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Tuul lõk su tab si re leid ava des taa mal 
vaa te kol la selt ku ma va le roo väl ja le. 
Võ be lev päi ke set riip roo mab köö-

gi põ ran dal ja jõuab ot sa pi di dii va nit nilp-
sa ma. 

Raa diost kos tab Vse vio vi ra hu lik hääl, 
mis pa ja tab am mus test ja vä ga gi ra hu tuks 
te ge va test ae ga dest. Toas on mõ nu salt 
soe ja siin ko hal ma ei hak ka lah ti mõ tes-
ta ma kui sü ga va le on ro he pöö re või pöör-
du ma tus meie ta lus se tun gi nud. Roh kem 
kui ku na gi va rem tun nen, et ko du on mi nu 
kind lus ja var ju paik. Tur va li ne ja soe ning 
eri ti la he koos pe re ja sõp ra de ga meie suu-
res köö gis.

Aas ta ta ga si tär kas maail mas loo tus, et 
sõ ge tõ bi saab või de tud vakt si nee ri mi se ga. 
Nüüd seks on sel ge, et sai me ehk vaid pool 
või tu. Ühelt poolt keel du vad ühed isee ne-
se tar ku sest lee ven dust too vast vakt si nee-
ri mi sest ja tei salt leiab sa la ka val vii rus ai na 
uu si kriu kaid, et inim kon na le kä ru kee ra ta. 

Pre si dent on ütel nud, et te ma ideaal on 
tark rah vas, aga reaal su ses tu leb töö ta da 
siis ki et tean tud ma ter ja li ga. Iga päe va sed 
CO VI Di uu di sed haig la test an na vad sel lest 
vaid tões tust. Kurb, et kum ma li selt mõt le-
vad egod on kao ta nud iga su gu se em paa-
tia või me kaas ko da ni ke suh tes.

Rõõ mus ta mi seks pal ju põh ju si ei ole, 
sest uu de aas tas se võ ta me kaa sa kos mi li-
selt ker ki vad ener gia hin nad, mis nii mõ ne-
le gi et te võt ja le või vä he gi suu re ma ma ja-
pi da mi se ga pe re le üle jõu või vad ol la. 
Ku hu me pöör du ma peaks, et siis ki oma-
de ga väl ja tul la. Eel kõi ge esii sa de tar ku se 
ja prak ti li se mee le poo le. Ot si ma või ma lu-
si koos töös ja taas ka su tu ses. Leid ma jõu-
du lep pi mi seks ning pak ku ma sõp rust ja 
ar mas tust. 

Hoid ke oma võ be le vat päi ke set rii pu 
pi me du se pea le tun gi eest!

Ül le Tamm, 
toi me ta ja

Juhtkiri

Aeg näi tab, mil li sed plaa nid ja teod saab nel ja aas ta pä rast just sel le selts kon na ar ve le kir ju ta-
da. Hoid ke ko du kan di lip pu kõr gel! 

 Ju ha tas: osa val la ko gu va li mis ko mis jo ni 
esi mees Tii na Roht.

Pro to kol lis: osa val la ko gu va li mis ko mis-
jo ni lii ge Eve lin Tal vis te.

Võt sid osa: osa val la ko gu liik med Anu 
Rand maa, Ma dis Ves ki mä gi, Kris ta Nõmm,
Tõ nu Sa lu, Paul Kar lep, Mark Soo saar, Ma ti 
Le ho la, lin na va lit su se lii ge osa val la kes ku se 
ju ha ta ja Too mas Rõ hu, osa val la ko gu va li-
mis ko mis jo ni lii ge Kat rin Ka ru.

PÄE VA KORD:
Tõs ta maa osa val la ko gu esi me he ja ase-

e si me he va li mi ne.
Tii na Roht tut vus tas osa val la ko gu esi-

me he ja asee si me he va li mi se kor da ja te gi 
et te pa ne ku esi ta da kan di daa did.

Tõ nu Sa lu esi tas kan di daa diks Anu 
Rand maa, Anu Rand maa esi tas kan di daa-
diks Tõ nu Sa lu ja Mark Soo saar esi tas kan-
di daa diks Ma dis Ves ki mä gi.

Esi ta tud kan di daa did and sid suu li selt 
nõu so le ku kan di dee ri mi seks.

Esi ta tud kan di daa did tut vus ta sid en nast. 
See jä rel kuu lu tas Tii na Roht väl ja osa val la-
ko gu esi me he ja asee si me he va li mi sed.

Osa val la ko gu va li mis ko mis jon te gi 
kind laks va li mis tu le mu se: Anu Rand maa 
5 häält, Tõ nu Sa lu 1 hääl, Ma dis Ves ki mä-
gi 1 hääl.

Tii na Roht kuu lu tas vas ta valt Tõs ta maa 
osa val la põ hi mää ru se le väl ja kor dus hää-
le tu se võrd selt hää li saa nud kan di daa ti de 
va hel asee si me he va li mi seks. Osa val la ko gu 
va li mis ko mis jon te gi kind laks va li mis tu le-
mu se: Tõ nu Sa lu 2 häält, Ma dis Ves ki mä gi 
5 häält.

See ga osu tus va li tuks Tõs ta maa osa val-
la ko gu esi me heks Anu Rand maa ja asee si-
me heks Ma dis Ves ki mä gi.

OT SUS TA TI:
Tun nis ta da va li tuks Tõs ta maa osa val la-

ko gu esi me heks Anu Rand maa ja Tõs ta maa 
osa val la ko gu asee si me heks Ma dis Ves ki-
mä gi. (14.12.2021 ot sus nr 2-12/6). 

TOK

 Pär nu tä na vu se kau ni ma jõu lu kau nis-
tu se. pa rim era ma ja osa val las ka te goo rias 
võit sid Ja na ja Mar gus Tamm. 

Tõs ta maal, Met sa 23a asuv ma ja sai kii ta 

ümb ru ses se häs ti so bi tu va te ja pil ku püüd-
va te val gus la hen dus te eest. 

Eri ti efekt ne on suur val gus võr ku mä hi-
tud puu. TT

Tam me de jõu lui lu sai kii taTam me de jõu lui lu sai kii ta

Foto: Toomas Mitt
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Soo vin öel da sul le 
ai täh…
 Tä nu lik, et juh tu sin kord siia, 
mõist maks ühe ko gu kon na hin-
ga mist ja loo mist. Tä nu lik usal-
du se ja toe tu se eest. Tä nu lik, et 
sel lelt hu vi ta valt loo mi se ja kas-
va mi se tee kon nalt on kaa sa võt-
ta nii pal ju väär tus lik ku. Loo dan 
vä ga, et need vas tas tik ku jäe tud 
jäl jed ei roh tu, vaid hoia vad 
ilu said mä les tu si ning jää vaid 
ühen du si. Tõs ta maa rah va ma ja 
ju hi na jä tan nüüd hü vas ti! 

Kuid pä ri selt teist lah ku da 
ei suu da. Ees oo ta vad küll uued 
al gu sed, aga toi tu saa vad need 
ik ka ol nust. Me koh tu me veel! 

Hea Tõs ta maa - si nu eri li sed 
ini me sed, met sa tu kad, põl lud ja 
veed on mi nu sü da mes.

Kat ri

 Õnnitleme Anu Randmaad 
aasta rahvakultuuritegija tiitli 
puhul. Anu on Tõstamaale palju 
tuntust ja kuulsust toonud 
rahvarõivaste valmistaja ja koo-
litajana. Anu peab lugu tradit-
sioonilisest käsitööst ja hindab 
kõrgelt kogukonda. TT

Ma ni ja va ba taht li kud 
pääst jad said koos esi me se 
lu me ga jõu lu kin gi - võim sa 
kuue rat ta li se ATV. 

Koos Tõs ta maa riik li ku 
pääs te ko man do ga töö ta si-
me väl ja plaa ni, kui das või del-
da väi ke saa re pea mi se ohu ga - 
maas ti ku põ len gu ga. 

Se ni on han gi tud moo tor-
pum bad, voo li kud, pul ber kus-
tu tid, vee ma hu tid ja jä rel haa-
gis, ehi ta tud pääs te kuur. Vii-
ma ne ker kis Ma ni ja muu seu-
miai da juur dee hi tu se na. Puu-
dus vaid jõu li ne ATV, mis võiks 
ve da da kah te pääst jat, ka he-
ton nist nel ja rat ta list jä rel ka ru 
koos vee ta ga va ra ja muu tu le-
tõr jeks va ja li ku ga. Sel li seid veo-

keid ka su ta tak se ka Pääs tea me-
ti ko man do des.

MTÜ Ma nõ ja Pääs te ko-
man do aval dab Po la ris 6x6 Big-
Bos si han ke ra has ta mi se eest 
tä nu Rii gi Tu gi tee nus te kes ku-
se le, Väi ke saar te prog ram mi le 
ja Pär nu lin na le. Ole me tä nu li-
kud ka Pääs tea me ti spet sia lis-
ti de le Ivar Frant su zo vi le, Lau ri 
Lin do ja le, Mait Jan so ni le, kel le 
nõus ta mi sel ole me maa pääs-
te teh ni ka saa re le too nud ning 
vas ta vad koo li tu sed lä bi nud. 

Jõu lu tei sel pü hal, mil ta va-
li selt jõu lu va na saa re Pi du ma ja 
kü las tab, an na me meie pois te le 
ja tür du ku te le või ma lu se kuue-
jalg se rat su sa du las se ro ni da. 
Uuel aas tal hak ka me aga pih ta 
prak ti lis te õp pus te ga, kus oo ta-

me kaa sa löö ma tei si gi Ma ni-
ja ela nik ke, kel siia ni veel us ku 
pol nud, et Ma nõ ja Pääs te ko-
man dost as ja saab.

Kau nist jõu luae ga ning kau-
nist tu le de ri kast uut aas tat soo-
vi vad MTÜ Ma nõ ja Pääs te ko-
man do liik med: Ma ri ka, Svea, 
Egon, Evo, Mark ja Rai mond!

Mark Soo saar

Mani ja pääst ja tel või mas Big Boss

Lõp pe mas on aas ta numb-
ri ga 2021. Aas ta  lõ pus 
vaa da tak se ik ka ta ga si 

möö du va le ja te hak se plaa ne 
uueks aas taks. Teen se da se ni se 
osa val la ko gu esi me he na ning 
nüüd osa val la kes ku se ju hi na.

Iga le piir kon na le an na vad 
näo seal ela vad ini me sed. Mõ ne 
te ge vus pais tab roh kem sil-
ma, mõ nel vä hem kuid igaü he 
pa nus on olu li ne.

Oma va lit sus tes oli 2021 
va li mis te aas ta. Na gu eel mi sel-
gi kor ral, pää ses lin na vo li kok ku 
Tõs ta maalt vaid üks esin da ja. 
Ku na ka osa val la kes kus te juh-
ti de ame ti ko had muu tu sid nö 
era kond li kuks ja neist said lin-
na va lit su se liik med, tõi see kaa-
sa ka Tõs ta maa osa val la kes ku-
se ju hi va he tu mi se. Tä nu sõ nad 
Anu Pe ter so ni le, kes juh tis osa-
val da vii ma sed ne li aas tat pea-
le liit mist Pär nu lin na ga ja te gi 
siin nii pal ju kui või ma lik. Loo-
dan, et pea gi saa me taas pak ku-
da Anu le tööd Tõs ta maa aren-
da mi sel ja Anul on sel leks jät-
ku valt taht mist.

Tõs ta maa osa val la ko gu on 
seits me liik me li ne ja koos neb 
va li mis tel enim hää li saa nud 
osa val la ela ni kest. Siin po le küll 
ot sus tu sõi gust kuid aru ta tak-

se lä bi osa val da puu du ta vad 
vo li ko gu eel nõud, aval da tak se 
nen de koh ta oma ar va mus ja 
te hak se et te pa ne kuid ko ha li-
ku elu kor ral da mi seks. Tä nan 
se ni seid osa val la ko gu liik meid: 
Anu Ran da maa, Ma dis Ves ki-
mä gi, Ma ti Le ho la, Ka ro lii ne 
Kask, Mark Soo saar ja Tõ nu 
Sa lu, kes osa le sid aru te lu des 
ak tiiv selt. Osa sid meie et te pa-
ne kuid ka ar ves ta ti. Soo vin jõu-
du uue le osa val la ko gu le.

Elus on ka aeg muu tus teks. 
Vii ma sed kuus aas tat on juh-
ti nud Tõs ta maa rah va ma ja ja 
siin set kul tuu rie lu Kat ri Järg. 
Nüüd on Kat ri ot sus ta nud, et 
uuest aas tast ta enam rah va-
ma ja ju ha ta ja na ei jät ka, küll 
aga rin gi de ju hen da ja na. Kat-
ri kor ral das siin set kul tuu rie lu 
hin ge ga, püü dis kõik iga ti lä bi 
mõel da ja mu ret ses va hel mõ ne 
as ja pä rast ehk üle gi. Tä nu sõ-
nad teh tu eest ja edu eda si seks.

Olu li ne on mä le ta da neid, 
ke da enam meie hul gas ei ole. 
Mä le ta da ja õp pi da aja loost. 
Ok toob ris lah kus meie tee ne-
kas aja loo-uu ri ja Vai ke Hang. 
Vai ke on uu ri nud Tõs ta maa 
ki hel kon na 47 kü la hoo neid, 
ini me si ja nen de te ge mi si. Vee-
rand sa da aas tat kest nud uu ri-

mi se tu le mu sed on Ees ti Rah-
va Muu seu mis, pal ju de kü la de 
aja lu gu on an tud väl ja raa ma-
tu te na. Tä nu Vai ke le on hu vi-
lis tel või ma lik pal ju tea da saa-
da oma juur te ja siin se aja loo 
koh ta.

Iga piir kon na edu kus sõl tub 
ko ha li kest et te võt ja test. Kind-
las ti olid neil möö du val aas tal 
igaü hel oma mu red-rõõ mud-
kor da mi ne kud. Aga mõ ni asi 
pais tab roh kem väl ja ja nii osu-
tus Pär nu aas ta teo kon kur si 
üheks kan di daa diks Tõs ta maa 
Meie rei ho tel li ava mi ne. Suu re-
pä ra ne, et aas taid tüh ja na seis-
nud hoo ne on leid nud ka su tu-
se. Sa mu ti oli uus et te võt mi ne 
Poot si mõi sa su ve tea ter.  

Vii mas te aas ta te te ge mi-
si on pal ju mõ ju ta nud ko roo-
na vii rus. Inim kond on saa nud 
me dit sii ni toel ja gu pal ju dest 
hai gus test ja saa me ka sel lest, 
kui kuu la me as ja tund jaid, tee-
me koos tööd ja hoo li me üks-
tei sest.

Tä nan kõi ki oma te gu de-
ga Tõs ta maa piir kon na le näo 
and nud ini me si ja soo vin ter-
vist, õn ne ja kor da mi ne kuid 
uuel aas tal !

Too mas Rõ hu
Tõs ta maa osa val la kes ku se juht

Jõu lu mõ tisk lus 2021
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Tõs ta maa Kesk kool osa leb 
rah vus va he li ses Eras mus+ 
pro jek tis “VI SION – Na tu re, 
tra di tions and iden ti ty in 
youth’ vi sions” (VI SIOON – 
loo dus, tra dit sioo nid ning 
iden ti teet noor te nä ge mu-
ses”)”.

Eu roo pa Lii du Eras mus+ 
pro jekt al gas aas ta ta ga si, kuid 
CO VID-krii si tõt tu jäid viie rii-
gi koo li del eel mi sel õp peaas tal 
plaa ni tud te ge vu sed teos ta ma-
ta. Pro jek ti lä bi vii mist pi ken da-
ti ning sel sü gi sel alus ta ti te ge-
vus te ga ot sast pea le. Pro jek ti 
esi me se te ge vu se na ko gu ne sid 
part ner koo li de 11 õpe ta jat Poo-
last, Bul gaa riast, Tür gist ja Por-
tu ga list Tõs ta maa le, et ühi selt 
lä bi aru ta da se ni ne vir tuaal ne 
koos töö ning täp selt lä bi mõel da 
pro jek ti si su li ne ja or ga ni sa toor-
ne te ge vus järg ne va ka he aas ta 
jook sul.

Pro jek tis VI SION kes ken du-
tak se seos te loo mi se le loo du-

se, ko gu kon na tra dit sioo ni de ja 
noor te iden ti tee di va hel. Ühi selt 
viiak se lä bi kä si töö kur su seid, 
kus õpi la sed õpi vad ko ha li ku 
piir kon na kä si tööt ra dit sioo ne, 
tut vu tak se piir kond li ke aja loo-
sünd mus te ja kul tuu ri mä les tis-
te ga. Eel kõi ge uu ri tak se pä rand-
kul tuu ri - kui das on ko ha li kud 
tra dit sioo nid seo tud loo du se ja 
ko gu kon na ga. Lä bi ko du ko ha 
kul tuu ri tund maõp pi mi se lei-
tak se ühi seid joo ni, mis mõ ju ta-
vad just sel le ko gu kon na noor-
te iden ti tee ti ning võr rel dak se 
neid teis te maa de ga. Pro jek ti 
tu le mu se na oman da vad õpi la-
sed liht sa maid kä si töö võt teid ja 
saa vad kir jel da da, mis on eri list 
neis en dis ja ko du ko has. Sa mu-
ti saa vad õpi la sed tea da, kui das 
loo dus kesk kond mõ ju tab kä si-
tööd ja tra dit sioo ne. On ülio lu li-
ne, et klii ma-, ter vi se- ja ma jan-
dusk rii si de tin gi mus tes os kak-
sid noo red luua seo seid loo du se, 
kul tuu ri ja eri ne va te te ge vus te 
va hel, seal hul gas os kak sid tra-

dit sioo ni li si kä si töö võt teid, näi-
teks kui das ise liht sa maid ese-
meid val mis ta da ja kus ko hast 
sel leks too ret lei da.

Kui tõs ta maa las te part ner-
koo lid asu vad lin na kes kus tes 
ning neil on ühi se ko gu kon na 
tun de tek ki mi ne ras ken da tud, 
sest rah vast on lin nas pal ju, siis 
Tõs ta maa koo li noo red on heaks 
näi teks kui das väi ke se ko gu kon-
na te ge mis tes löö vad güm na sis-
tid kaa sa pea kõi ki des et te võt-
mis tes. Ol gu need siis Räi me-
West või osa val la päe vad, spor-

diü ri tu sed või Tõs ta maa mõi sa 
te ge mi sed – kõik jal on õpi la si 
abiks ko gu kon na tra dit sioo ni de 
hoid mi sel.

Nä da la jook sul kor ral da ti 
kü la lis te le mit me su gu seid te ge-
vu si, mil le pea mi seks ees mär-
giks oli an da part ne ri te le ai mu 
sel lest, mi da ta ha me pro jek ti 
jook sul ka õpi las te ga te ha. Vii-
si me neid loo du ses se, ko ha lik ku 
kul tuu ri kes ku ses se, teh ti kä si-
tööd ja pal ju muud ki. Muu hul-
gas kü las ta ti nt lum me mat tu-
nud ran na maas tik ke, ko ha lik ke 

Eras mus la sed Tõs ta maal vi sioo ni loo mas

Jõu lu laat Tõs ta maal sai hoo sis se hoo pis uues kuues. Kau ban dus 
oli peaas ja li kult koon da tud üm ber kä si töö poe hoo ne te. Ilm soo-

sis õueü ri tust ning elav tu li pak kus hu ba sust. Lap sed said väi ke se 
ree ga sõi tu te ha ja oma va hel mõ nu salt möl la ta. Pil li me hed lük ka sid 
hea tu ju joo nelt käi ma.

Kä si töö poes oli pi dev jär je kord. Kõi ge po pu laar se ma teks os tu-
deks osu tu sid vil la sed so kid ja vil la sed kin dad. Tä na se ga ei ole 
enam suu ri mees te sok ke pak ku da. Suit su li ha nö hin ga ti ko he ära, 
aga häs ti mek ki sid ka ko ha lik kan gem kraam ja kõik su gu sii ru pid.

Laa da kor ral da jad olid õhe vil ja iga ti ra hul ning mis muud kui 
tu le val aas tal jäl le! TT

Laa da me lu oli ko du selt soe

Fo
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Fotod: Katri

See on lu gu esi va ne ma te 
pä ran dist ja sel lest, kui-
das üks unus tu se hõl ma 

va ju nud tra dit sioon on saa nud 
en da le uue elu. Kõik al gas unis-
tu sest, mis kas vas esi mes test 
mõt te lõn ga dest de tai li de roh-
keks iga päe vae luks. Kui me 11 
aas tat ta ga si alus ta si me, unis-
ta si me suu relt. Et ühel päe val 
ole me oma poe, toot mis- ja 
näi tu se ruu mi ga oma pä ra ne ja 
tu gev Tõs ta maa pä rand kul tuu-
ri kes kus – Tõs ta maa Kä si töö 
Ma ja.

Enam kui pool teist sa jan dit 
ta ga si hak ka sid Tõs ta maa kan-
di nai sed ku du ma vä ga kau-
neid val geid “roo se ga” suk ki ja 
kin daid. Al gul olid need ta ga-
si hoid li ke kau nis tus te ga, ent 
paa ri küm ne aas ta ga ku ju ne sid 
vä ga uh ke teks: ti he dat ja peent 
koe pin da kat sid rik ka li kud, 
pea mi selt pu nas tes, roo sa des, 
lil la des too ni des roo si tud kir-
jad. Kä si tööst ja ko du kan di tra-
dit sioo ni dest lum ma tud nai-
sed ku du sid al ga tu seks igaüks 
en da le ühe roo si tud kin da pa ri. 
Kau gem soov oli taa se lus ta da 
unus tus se va ju nud Tõs ta maa le 
oma ne ku du mis te hi ka - roo si-
mi ne. Tä na on MTÜ Tõs ta maa 
Kä si töö kes kus meist ri põ hi ne 
ko gu kon na kes kus, kes aren dab 
piir kond li ku pä rand kul tuu-
ri jär je pi de vat eda si kand mist 
las teaiast ku ni täis kas va nu te ni 
väl ja.

Me usu me tra dit sioo ni lis se 
kä si töös se, et ehe dad ja lu gu-
de ga kä si töö too ted, mil le üle 
me ise uh ked ole me ja ar mas-
tu se ga val mis ta me, on jät ku-
suut li kud ja pa ku vad hu vi ka 
laias maail mas. Usu me, et ise-
gi se da võrd, et se da soo vi tak-
se siia ko ge ma ja õp pi ma tul la. 
Sel le poo le me püüd le me.

Meil on oma roo si mi ne, 
mil le ga ole me nii pal ju tööd 
tei nud, et see on ju ba pä ris tun-
tud. Aga meil on ka oma sa vi. 
Lähikonnas on ol nud mi tu tel-
li se vab ri kut, mil le too de test on 
ehi ta tud siin kan dis ma ju. Eri-
ti uh ked on Tõs ta maa kol las-
test tel lis test ma jad, mi da saab 

imet le da meie ale vi ku sü da-
mes. Lõi me kä si töö hu vi koo li, 
mil lest Pär nu lin na ga ühi ne-
des on saa nud vää ri kas Pär nu 
Kuns ti de Koo li Tõs ta maa ma ja, 
mis õpe tab las te le ja täis kas va-
nu te le sa vi- ja kä si tööd.

MTÜ Tõs ta maa Kä si töö kes-
kus on tä na prak ti ka baas eri ne-
va te le koo li de le. 2019. aas tast 
on MTÜ Tõs ta maa Kä si töö-
kes kus Pär nu Muu seu mi juur-
de loo dud Pär nu maa Rah va-
rõi va Nõuan de ko ja koos töö-
part ner: Tõs ta maal toi mu vad 
rah va rõi va koo li tu sed ja ühi selt 
ku jun da tak se rah va rõi va näi-
tu si ja in fo päe vi. Ka heaas ta se 
õp pe ka va ga rah va rõi va koo lil 
on kä sil kol mas hooaeg, koo li-
tust koor di nee ri vad MTÜ Rah-
va rõi vas ja Ees ti Rah va kuns ti ja 
Kä si töö Liit ja se da toe tab Ees-
ti Kul tuur ka pi tal. Koos tööd 
te hak se ka Tar tu Üli koo li Vil-
jan di Kul tuu ria ka dee mia ga, 
Pär nu La he Part ner lus ko gu-
ga, Pär nu lin na ga, piir kond li ke 
tu ris miet te võt ja te ga ning Ees ti 
Rah va kuns ti ja Kä si töö Lii du ga.

20. sa jan di al gul oli ale vi kes-
kel rist mi kul Vas si li Mart so ni 
pood, kust sai os ta kraa mi see-
bist nael te ni. 2012. aas tal ava-
si me seal oma ni ku elu ruu mi de 
poo lel Tõs ta maa Kä si töö Poe. 
Need ruu mid õn nes tus 2017. a. 
sü gi sel Lea der pro jek ti ja Tõs ta-
maa osa val la abi ga re no vee ri da. 
Pood on tä na ar mas ta tud siht-
koht, ku hu tul lak se nau ti ma nii 
meie en da kui ka kau ge ma te 
meist ri te loo min gut. Pood on 
tun tud ka väl jas pool Ees tit.

Meie unis tu seks on kor ras-
ta da ko gu see oma näo li ne ja 

aja loo li selt kau nis hoo ne äge-
daks pä rand kul tuu ri kes ku seks, 
mis on mõel dud ko gu kon na le 
ning kü la lis te le Ees tist ja vä lis-
maalt. Seal saa ksime kok ku ja 
tun ne ksime rõõ mu meie koos 
ole mi sest ja koos loo mi sest 
ja õp pi mi sest. Hooand ja toel 
plaa ni me kor ras ta da ak nad ja 
uk se. Toe tust plaa ni me kü si da 
ka teis test or ga ni sat sioo ni dest. 
Vas si li Mart so ni lä bi sa jan di te 
säi li nud äri ma ja on oma pi ka 
aja loo ga kul tuu ri väär tus, mis 
koos ka van da ta va pä rand kul-
tuu ri kes ku se ga an nab Tõs ta-
maa kul tuu ri loo le uue hin ga-
mi se ja uued või ma lu sed.

Ja just siin tu led män gu si na, 
hea hooand ja!

Ai ta meil taas ta da aja loo-
li ne Vas si li Mart so ni äri ma ja 
Tõs ta maa äge daks pä rand kul-
tuu ri kes ku seks. Hooand ja toe-
tus ku lub pro jek ti toe tu se oma-
o sa lu se maks mi seks. Soo vi me 
piir kon na Lea de ri, Pär nu La he 
Part ner lus ko gu abi ga kor ras-
ta da ter ve ma ja nii, et see säi-
liks ka tu le vas te le põl ve de le. Iga 
hoo eest ole me ää re tult tä nu li-
kud. Kõik, kes hoo gu an na vad, 
loo vad aja lu gu ning ai ta vad ka 
ää rea la del elu jõu li ste na pü si-
da. Kõik toe ta jad, kes soo vi vad, 
leia vad ko ha meie tä nu tahv lil. 
Omalt poolt lu ba me, et Tõs ta-
maa pä rand ku lu tuu ri on või-
ma lus kõi gil ko ge da siin veel 
pal ju aas taid. Pro jek ti toe ta tak-
se 3. jaa nua ri ni. Tä na seks on 
puu du veel 2110 eu rot.

Ai täh kõi gi le, kes hoo gu 
an na vad!

Eve li Il vest

Anna kä si töö ma ja le hoo gu!

lam ba kas va ta jaid ning osa le ti 
Tõs ta maa kä si töö kes ku se töö-
toas, kus õpi ti vil la töö võt teid: 
kraa si mist ja ke der var re ga ket-
ra mist, tut vu ti Kih nu maa lam-
ba ga, kes on ko ha li ku vil la al li-
kaks. Vil ti mi se töö toas ka su ta ti 
oma kraa si tud vil la ja õpi ti pael-
te pu nu mist. Tut vu ti veel va na-
de teks tii li de ga ning kü las ta-
ti ko ha lik ku kä si töö poo di, kus 
avas ta mist pak ku sid tä na päe-
va sed vil la sed teks tii le se med. 
Li saks Tõs ta maa le jõu ti käia ka 
Per no va Loo dus ma jas, kü las ta-
da Tõs ta maa kan di tu ris miet-
te võt jaid, tut vu da Pär nu vaa ta-
mis väär sus te ga ning käia Tal lin-
na va na lin nas.

Pro jekt VI SION kes tab kaks 
aas tat. Tõs ta maa noo red kü las-
ta vad õi ge pea part ner koo le 
ning 2023. aas ta ke va del oo ta-
vad meie õpi la sed part ner koo li-
de õpi la si ja õpe ta jaid taas en di le 
kül la.

Too mas Mitt
Tõs ta maa Kesk koo li di rek tor

Foto: Eveli Ilvest
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Kee ru ka te ae ga de kius te toi-
mus tä na vu ne ea ka te pi du 

siis ki. Esi ne ja teks Pee ter Kal ju-
mäe la he da te kup lee de ga ning 
tant su kee ru ta ja teks Kel mi kad 
Man ni ke sed. Kau nilt kau nis-
ta tud saa lis võis lau da delt lei-
da soo last ja ma gu sat kring-
lit, pi par koo ke, man da rii ne ja 
kuu ma koh vi. Oli lus ti ja hoo gu 
ning mait se kat nal ja.

Ko hal oli li gi kolm küm mend 
ea kat, mis on ku na gis te sa jas te 
saa li täi te ga võr rel des mui du-
gi pä ris nuk ker. Üks hulk võt tis 
ju ba va ra kult ei ta va hoia ku, sest 
tra dit sioo ni list soo ja toi tu pol-
nud plaa nis pak ku da, tei ne sats 
keel dub jär je pa nu vakt si nee ri-
mi sest ja see tõt tu tu leb ki ko dus 
is tu da. Eks ra hu lo le ma tuid on 
ala ti ol nud, aga kes see kord 
ko ha le tu lid said tu ju heaks ja 
mõ nu sa ela mu se. TT

Jõu luee ne kok ku saa mi ne kup lee de saa tel

Fotod: Katri
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Mälestame
Minna … nii lihtne ja loomulik näib.
Aga see uks … ainult kinni ta käib.
Sealt läbi viimase tule või mulla
tõesti ei saa enam tagasi tulla.

/Mart Raud/

Mälestame endist Vokiratta liiget HILDA OJAMETSA
Tunneme kaasa omastele

Vokiratas

PÄRNU HAIGLA VEREKESKUS
Metsa 1, Pärnu
Tel 447 3263
www.ph.ee

kutsub Tõstamaa rahvamajja 
verd loovutama 25. jaanuaril 2022

kell 9.00 kuni 11.00!
Kaasa võtta isikut tõendav dokument, 

raudne tervis ja rõõmus meel!

TULE MEILE 
KULTUURIJUHIKS! 

Info https://talendipank.ee/toopakkumine/ub6DQY
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