja onu Jo han nes Ka sea-
ru, kes tea ta vas ti on “omad poi-
sid”. Teh ti ran na rah va le ko ha ne 
muu si ka pa la “Laev tõs tis pur jed 
üles”, mis rah va suu rel soo vil läks 

kor da mi se le.
Tõs ta maa Las teaed soo vib 

tä na da kõi ki, kes olid abiks nii 
nõu kui ka jõu ga, peo kor ral da-
mi sel. Eri ti suur tä nu tei le, las-
te va ne mad, kes te ala ti las teaia 
te ge mis te le kaa sa ela te ja ise gi 
käed kül ge löö te. Sa mu ti ai täh 
noor te kes ku se noor te le, kes 
küp se ta sid müü giks pi par koo-

ke, mil le tu lu an ne ta ti Tõs ta maa 
las teaia le.

Pi du oli hea te ge vus lik ning 
ko gu peolt saa dud tu lu läks Tõs-
ta maa las teaia las te le, mil le eest 
soe ta tak se mi da gi uut ja va ja lik-
ku või võe tak se ühes koos mi da-
gi põ ne vat et te.

Kai di Soo saar
Tõs ta maa Las teaia õpe ta ja

I ad ve di tä his ta mi ne

“Sü gi sulg” on Pär nu lin na 
ja maa kon na noor te lau lu-
kon kurss, mis toi mub Pär nu 
Kont ser di bü roo kor ral da mi sel 
2003.aas tast. 

Kon kurss noor te so lis ti de 
ja nen de va ne ma te jaoks aas ta 
kõi ge olu li sem sünd mus ning 
sel leks ha ka tak se ju ba va ra kult 
val mis tu ma. Üri tus on mõel-
dud 3 – 19-aas tas te le las te le ja 
noor te le ning toi mub mit mes 
va nu se rüh mas. Lõpp voo rus 
saa dab laul jaid pro fes sio naal se-
test muu si ku test koos nev saa-
tean sam bel. Hin da ja te sõ nul on 
te ge mist va ba riik li kul ta se mel 
ole va lau lu kon kur si ga. Li saks on 
Sü gi sulg pak ku nud lä bi aas ta te 
või ma lust pää se da esin da ma nii 
Pär nu lin na kui ter vet maa kon-
da te le kon kur sil „Lau lu ka rus-
sell“.

Tä na vu, 3. no vemb ril toi mus 
Pär nu Ühis güm naa siu mis eel-
voor, kus as tu sid üles lau lu lap-
sed Erik Rand 3 aas ta ne, laul 

“Kõ la pul ga mäng” (R. Pa ju saar) 
(3 - 4 aas ta sed) ja Klaa ra-Loo re 
Me ras 4 aas ta ne, laul “Väi kes te 
tüd ru ku te väi ke sed as jad” (A. 
Lii va) (3 - 4 aas ta sed) ja No ra 
Rand 5 aas ta ne, laul “Elas kord” 
(R. Pa ju saar) (5 aas ta sed) Tõs ta-
maa las teaiast. Eel voo rust said 
kõik pää su fi naal kont ser di le 
Pär nu teat ris se “End la”, kus saa-
tis lap si saa tean sam bel. Las te 
ju hen da ja on Kät ri Järg.

Lap sed olid tub lid ja na gu 
la va le sün di nud. Ar ves ta des 
suurt kon ku rent si olid lap sed 
üli tub lid. Ai täh Kat ri le edu ka 
ju hen da mi se eest.

And ra Vaaks
lap se va nem

Väi ke sed laul jad olid edu kad
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Rah va ri kas, ra hu lik ja kül lus-
lik kau ba va lik ise loo mus-

tas tä na vust jõu lu laa ta. Pä ka pi-
kue mand Ka ta sõ nul vä he malt 
150ndat kor da toi muv üri tus 
sai mee leo lu Rein Pi hel ga lõõt-
sa lu gu dest ja jõu lu so ku õn ne-
too vast nak sa mi sest.

Kül lus li kud li ha ja vors ti-
le tid, sek ka kring leid, mett ja 
pähk leid. Kä si töö oma kan di 
meist ri telt ja kau ge malt ki. Saiu 
ja see pe Kih nust. 

Üli po pu laar ne 
õn ne loos, kus jär-
je kord ai na look-
les, ja gas õn ne 61le 
ini me se le. Kel lel jäi 
õn nest va ja ka, jõuab 
veel oma soo vi jõu-
lu va na le saa ta.

TT

Õnne nak su tav jõu lu sokk an dis 
kaup le mi se le hoo gu

“Piip ja Tuut 
piparköögis” lõbus ja 
vahva kogupereten-
dus 28. novembril. 
Nipiga valmistatud 
piparkoogid said 
krõbedad ja imemaits-
vad! 
Täname Piipu ja 
Täname Tuutu! 
Ja kõiki, kes vaatama 
tulid! Ilusat pipar-
koogiaega!

Kadripäeva tähistamise puhul külastasid lapsevanematest Kadrid 
lasteaeda ja tutvustasid kadrikombestikku.
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DET SEM BER

Reedel, 20. detsembril kell 18 Tõstamaa rahvamajas
MEIE JÕULUD

rahvalike traditsioonidega jõulupidu tervele perele.
Külla tulemas Kihnu Virve koos pereansambliga. 

Laulame, tantsime, mängime! 
Esinevad meie maja isetegijad. 

Esietendub Tõstamaa rahvamaja näiteringi ja 
Tõstamaa keskkooli õpilaste jõuluetendus 

"Päkapikkude suvejõulud" (autor: Sirje Vill). 
Lõõtsalood Rein Pihelgas

Lau päe val, 21. det semb ril ja pü ha päe val, 22. det semb ril
Pär nu lin na jõu lu tu rul Ise seis vus väl ja kul 

Tõs ta maa rah va ma ja näi te rin gi ja Tõs ta maa kesk koo li 
õpi las te JÕU LUE TEN DUS “Pä ka pik ku de su ve jõu lud” 

Nel ja päe val, 26. det semb ril kell 14 Ma ni ja saa re kes ku ses 
JÕU LU PI DU

suu pil lian samb li Pic co lo kont sert

Ree del, 27. det semb ril kell 20 Tõs ta maa rah va ma jas 
Väek ris tal li pe sa hin ge rän nak 

Tei si päe val, 31. det semb ril kell 21.30 
Tõstamaa rahvamaja kohvikus Väljas

AAS TA VA HE TUS koos an samb li ga Va nad Sõb rad
Pilet 5 € (kohapealt)

JAA NUAR

Kol ma päe val, 8. jaa nua ril kell 11 
EA KA TE KLU BI

Rei si mul jeid In do nee siast ja ga vad Ka rin ja Kris tii na

Lau päe val, 25. jaa nua ril kell 16 Tõs ta maa rah va ma jas 
Pär nu Suu pil lik lu bi Pic co lo kont sert

Tei si päe val, 28. jaa nua ril kell 19 MÄ LU MÄNG

VEEB RUAR

Pü ha päe val, 2. veeb rua ril 
Sii ri Si sas ki KONT SERT

Ree del, 21. veeb rua ril Tõs ta maa rah va ma jas 
Pi du lik Ees ti Va ba rii gi aastapäeva KONT SERT-AK TUS

Õh tul tant suks an sam bel Kar de mon

Tõs ta maa rah va ma jas 
ava tud näi tus 

Pär nu Kuns tik lu bi 
Er mis tu maa lid

Näi tu se saa li uk sed ava tud 
ma ja üri tus te ajal ja 

töö päe va del kel la 13 - 18

KUHU MINNA

Kor ral da ja jä tab en da le õi gu se te ha va ja du sel täien du si ja muu da tu si.

Lenna Koll amaa – 21.11.2019
Lor  ee n Iter – 25.11.2019

Õnnitleme uusi ilmakodanikke ja nende vanemaid!

VILMA KÕRVEMAA 89
NIKOLAI KÖSTER 87

LAINE ÜLEM 86
VAIKE ABRAM 85
VILMA HAVIK 83

EILI OKS 82
AUGUST MÄRKSOO 81

LINDA EINOLA 80
ELGI SANG 79

EERI KIVIMAA 79
TAIMI METSAMÄGI 77

TAIVO AKSIN 76
HELGI PETERS 76

ANNI VOLGERAD 76
MAIMU JUHKAM 75

MILVI VAPPER 75
ÕIE ORG 73

VILJA RÄBUS 72
HELJU KALAM 72
ELVE SLUGEN 71

ELIISABET AKSIN 71
TIIU RAAVIK 70

AGU PIKK 65
MILVI BURKET 65

MATI MATVEJEV 65
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Jõulurahu ja jõuluootust,
tervist ja rõõmu ja parima lootust,

usku, et imed sünnivad ilmas,
hoidmist kõigile, 

keda südames hindad!
 

MÕNUSAT UUT 
AASTAT!

Sillametsa Talu Sillametsa Talu 
soovib kõikidele oma soovib kõikidele oma 

klientideleklientidele
ja koostööpartneritele ja koostööpartneritele 
rahulikke jõulupühi jarahulikke jõulupühi ja
õnnerikast uut aastat!õnnerikast uut aastat!


