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T
a va tult soe aas ta va he tus on jää nud 
sel ja ta ha. Ta sa pi si hak ka me har ju-
ma mõt te ga, et ole me jõud nud uu de 

küm nen dis se. 
Ta han Tei le, hääd laie ne nud Pär nu ela-

ni kud, soo vi da järg mist: tul gu ala nud 2020. 
aas ta Tei le kõi gi le ilus ja heas mõt tes meel-
de jääv!

Pär nus se saa bus uus aas ta pi sut tei si ti kui 
va rem, il ma tra dit sioo ni li se ilu tu les ti ku ta. 

Lin na va lit su se ot sus har ju mus pä ra sest 
va na-aas ta õh tu tu le vär gist loo bu da ei jät-
nud tae vast Pär nu ko hal küll pä ris il ma ühe-
gi vär vi li se sa luu di ja kõ mi se va pau gu ta, 
kuid tun ta valt ra hu li kum ja kesk kon na sääst-
li kum oli ühest aas ta numb rist tei se mi nek 
igal ju hul.

Jaa nua ri kuu esi me se päe va tuu le tu ja soe 
ilm mee nu tas ju ba pä ris ke va det. Isee ne sest 
ju vä ga gi so bi lik ja süm bool ne al gus aas ta le, 
mil Pär nu hak kab 25. kor da kand ma Ees ti 
su ve pea lin na tiit lit, kuid te ge li kult on ap ril li 
nä gu ta li hoo pis ki sel ge märk klii ma soo je-
ne mi sest. 

See inim te ge vu sest ja kesk kon nap rob lee-
mi dest tin gi tud mu re koht on tä na tun ta vam 
kui ea les va rem. 

Ei pea ole ma hi ro mant en nus ta maks, et 
kesk kon na ga seo tud keerd kü si mu sed saa-
vad suu ri maks väl ja kut seks, mil le ees inim-
kond ea les seis nud on.

Ühe ilu tu les ti ku ära jät mi ne ei muu da 
glo baal ses kon teks tis küll pal ju, aga on siis-
ki väi ke samm puh ta ma elu ruu mi suu nas. 

Rää ki ma ta po si tiiv se ees ku ju and mi sest, 
mi da jär gi sid mit med tei sed ki oma va lit-
su sed. Mi nult kü sis ise gi Lä ti Raa dio, miks 
Pär nu ilu tu les ti kust loo bus.

Kut sun Teid, arm sad kaas tee li sed, mit te 
ai nult kaa sa mõt le ma, vaid reaal selt te gut-
se ma puh ta ma elu kesk kon na ni mel. Igaüks 
saab pa re ma tu le vi ku hü van guks mi da gi ära 
te ha.

Pär nu lä heb ala nud aas ta le vas tu heas 
usus ja loo tu ses, et nii käi ma läi nud aas ta kui 
ter ve uus de kaad tu le vad mei le eel ne va test 
olu li selt pa re mad.

Meil on ju nii pal ju (lä hi)tu le vi kult oo da-
ta. Tä na vu val mib Pär nus am mui gat se tud 
uus ava lik lin nau ju la ühes Eest mood sai ma 
las teaia ga, jät ka me hoog salt tä na va val gus-
tu se uuen da mi se ga nii Pär nus kui osa val da-
des, ke va del tõm ba me joo ne al la Aia tä na va 
pi ken du se ehi tu se le. Uuen du si ja eda si mi-
ne kut on oo da ta üle ter ve suu re Pär nu. 

Su vel saab Pär nust 25. kor da Ees ti maa 
su ve pea linn. Mul ei ole kaht lust ki, et il ma-
taat kin gib mei le sel pu hul kuld se su ve ja 
ko du lin na tä na vaid täi dab maist sep temb ri-
ni mõ nus su ve me lu. 

Avas ta mis rõõ mu pa ku vad lin na lä he da-
sed ko du koh vi kud ja kü la peod, kind las ti 
ta sub ära käia Tõs ta maa mõi sas, La vas saa re 
raud tee muu seu mis, Sel ja met sa muu seu mis 
ja teis tes põ ne va tes koh ta des.

Hoid ke en nast ja oma lä he da si! 
Jul get pea le hak ka mist ja edu!

Ro mek Ko senk ra nius,
Pär nu lin na pea



K
oper ni ku ideid kand nud Gior da no 
Bru no (1548–1600) üks tee si dest 
oli, et uni ver su mi kesk punkt po le 

Maa ega Päi ke, sest uni ver su mil ei ole üld-
se kesk punk ti ja uni ver sum on lõ pu tu. Veel 
väi tis ta päik se ole vat ühe tä he na lõp ma-
ta pal ju dest täh te dest lõp ma tus uni ver su-
mis. Maa tao li si asus ta tud pla nee te ole vat 
sa mu ti lõp ma tu hulk uni ver su mis ning sel-
les üht ses ma te riaal ses süs tee mis po le koh-
ta vaim se le tae va le.

G. Bru no an de kus im po nee ris nii tead-
las te le kui ka ra ha mag naa ti de le, kuid te rav 
keel tõi tal le roh kem vaen la si kui sõp ru. 
1592. aas tal tu li ta Ve neet sia õu kond la-
se Gio van ni Mo ce ni go kut sel Ve neet sias-
se, kus ta an ti reet li kult ink vi sit sioo ni kät te 
ning hu ka ti 17. veeb rua ril 1600. aas tal Roo-
mas tu le rii dal. G. Bru no jäi lõ pu ni kind laks 
oma ar va mu se le, et tal on õi gus te ha fak ti-
dest mis ta hes tal le so bi vaid jä rel du si.

Kan ges ti on tun ne, et reet li kud ve neets-
la sed va rit se vad tä na päe val gi eri ne va tes 
mee diu mi des ja nen de va hel. Nö Roo mas 
on ju ba koor mad ha gu de ga ko hal ning nei-
di sed var malt ti ku tõm ba mi seks val mis. 

Oma Gior da no on dok tor Ma di se näol 
ka ole mas. Proo vi gu vaid kee gi ol la teist su-
gu ne, ta va nor mi de le ta ba ma tult käi tuv! Ta 
saab oma pal ga – põl gu se, vi ha, hül ga mi se. 
Aga, kui das mää rat le me ta va nor mi mii ni-
mu mi ja mak si mu mi skaa lat? Hoid ku veel, 
kui jul ged hüü da, et ku nin gas on alas ti!

Tä na päe va ne mär ter lus ka jab vas tu 
igast aja le hest ja lõ pu tu test kom men taa-
ri dest. Meie asi on Ma dist hoi da ja toe ta-
da, sest pal jas het ke li ne mõ te, et võik si me 
oma pe rears tist il ma jää da, on traa gi li ne 
igas mõt tes. Ning las ta len dab, küp se tab, 
pur je tab, kir ju tab, jook seb ja fi l mib, eel kõi-
ge ta hab ta meid pat sien ti de na ra vi da, häs-
ti ra vi da. Üle kõi ge ta hab aga, et me oleks 
ter ved!

Ül le Tamm, toi me ta ja
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TÕS TA MAA OSA VAL LA KO GUS 14. jaanuaril 2020

 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, 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 Var je 
Tipp, pla nee ri mi so sa kon na pla nee rin gu te 
spet sia list Mer le Mõt tus.

Päe va kord
1. Pär nu Lin na vo li ko gu mää ru se „Pär nu 
Lin na vo li ko gu 21.06.2018 mää ru se nr 29“ 
Kul tuu riü hin gu te le ning ava tud kul tuu ri-
kes kus te le te ge vus toe tu se and mi se kord“ 
muut mi ne“ eel nõu le ar va mu se and mi ne. 

Eel nõu tut vus tas abi lin na pea Var je Tipp.
OT SUS TA TI (ühe hääl selt) toe ta da esi-

ta tud eel nõu. 

2. Pär nu Lin na vo li ko gu mää ru se „Pär nu 
Lin na vo li ko gu 6.09.2018 mää ru se nr 40 
„Ha ri dus-, noor soo-, kul tuu ri- ja spor dip-
ro jek ti de toe tu se and mi se kord“ muut mi-
ne“ eel nõu le ar va mu se and mi ne.
Eel nõu tut vus tas abi lin na pea Var je Tipp.

OT SUS TA TI (ühe hääl selt) toe ta da esi-

ta tud eel nõu. 
3. Sei su ko ha and mi ne üldp la nee rin gut 
muut va de tailp la nee rin gu al ga ta mi seks 
Kor do ni kin nis tul.

Ma ter ja le tut vus tas pla nee ri mi so sa kon-
na pla nee rin gu te spet sia list Mer le Mõt tus.

OT SUS TA TI (ühe hääl selt) toe ta da ühe-
hääl selt üldp la nee rin gut muut va de tailp la-
nee rin gu al ga ta mist Kor do ni kin nis tul.

4. Üle vaa de Tõs ta maa osa val la ta ris tuin ves-
tee rin gu test.

Alo Tom son an dis üle vaa te Tõs ta maa 
osa val la ta ris tuin ves tee rin gu test. 

OT SUS TA TI (ühe hääl selt) te ha et te-
pa nek lin na va lit su se le te ge maks maan tee-
a me ti le et te pa nek Tõ he la - Kal li tee must-
kat te al la vii mi seks. 

5. Üle vaa de Tõs ta maa rah va ma ja tööst.
Tõs ta maa rah va ma ja ju ha ta ja Kat ri Järg 

an dis üle vaa te Tõs ta maa rah va ma ja tööst.

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

Juhtkiri

Mul lu 10. det semb ril käi sid Tõs ta maa 
kul tuu ri hoid jad: Anu Pe ter son, Anu 

Rand maa, Lii na Käär, Too mas Mitt, Eve li 
Il vest, Kris tii na Le pik, Ma re Pär na ja Kat ri 
pea lin nas õp pe rei sil. 

Uu dis ta mas käi di Me re muu seu mi vas-
ta va tud tor ni, Pro to avas tus te hast, Len nu-
sa da mat. Uu ri ti muu seu mi pi da ja telt nen de 
rõõ mu de ja mu re de koh ta, tut vu ti väl ja pa-
ne ku te de tai li de ja kont sept sioo ni de ga. 

Ik ka sel leks, et lei da uu si ideid ka meie 
muu seu mi eda si aren da mi seks. Eden da-

mist ta hab kind las ti ka tu run dus, et kü las-
ta jad met sa de ja ra ba de va helt tõs ta maa kad 
üles leiaks. 

Kõ va eest ve da ja on sel les osas Eve li 
Il vest, kes oma nai se ram mu on ot sus ta nud 
ra ken da da Tõs ta maa tu run da mi se vank ri 
et te. 

Õh tu sest lin nast lah ku des hak ka sid sil-
ma ti he dalt tu le de ga kau nis ta tud nn val-
gus puud. Pi me dal ajal ai taks sel li ne iga tõs-
ta maa la se sil ma kor ra sä ra ma lüüa, tee me 
ära! TT

Kul tuu ri hoid jad te gid tuu ri

jaanuar 2020 / nr 1 (255) 2 



T
õs ta maa Ter vi se kes ku-
se pat sien di bus si OPEL 
MO VA NO öö päe va ne 

tee nus on va ja lik pat sien ti de 
trans por di mu re de lee ven da-
mi seks, sa ge da se mad lii ku mis-
suu nad on: ko du-pe rearst-ko-
du, hool de ko du-pe rearst-hool-
de ko du, ko du-haig la, haig la-
ko du, ko du-eriarst-ko du jt.

Bus sil on 9 is te koh ta, 6 neist 
ee mal da ta vad, la ma ja hai-
ge raam ja 3 ra tas too li koh ta. 
Raam ja ra tas too lid kin ni ta tak-
se sõi du ajal nõue te ko ha selt. 
La ma ja hai ge või ra tas too li pat-
sient tur va tak se tur va rih ma de-
ga. Li saks on sõi du kil tõs tuk, 
mis hõl bus tab pat sien di ai ta-
mist sõi du kis se ja väl ja. 

Tee nin dus piir kond on pea-
mi selt Lää ne-Pär nu maa: Aud-
ru, Tõs ta maa, Varb la, Li hu-
la ja Koon ga. Mees kon nas on 
4 bus si juh ti, kes oma vad head 
ko ge must hai ge te trans por dil 
ja esi le ker ki va te prob lee mi de 
la hen da mi sel. 

Kok ku lep pel on või ma li kud 
ka tei sed trans por di tee nu sed. 

Hin na ki ri
Bus si sõi du ki lo meet ri hind 

on 50 sen ti, ar ves tus al gab pea-
tus ko hast sõi du lõ pu ni pea tus-
ko has. Bus si ja bus si ju hi oo te-
a ja bru to ta su 10 € tun nis, 
ar ves tus al gab 20 mi nu tist. 

Näi teks hai ge too mi ne Pär-
nu Haig last Tõs ta maa Hool de-
ko dus se mak sab u 50 €. 

Pe rears ti ni mis tu pat sien di 
trans por dil te ma ko dunt ter-
vi se kes ku ses se ja ta ga si on või-
ma lik hin na soo dus tus 50%.

Ta su mi ne
Bus si juht kas see rib hin na-

kir ja alu sel ra ha, täi dab kas sa 
sis se tu le kuor de ri, an nab sel le 
pat sien di le või te ma lä he da se le. 

Tei ne või ma lus on ta su mi ne 
pan ga kaar di ga bus si mak se ter-
mi na li abil või üle kan dear ve ga. 

Väl jas ta tud mak se do ku-

men di alu sel kom pen see ri tak-
se või ma lu sel trans port pat-
sien di le sot siaal töö ta ja, oma va-
lit su se vm poolt.

Bus si tel li mi ne
Te le fon 5199 2197, sel le 

kau du käib sõi tu de tel li mi ne nii 
pat sien ti de, kui me dit sii ni töö-
ta ja te poolt, või ma lu sel tu leks 
se da te ha 1 - 2 päe va va rem. 

Teh ni li se jao ülem Henn 
Alg peus 5668 1558. 

Või ma lik on tel li mi ne e-kir-
ja ga ter kes@hot.ee. 

Oo da tud on kõik head mõt-
ted, kui das se da tee nust muu ta 
veel gi pa re maks !

Head ter vist soo vi des
Ma dis Ves ki mä gi

 See nio ri de va baa ja mess toi-
mub pü ha päe val, 9. veeb rua ril 
kell 12 -16 Pär nu Kau ba ma ja-
kas.

Taas kord rul lub mes si la val 
lah ti ki rev prog ramm ja osa le-
mas on pal ju põ ne vaid kol lek-
tii ve, ter vi se tar ku ja hea nõu 
and jaid. 

See kord ole me kül la kut su-
nud li saks meie kul tuu ri kol lek-
tii vi de le Vi ker raa diost tut ta vad 
le gen daar sed vir gu tus võim le-
mi se äs sad Vii ve Er ne sak sa ja 
Mar tin Kõr vi ning ka su lik ku 
nõu and ma dok tor Adik Le vi ni, 
kes rää gib, kui das 80-aas ta selt 
an nab eda si isik li ku ko ge mu-
se, kui das ise en nast ai da ta, et 
dia bee ti ja ka ve re soon kon da ja 
ve re rõh ku kont rol li all hoi da.

See nio ri de Va baa ja mess on 
ar mas ta tud kok ku saa mis koht 
see nio ri de seas ning toob sel-
leks päe vaks ko ha le pea 10 000 
ini mest, muu tes Kau ba ma ja ka 
aat riu mi ja ko ri do rid suu reks 
va baa ja koh vi kuks Mes silt leiab 
nii lii ku mis või ma lu si, muu si ka-, 
kuns ti- ja kä si töö rin ge, nõuan-
deid ak tiiv su se säi li ta mi seks 
ning ter vi se tur gu ta mi seks. 

Tut vu da saab elu kest va õp pe, 
taas tus- ja heao lu või ma lus te-
ga ning päe va- ja ko gu kon na-
kes kus te te ge mis te ga. Nõu on 
and mas De ment su se kom pe-
tent si kes kus, In ko tu ba, kin nis-
va ras pet sia lis tid ja pal jud teis te 
vald kon da de esin da jad.

Mes si ees märk on vä hen da-
da see nio ri de ük sin dus se ning 
nel ja sei na va he le jää mist ja soo-
dus ta da ak tiiv sust.

Pi ret Hal lik-Sass
kor ral da ja

See nio rid, täit sa 
oma mess oo tabTõs ta maa pat sien di buss, 

uus või ma lus abi va ja ja le

Bus si tel li mi ne
1 - 2 päe va va rem
Te le fon: 5199 2197
e-mail: ter kes@hot.ee 
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Ehi tis re gist ris se kand ma ta 
hoo ne te and med tu leb 
kor ras ta da

E
hi tus sea dus ti ku ja pla-
nee ri mis sea du se ra ken-
da mi se sea du se jär gi tu li 

kin nis va ra oma ni kel käe so le va 
aas ta 1. jaa nua riks kor ras ta da 
ehi tis re gist ri and med ehk kan da 
kõik üle 20 ruut meet ri se ehi tu-
sa lu se pin na ga hoo ned ehi tis re-
gist ris se.

Pär nu lin na va lit su se ehi tus-
jä re le val ve tee nis tu se ju ha ta-
ja Mai re Ni gu li sõ nul ei tä hen-
da tär mi ni möö du mi ne se da, et 
ehi tis re gist ris se se ni veel kand-
ma ta hoo ne te and meid enam 
kor ras ta da ei saaks või asuks 
oma va lit sus re gist ris se kand ma-
ta hoo ne te oma nik ke ka ris ta ma.

„Kõik kin nis va ra oma ni kud, 
kes ei jõud nud 1. jaa nua riks oma 
kin nis tul asu vaid ehi ti si ehi tis re-
gist ris se kan da, saa vad se da jät-
ku valt te ha, sest neid hoo neid, 
mil le osas on and med jät ku valt 
puu du li kud, lei dub veel üks ja-
gu,“ üt leb Ni gul.

Rii gi aad res sand me te süs-
tee mi and me te kont rol li mi se ja 
kor ras ta mi se käi gus on ilm ne-
nud, et Pär nus asu vad puu du li ke 
and me te ga hoo ned enam jaolt 
osa val da des. Pär nu kes kus lin nas 
leiab ehi tis re gist ris se kand ma ta 
ehi ti si har vem. 

Oma kin nis tul asu va te ehi-
tis te and meid saab igaüks ise 
kont rol li da ehi tis re gist ri ko du-
le hel www.ehr.ee. Üle ta sub 
vaa da ta ka hoo ne(te) nõu-
ko gu deaeg sed hoo ne re gist-
ri do ku men did ja kont rol li da, 
kas need on ik ka ehi tis re gist-
ris se üle kan tud.

Kui and med va ja vad kor-
ras ta mist, siis tu leb pöör du da 
ko du lä he da se osa val la kes ku-
se jä re le val vein se ner-me net-
le ja või siis lin na va lit su se ehi-
tus jä re le val ve tee nis tu se poo le. 
Hoo ne te ehi tis re gist ris se kand-
mi ne ja kor rekt ne do ku men-
tat sioon on va ja lik eel kõi ge 
kin nis va rao ma ni ku le en da le.

„Kin nis va ra do ku men tat-
sioo ni kont rol li vad pan gad 
siis, kui ini me ne soo vib näi teks 
kin nis va ra ta ga ti sel või kin nis-
va ra os tuks lae nu võt ta. Ehi tis-
te sea dus lik kus on olu li ne ka 
kind lus tus fi r ma de jaoks,“ sel-
gi tab Ni gul.

Re gist ris se kand ma ta maj-
ja ei ole ka või ma lik end sis se 
kir ju ta da, ku na sel li sel ehi ti sel 
puu dub aad ress. 

Anu Vill mann
Pär nu lin na va lit su se  

kom mu ni kat sioo nis pet sia list

T
o re on nä ha, et noor-
te le meel dib käia Tõs-
ta maa noor te kes ku ses. 

Det semb ri kuus kü las tas noor-
te kes kust kesk mi selt 28 noort 
päe vas. Ena mus kü las ta jaid on 
va nu ses 7-18, nen dest va ne-
maid käib har va, aga te ge vu si 
on iga le va nu se le. 

Ole me saa nud uued mõ nu-
sad kott-too lid, uued män gud 
män gu kon soo li plays ta tion 
4-le, uue laua jalg pal li ja vars-
ti jõuab ka uus õhu ho ki laud. 
Köö ki soe ta si me uu si tar vi-
kuid, et ko kan dus rin gil oleks 
mu ga vam toi me ta da ja pil jar di 
män gi mi seks ost si me kor ra li-
ku mad kiid.

Eri ne vaid üri tu si ja sünd-
mu si toi mub meil iga kuu. 
No vemb ri lõ pus toi mus taas 
noor te ka öö bi mi ne. See kord 
osa le sid sä ra silm sed, te gu-
sad ja une tud noo red noo le-
vis ke võit lu ses, män gi ti pal ju 
laua - ja ar vu ti män ge, ühi selt 
val mis ta ti mait sev õh tu söök. 
Pi kar koo ki de val mis ta mi-
ne ja kau nis ta mi ne sai sel geks 
ning sü daöö sel ehi ti püs ti pan-
dud kuu se puud. Tu ge va mad 
noo red sel lel ööl ei ma ga nud-
ki, vaa da ti mul ti kat Ma ša ja 
ka ru, män gi ti pil jar dit või ae ti 
mõ nu salt sõb ra ga jut tu. Ja 
ohoo imet, hom mi kul oli meil 
ise gi pä ka pikk käi nud ning ja la-
nõu de sis se kom me puis ta nud.

No vemb ri lõ pus toi mus üle-
ees ti li ne hel kur kõnd “Hel ku ri-
ga sõb raks”. Tun ni aja jook sul 
ja ga si me noor te ja ko ha li ku 
po lit sei Sig ne Laa si ga Tõs ta-
maa ale vi kus ko ha nud ini mes-
te le 60 hel ku rit. 10 al les jää nud 
hel ku rit ri pu ta si me Tõs ta maa 
rah va ma ja kõr val asu va le hel-
kur män ni le. Sealt võib neid 
jul ges ti en da le võt ta ja kül ge 
ri pu ta da. Oda vaim elu kind-
lus tus on hel kur!

2019. aas ta vii ma ne õp pe-
päev Ra ba 5 ska te par gis toi-
mus 28. no vemb ril, mis ku ju-
nes vä ga meel de jää vaks. Koh-
tu si me noor te juu tuu be ri te ga 
Keerdt re pist. Mi da nad kõi ke 

os ka sid - tri kid ken da ma ga, tõu-
ke ra tas te ja BMX´de ga. Vä ga 
mee le lo lu kas õp pe päev oli see-
kord!

Det semb ri kuu on jõu lu kuu 
ja ise gi noor te kes ku ses hak ka-
sid pä ka pi kud käi ma. Tõs ta-
maa las teaia kor ral da tud esi-
me se ad ven di hea te ge vus koh vi-
kus müü sid meie noo red Me ri-
li Ad ler ja Vil helm Põ der ka hel 
kol ma päe val noor te kes ku ses 
küp se ta tud pi par koo ke, mil le 
müü gist saa dud tu lu, um bes 50 
eu rot kin gi ti Tõs ta maa las teaia-
le. Ai täh noo red!

Eri ti to re on osa le da noor te 
poolt väl ja mõel dud ja lä bi vii dud 
üri tus tel. Näi teks 7. klas si õpi-
la ne Me ri li Ad ler pak kus väl ja, 
et võ bi õpe ta da teis te le, kui das 
te ha šo ko laa di koo ki. Loo mu li-
kult võt si me pak ku mi se vas tu ja 
det semb ri al gu ses toi mus noor-
te kes ku ses kõi gi le hu vi lis te le 
šo ko laa di koo gi õpi tu ba, mil le 
ju hen da jaks oli gi Me ri li. Koo ke 
teh ti lau sa kaks, et roh kem jät-
kuks ja ena mus te gi jad olid poi-
sid. Maits mi seks läks noor te kes-
ku se sün ni päe val.

Noor te kes kus tä his tas 2019. 
aas tal oma ühek san dat sün ni-
päe va vah va pi duõh tu ga. Kü las 
oli jõu lu va na, Pär nu Lin na Ha ri-
du so sa kon na noor soo töö nõu-
nik Rei ne Tapp, Tõs ta maa rah-
va ma ja ju ha ta ja Kat ri Järg ja 
pe re nai ne Ka rin Mii du. Toi mus 

Det semb ri kuu 14ndal kuu-
päe val toi mus ke na jõu-

lueel ne kont sert Tõ he la rah va-
ma jas In ga ja Too mas Lun ge 
esi tu ses. 

Ko ha le tu li kü la li si nii oma 
kü last, val last kui ka kau ge-
malt. Mee leo lu kas kont sert 
va hel du mi si nii muu si ka kui 
vest lu se ga. Väi ke Tõ he la rah-
va ma ja saal oli pun gil täis, 
ka su tus se said võe tud ko gu 
ma ja too lid. Tä nud ke na kont-
ser di eest!

Bir git Pe re

Ken da ma on po p
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2019 Tõs ta maa 
raa ma tu ko gus
 Raa ma tu ko gul oli mullu 296 
ka su ta jat, las te arv on ju ba mi tu 
aas tat ol nud li gi 100 last. 

Raa ma tu kok ku saa bus 514 
uut raa ma tut, mõ ned laua- ja 
selts kon na män gud. 

Lae nu ta ti 6161 raa ma tut ja 
män gu. Vä ga po pu laar se teks 
osu tu sid män gud ja aas ta lõ pus 
saa bu nud Ken da mad. 

Tä nu raa ma tu ko gu uue-
le naab ri le Ter vi se kes ku se le 
as tus raa ma tu kok ku nii mõ ni gi 
pat sien di saat ja, et oo da ta oma 
lä he dast ja sa mas lu ge da aja leh-
te, aja kir ja või raa ma tut. 

Po pu laar se mad raa ma tud 
olid: E. Raud „Ka le vi poeg“, L. 
Pa ge „Brock wel li uju la“, R. Hiie-
mäe „En ded ja en nus tu sed ees ti 
rah vau sun dis“.

Suu re tä nud Tõs ta maa kesk-
koo li õpe ta ja te le Ene Tamm, 
Kaa rin Rein son ja Ka ti Ra huo ja, 
kes tõid oma klas si õpi la sed raa-
ma tu kok ku ja lii tu sid lu ge mis-
p rog ram mi ga „Loe me puud 
leh te“. Koos raa ma tu ko gu hoid-
ja ga loe ti 303 raa ma tut. 

Ok toob ris toi mus „Öö raa-
ma tu ko gu“, kus jäid öö seks 
raa ma tu kok ku 14 last va nu ses 
10-14. Män gi ti eri ne vaid män-
ge, ja lu ta ti pi me das Tõs ta maa 
Mõi sa par gis ja vaa da ti fi l mi. 

Ju ba 21. jaa nua ril kell 14.30 
alus tab algk las si de las te le mõel-
dud raa ma tu ko gu ring. 

20. veeb rua ril kell 17 on raa-
ma tu kok ku oo da tud kir jan dus-
hu vi li sed, et pi da da plaa ne kir-
ja dusk lu bi loo mi seks.

Mar ge Pääs tel
raa ma tu ko gust

ken da ma show ja sai osa le da 
noor te kes ku se mi ni vik to rii nis. 
Sõi me šo ko laa di koo ki ja Anu 
Pa ga ri üli maits vat ko hu pii ma-
tor ti. Tä na me kõi ki osa le jaid. 
Järg mi sel aas tal on meil juu bel!

Loo mu li kult osa le si me ka 
Tõs ta maa jõu lu laa dal. Kõi gil oli 
või ma lus soe ta da üheeu ro ne 
õn ne loos, et või ta noor te en di 
poolt meis ter da tud au hind. 
Sa mu ti oli ko hal Vil helm Põ der, 
kes noor te kes ku ses val mis ta-
tud pi par koo ke müüs, et taas-
kord tee ni tud tu lu Tõs ta maa 
las teaia le kin ki da. Õn ne loo-

sist saa dud ra ha läks loo mu li-
kult noor te kes ku se noor te le, 
et va ja lik ke va hen deid juur de 
soe ta da. To re oli vaa da ta, et nii 
müü jaid kui ka kü las ta jaid oli 
pii sa valt.

Det semb ris toi mus ka 
po pu laar ne ja tra dit sioo ni li ne 
bin go, li saks lõp pes noor te kes-
ku se ka be tur niir. Osa le jaid oli 
kok ku 29. 1. - 6. klas si ar ves tu-
ses saa vu tas I ko ha Vel jo Lu ha-
maa, II ko ha Ro bin Ka ja ning 
III - IV koh ta jäid ja ga ma Karl 
Mar kus Tuul mees ja Erik Kop-
pel. 7. klas si ja va ne ma te ar ves-
tu ses saa vu tas I ko ha Kar mo 
Ku ris tik ning II - III koh ta jäid 
ja ga ma Vil helm Põ der ja Sten-
Jents Käärt.

Käes on gi uus aas ta ning 
toi mu mas on ju ba uus tur niir, 
mi da vii vad lä bi noo red ise. 
Rai ner Juu rik ja Ke vin Pääs tel 
kor ral da vad noor te kes ku ses 
so li tai re tur nii ri, mil lest võ tab 
osa 13 noort. Igal osa le jal on 
kolm män gu, mi da kii re mi-
ni ära la hen dad, se da suu rem 
on või du või ma lus. Tu le mu sed 
saa me tea da veeb rua ris. 

Sel aas tal on toi mu nud ka 
esi me ne ko kan dus ring, kus 
noo red val mis ta sid Ma rek Sil-
la ju hen da mi sel hakk - kot le-

tid, kar tu li pü ree, be ša mell kast-
me ja ma jo nee si – pee di sa la ti. 
Noor te kes kus oli oi va li si lõh nu 
täis.

Het kel on noor tel üks po pu-
laar se maid te ge vu si ken da ma. 
Ken da ma on Jaa pa ni tra dit-
sioo ni li ne män gua si, mis koos-
neb käe pi de mest (mõõ gast) 
ja pal list, mi da ühen dab nöör. 
Mõõ gal ehk ken’il on kolm 
kau si sar nast pe sa ja üks te ra-
vik, mil le suu rus üh tib pal li ehk 
da ma sees ole va au gu suu ru-
se ga. Ken da ma’ga män gi mi ne 
nõuab osa vust. Sel le in fo sai me 
Vi ki pee diast ning se da in fot 
võib kõi gi le rää ki da ka meie 
noor te kes ku se noor Cris top-
her Ma dis son, kes os kab ken-
da ma ga iga su gu seid trik ke.

Jõu lu deks said noo red jõu-
lu va nalt nii pal ju eri ne vaid 
ken da ma sid, et nüüd pea-
me küll ühe ken da ma tur nii ri 
ma ha! See ga ken da ma võist lu-
sed toi mu vad 28. jaa nua ril kell 
15.15 ja koh tu ni keks on noo red 
Cris top her Ma dis son ja Tor mi 
Vä li. Har ju ta ja tu le osa le ma!

Üri tu si ja sünd mu si on tu le-
mas veel. 21. jaa nua ril tu leb 
mei le kül la Jaa na Pär nu Tu gi-
last ja jaa nua ri lõ pus toi mub 
noor te kes ku se öö bi mi ne. 
Veeb rua ris tä his ta me sõb ra-
päe va, Ees ti Va ba rii gi sün ni-
päe va ning 20. veeb rua ril läh-
me Lõ pe noor te kes ku se le kül-
la, sest neil on esi me ne sün ni-
päev, kus esi ne jaks on tun tud 
ar tist AG. Noo red tul ge osa le-
ge!

Veeb rua ri al gu seks on va ja 
val mis kir ju ta da pro jekt Ava-
tud noor te kes kus te pro jek ti-
kon kur si le. Mõ nin gaid ideid 
ju ba on, aga siis ki mi da roh-
kem se da uh kem. See ga kui Sul 
on väl ja pak ku da mi da gi, mi da 
võiks noor te kes ku se le soe ta-
da või seal mi da gi lä bi viia, siis 
an na sel lest pa lun tea da noor-
te kes ku se mei li le – tnoor te kes-
kus@gmail.com.

Vin get uut aas tat!
Ka ro lii ne Kask ja 

Ene Leht sa lu
Tõs ta maa noor te kes ku se noor soo töö ta jad

u laar ne
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Jõuaks, jõuaks jõu lud tul la,
ni ka, nä ka nää rid tul la,
et saaks lap sed saia süüa,
oma käe ga os si võt ta,
ka he käe ga kak ku kat su!

Ühel ilu sal pi me dal jõu lu-
kuu õh tul oli kor ra ga meie ma ja 
val gust ja rõõm sat rah vast täis! 
Hoog salt, kuid ome ti ka pi sut 
unis ta valt kõ la sid lõõt sa he lid, 
ma he dalt vu ri ses vo ki ra tas. Jõu-
lu so ku õn ne too vad näk sa mi-
sed, tral li vad lap sed, mem me-
de leh vi vad rah va rii de see li kud, 
laual lõh nav sa vi nõu des pu der, 
piim ja sai; lauaeh teks pil li roog, 
aken del rip pu mas jõu luk roo-
nid, nur gas eht sad õled - kõik 
just kui va nal ajal.

Sest sel le aas ta jõu lud Tõs ta-
maa rah va ma jas olid ko du sed ja 
liht sad. 

Rän da si me esi va ne ma-
te ae ga, et het kek si elav da da 
mä les tu si tol lest kau gest ajast, 
kus ela mist ja ole mist rõ hus 
karm tõ de ja õi gus. 

Kuid aas ta ilu saim ja pi me-
daim aeg vee de ti ala ti ra hus ja 

pü ha lik ku ses pe re selt sis. Olid 
kom bed ja tra dit sioo nid: jõu lu-
de aeg sed män gud, lau lud, ju tu-
vest mi sed, tant sud, en nus ta mi-
sed ja mui du gi jõu lu toi dud.

Just se da moo di sai täi de tud 
õh tu meie juu res - tant su, lus ti, 
lau lu, nal ja, män gu, söö gi, meis-
ter da mi se ja mõ nu sa koo so le-
mi se ga!

Ta hak si me nii vä ga loo ta, 
et MEIE JÕU LUD olid kõi gi le 
rah va ma ja kü la lis te le lus ti kül-
la sed! Et väi ke ne rän nak haa ras 

teid kaa sa ja pa ni het kek si mõt-
le ma meie esi va ne ma te pä ran-
di le, sest sealt me tu le me, - ilus 
kui os ka me se da väär tus ta da, 
kuid väär tus ta da saa me vaid 
siis, kui tea me.

Rah va ma ja tä nab suu re 
kum mar du se ga kõi ki esi ne jaid, 
abi li si peo kor ral du ses ja lä bi vii-
mi ses, lah keid an ne ta jaid, toi-
du val mis ta jaid, meis ter da jaid, 
jõu lu sok ku. Teid oli taas pal ju! 
Il ma teie pool se abi ta po leks see 
pi du õn nes tu nud! Suur ai täh 
kõi gi le!

M
eie puh kus Pär nus 
pol nud pikk, kes tis 
vaid kaks päe va, kuid 

et te val mis tu sed sel le õn nes-
tu mi seks al ga sid ju ba ke va-
del, het kest, mil Pär nu jõu lu-
tu ru kor ral da ja te poolt Tõs ta-
maa rah va ma ja le jõu lue ten du se 
and mi se osas saa bu val jõu lu tu-
rul et te pa nek teh ti.

Jäi me nõus se, tead ma ta, kui-
das te ge li kult soo vi tud ees mär-
gi ni jõu da.

Kuid elus on nii, kõik te ge-
mi sed, mis roh kem pin gu tust 
nõua vad, vää ri vad hil jem küün-
laid, on eri li se mad ja meel de jää-
va mad.

Ke va dest sai üli kii relt sü gis! 
Möö dus sep tem ber, pea oli 
ok too ber gi lõp pe mas, kui vii-
maks, ühel ilu sal het kel, oli tu le-
vas te pä ka pik ku de kamp koos!

Al ga sid proo vid, esi me sed 
lu ge mi sed ja la va le sead mi sed. 

Kõik are nes samm-sam mult, 
kuid sam mu de va he le jäi het-
ki, kus ees märk võit les tõ si selt 
äre vu se ga - kas saa me eten du-
se val mis? Suu da me pü si da sel 
hai gus te ajal ter ved? Kas leia-
me ti he das elu- ja ajag raa fi-
kus ae ga ko gu ne da ka hel õh tul 
nä da las rah va maj ja proo vi des-
se? Leia me en dis pü si vust alus-
ta tu lõ pu ni viia? Aga mis su gu-
sed peak sid ole ma pä ka pik ku-
de kos tüü mid? Kui das pää se da 
mõ ju le mi ni maal se la va ku jun-
dus la hen du se ga? 

Mis moo di he lin da me va bas 
õhus oma hää led? Siis veel 
muu si ka li ne taust, val gus?! Ja 
nii eda si ja eda si, kü si mu si oli 
ker ki mas pal ju. Kuid lõpp tu le-
mu se na suut si me kõik kom po-
nen did luua ja ühen da da ter vi-
kuks! Pro Event Ser vi ces - il ma 
proo vi ta su jus koos töö suu re-
pä ra selt! Tä na me teid! 

Li saks meie mõ nin gas te le 
ene seü le tus te le ja -tões tus te le, 
sai Pär nu lin na jõu lu tu ru roh-
kear vu li ne pub lik osa vah vast 
Pä ka pik ku de su ve jõu lu seik lu-
sest. Siin ko hal suur tä nu kõi gi le 
pealt vaa ta ja te le, toe ta ja te le, abi-

Tä nu ki ri
 Ta han aval da da teie aja le he 
kau du tä nu oma kü la tüd ru ku-
le Hang Vai ke le, Kuu ra sau na 
ta lust, kes mi nu sil mis on kui 
Tõ he la Val do Pant (te ma te gi 
saa teid 25. aas tat ta ga si). Vai ke 
mee nu tab Tõ he la elu 100 aas-
tat ta ga si! 

Kõik tol le aja ini me sed, 
nen de ma jad, tööd ja te ge-
mi sed ning kui edu meel sed 
töö kad ja tub lid nad olid. Kas-
va ta nud üles suu red lap se pe-
red. Ka väi ke sest Tõ he last on 
võr su nud mit med Tõs ta maa 
val la va ne mad. 

Olen ise gi knik su ga ter vi-
ta nud ved ru vank ri ga möö da 
sõit vat vall va ne mat Vol de mar 
Kar je lit, siis Tol li Aleks ning 
oma koo li vend En del Tõ nis-
so ni. 

Tä nu Vai ke le sain tund-
ma oma noo ri lel le si Jü rit ja 
Vol de ma ri, kes saa de ti noor te 
ter ve te mees te na 1. Maail ma-
sõt ta. Sealt ei pöör du nud nad 
ku na gi ta ga si. Sõ da on kah-
juks üks mõis tu se vas ta ne asi: 
ko gu tak se kok ku noo red ter-
ved me hed kas lan ge vad vae-
nu väl jal, te hak se vi ga seks või 
su re vad mõn da tõp pe. 

Imet len oma Sa ra to pi 
va nae ma ja te ma vap rust ning 
vai mu jõu du, kes elas üle nii 
va ne ma te poe ga de kao tu-
se kui oma ta lu ma ja põ len gu 
pik se lä bi ka hel kor ral. Ta elas 
kõr ge ea ni, oli ter ve mõis tu-
se ga ja suht le mi sal dis. Tä nu 
va nae ma le sain oma esi me-
se tal ve pa li tu te ma an ne ta tud 
vil la sest see li kust.

Tä nu Vai ke le sain tea da ka 
meie kan dis ela nud kir ja ni-
kust Mats Mõts la sest ja Enn 
Vai nost (kes suht leb tä na päe-
va ni pe re kon ni ti mi nu Jõ ge va 
ven na Rei nu ga).

Nüüd lõ puks ta han tä na da 
neid tub li sid töö me hi, kes Vai-
ke le, Sil vi le ja Mee li le te gid nii 
vä ge va pin gi.

Jär ve Hil ja (Hil ja Raud), 
Tõ he la juur te ga Keh ra met sast 

Har ju maalt

Luge ja kir ju tab

Käi si me Pär nus su ve jõu lu sid veet mas!

Lus ti kül la ne jõu luõh tu - MEIE JÕU
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E
el mi se aas ta kõi ge lü he-
mat ja pi me da mat päe-
va ve ni ta sid Ki lin gi-

Nõm me ea kad pi sut pi ke maks 
ja val ge maks tra dit sioo ni li se 
jõu lu peo ga klu bis. Kõik pi du-
li sed jõud si d aeg sas ti ko ha le ja 
akor dio nis ti de an samb li ime-
li sed muu si ka he lid kuu lu ta sid 
ül la tus te roh ke peo ava tuks. 

Vil ku ri te ja si ree ni de ga 
saa bu sid klu bis se ini me sed, 
kes mu ret se vad meie kõi ki de 
tur va li su se pä rast. Po lit sei ni-
kud, kii ra biars tid ja va ba taht-
li kud pääst jad Saar de val la va-
ne ma ga ee sot sas. Kõi gi ühi ne 
soov oli, et jõu luaeg möö duks 
ra hu li kult ning rõõm salt. Val-
la juht Ei ko Tam mist süü tas 
val gu se või du mär giks suu re 
küün la ja soo vis ea ka te le tu ge-
vat ter vist.

Ter vist am mu ta sid pi du-
li sed toi dust ja kuu mast koh-
vist. Vi len sa koh vi ku kok ka-
de maits va le kar tu li sa la ti le ja 
eri ne va te le suu pis te te le li saks 
pa ku ti Maie Mii du küp se ta-
tud juus tuk ring lit ning ko ha-
li ku kon diit ri ma gu sat jõu lu-
hõn gu list poh la pär ga.

Sil ma rõõ mus ta sid ja kõr-

vu pai ta sid män gu punt Pat la ne, 
mee san sam bel Nõm me la ning 
folk loo ri rühm Vo ki ra tas koos 
ea ka te klu bi rah va tant si ja te ga. 
Ai ma Nurm esi tas sa jan di va nu se 
pul ma lau lu rah va lau lik Lii su Ori-
ku re per tuaa rist. Ki lin gi nõm me-
la sed said tea da, et Vo ki ra tas on 
35 aas tat uh ku se ga hoid nud lau-
lu- ja tant sut ra dit sioo ni Tõs ta-
maal, rah va rii ded ki on ena mas ti 
oma kä te ga õm mel dud, ti ki tud 
või põl vest põl ve eda si an tud. 

Esi ne jaid mär ka sid ak na 
ta gant möö da sõit nud jõu lu-
memm ja –taat, Nai ma ja El mar 
Mel nits. Osa le ja te suu reks rõõ-
muks ja ga sid nad kõi ki de le kin gi-
tu seks soo ja kal lis tu se ja sü dam-
li kud soo vid. 

Küün la lee gi val gus, arm sad 
sõb rad, kau nilt kae tud laud hea 
ja pa re ma ga, kü la li sed Tõs ta-
maalt, ül la tu sed – õh tu pea kor-
ral da ja Õn ne la Teea ru oli tei nud 
suu re eel töö peo õn nes tu mi seks 
ja päl vis sü da mest tu le vaid kii du-
sõ nu. Kii du sõ nad bus si juht Ar vo 
Mii do le, kes Vo ki ra tast sõi du tas. 
Ta ga si tee ko ju möö dus kii res ti ja 
mär ka ma tult, sest mul jeid oli nii 
pal ju. 

Ma ri

Voki ra tas viis kü la kos ti 
Ki lin gi-Nõm me

lis te le, jõu lu tu ru kor ral da ja te le, 
nei le, kes meis se us ku sid! Edas-
ta me ko gu tru pi eri li se tä nu tea-
ter End la le!

“Pä ka pik ku de su ve jõu lud” 
(eten du se au tor Sir je Vill) viis 

meid kõi ki het keks kar gest 
jõu lua jast soo ja su ves se, ehk et 
- su ve pea linn Pär nu hin gab ka 
jõu lua jal su vi selt!

Nüüd seks kui eten du sed 
sel ja ta ga, on jää nud tund mus, 
et sel le mõ nu salt tei ne-teist 
täien da va pä ka pi ku kam ba ga 
olek si me suu te li sed ju ba järg-
mi si ees mär ke val lu ta ma! Suur 
ai täh tei le, et väl ja kut se vas tu 
võt si te ja nii võr ra tud oli te!

Te ge la sed: Kae bu punn: 
Gret tel, Ni na tark: Kad ri, Rän-
nu mees: Eve ri ta, To ri se-
ja: Mar leen, Uni müts: Lau ri, 
Õn ne seen: Pat rik, Pä ka pi ku-
memm: Tiiu, Pä ka pi ku taat: 
Enn, eten du se la vas ta ja: Kül li.

Lõ pe tu seks, kau gel need 
jõu lud ki enam on - vaa da ke 
ik ka aeg-ajalt sus si sis se!

Kat ri

 LUD!

Sel les ühi ses te ge mi ses on 
tu ge vus, pü si ma jää mi ne. Ühel 

ilu sal päe val mä le ta tak se meid-
ki.

Kat ri
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Ma ni laiul asu va Rii da tu-
ris mi ta lu pe re nai se Ül le 
Tam me sõ nul on saar ja-
gu ne nud kol meks ja kõi ge 
roh kem üleu ju ta tud ala del 
ula tub suur ve si aken de ni.

Kaks pe ret ehk kuus ini mest 
ela vad teist päe va Rii dal, sest 
ko ju nad ei pää se. “Meie kõi ge 
va nem ela nik, 90-aas ta ne Nee-
me ta lu Ma ri üt leb, et mi da gi 
sel list po le saa rel ku na gi ol nud,” 
rää kis Ül le.

Ma ni laiu saa re 30 ela ni kust 
eva kuee ri ti ei le 5, kuid ära tu lid 
need, kes lin nas tööl käi vad.

Tam me sõ nul oli torm ei le 
öö sel pöö ra ne, mi tu kü la meest 
rää ki sid, et öö sel kõi kus voo di 
viie sen ti meet ri ula tu ses. “Saar 
kõ mi ses, ko duak nast väl ja vaa-
da tes oli üs na ju be tun ne ja tek-
kis hirm, mil lal tu leb järg mi ne 
lai ne ja võ tab ma ja kaa sa,” kir-
jel das Ül le ko ge tut. 

Kui ela ni kud öö sel ko dus 
vä ri se sid, siis al les hom mi kul 
sai tor mi kah jus tu sed oma sil-
ma ga üle vaa da ta – ja need olid 
väi ke se saa re koh ta mee le tud. 
Kui gi kü la me hed kin ni ta sid 

ja tur va sid oma paa te li saank-
ru te ga, on ena mik paa ti dest 
up pu nud, ka tu sed on kat ki 
peaae gu kõi gil ma ja pi da mis tel. 

“Ma ni ja mees tel po le enam 
töö va hen deid ja see on väi ke-
se saa re koh ta ko hu tav pauk,” 
üt les Ül le. Sa mu ti on torm kok-
ku lü ka nud paa di kuu rid ja seal 
sees ol nud võr gud.

Kõik läks mer re
Ma ni ja ini me sed ei tea, mil-

lal nad mand ri le pää se vad, sest 
torm pek sis Mu na laiu sa da mas 
seis nud lii ni paa di lah ti ja kan-
dis mi ne ma. “He li kop te ri me-
hed üt le sid, et sel le paa di ga on 
nüüd kõik,” lau sus Ül le.

“Mu na laiu sa da mast ei ole 
ka mi da gi jä rel, ei ole enam 
val vu ri put kat ega sel seis nud 
me re kon tei ne rit. Kõik au tod, 
mis sa da mas kail olid, pü hi ti 
jää da valt mer re,” rää kis Rii da 
pe re nai ne. Ka du nud on vä he-
malt kaks au tot, Ül le ise jät tis 
oma võt med val vu ri le ja pa lus 
tor mi saa bu des au to ga kau ge-
ma le sõi ta.

Vii ma ti sai Ma ni ja mand ri ga 
ühen dust ei le hom mi kul en ne 

seit set, pä rast se da kat kes iga-
su gu ne ühen dus, sest voo lu ei 
ol nud ja mo biil te le fo nid ei töö-
ta nud. “Ai nu ke si de maail ma ga 
oli pi si ke pa ta rei ga krapp, mil-
le juu res is tud kui ju ma la juu-
res ja oo tad il ma tea det,” kir jel-
das Ül le.

Rii da ta lu šo ti mä gi veis te 
aiad on lõ hu tud ja kar ja maa üle 
uju ta tud, sel le pä rast on loo mad 
nüüd ta lu hoo vis. “Roos tik, kus 
loo mad ela vad, on üle uju ta tud, 
üks hir mu nud mets si ga jook-
sis mer re ja vist up pus,” rää kis 
Ül le. Ma ru tuul len nu tas koe ra-
kuu did naa ber ta lu des se.

Kih nu ja Ruh nu ga si de puu-
dub, saa red on ilm selt elekt ri ta.

Torm pu rus tas Mu na laiu 
sa da ma

Vä ga pal jud on he lis ta nud 
laiul tu ris mi ta lu pi da va le Ül le 
Tam me le ja abi pak ku nud, soo-
vi des min na tal gu te le. Esial gu 
ei os ka ta abis ta ja te le mi da gi 
konk reet set lu ba da, sest po le 
tea da, kui das ja ku na saa re le 
üld se pää seb.

Anu Saa re
Ilmus 11. jaanuar 2005, EPL 

Tal gu li sed käi s
Ma ni ja rah val käis tal gu tel abi li

Me re lai ned upu ta sid ena mi ku Ma ni laiustMe re lai ned upu ta sid ena mi ku Ma ni laiust

P
õr gu värk, kell on pool 
viis lau päe va hom mi kul ja 
pean loo bu ma oma soo-

jast voo di ko hast – ole me and-
nud pe re ga lu ba du se min na 
Ma ni ja le tor mi kah ju de lik vi dee-
ri mi se tal gu te le.

Jõua me Mu na laiu sa da mas-
se ik ka veel kott pi me das. Aga ei 
– Mu na laiust ei käi ju ik ka veel 
lii ni paa ti, pea me sõit ma na tu ke 
kau ge ma le Lao sa da mas se.

Kee ra me au to tu led hoog salt 
väi ke se le sa da ma so pi le. “Mi na 
nii väi ke ses se paa ti küll ei tu le,” 
kuu lu tan kind lalt. “Kas sa oo ta-
sid Sil ja Li ne’i tu le sid root si laua-
ga või?” ei jä ta abi kaa sa ham baid 
te ri ta mast.

Ena mik Ma ni ja mees te lap-
pa ja test up pus ju Ma ni ja sa da-
mas. Ja to re lii ni paat oli, mõt len 
kur bu se ga. Lai ne võt tis tor mi 
ajal paa di, vis kas üle kai ja viis 
sel le Võis te al la.

Te ge li kult po le üle sõit hull 
üh ti, me ri lai ne tu ja selts kond 
paa dis lõ bus. Ma ni ja poo lel 
oo tab meid ju ba esi me ne paa di-
täis rah vast koos Rii da ta lu pe re-
me he ja le gen daar se li pu pu na-
se vil li se ga. Mis siis ik ka – Rii da 
tal lu tal gu te le.

Ini me si oli kõik jalt
Vae vu ha he tab. Suur hulk 

mul le tund ma tut rah vast va lab 
en di le liit ri te kau pa hom mi ku-
koh vi sis se ja hau kab või lei bu 
kõr va le. “Ri vis tus on punkt kell 
ühek sa,” tea tab pe re nai ne Ül le 
Tamm.

Rah vas hak kab vaik selt oma 
too li del ni he le ma ja uk se poo-
le kii ka ma. Ena mik on üks tei-
se le võõ rad – tul dud on ju Tar-
tust, Pär nust, Tal lin nast ja kes 
teab, kust veel. Kaa sa on võe tud 
töö kaas la si, sõp ru, sõp ra de sõp-
ru. Osa ini mes te ni me ei saa gi 
päe va jook sul tea da, kuid see ei 
ta kis ta la he dat lä bi käi mist.

Täp selt kell ühek sa on ko gu 
rah vas kui üks mees ke set saart 

15 aas tat jaa nua ri tor mist
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ri vis, mis on häm mas ta valt pikk. 
Puu dub veel vaid käsk lus: “Val-
vel, kes ke le vaat!” “Na gu pio nee-
ri laag ris,” kos tab rah va seast.

Pe re rah vas sei sab selts kon-
na ees, nen de üm ber karg le vad 
tu ge va kon di li ne pruun lab ra dor 
Vee nus ja täies ti pai gal pü si ma tu 
kol me kuu ne pi ka kar va li ne tak-
sip li ka Kris su. Aga kus on siis 
“si ni ve re li ne” Syl via, suur su gu-
ne njuu faund land la ne? Tu leb 
väl ja, et tal on jook suaeg ja ta on 
si se ruu mi des se su le tud. Disk ri-
mi nee ri mi ne.

Et pil ti veel gi täius ta da, il mu-
vad ma da la too ni lis te “muuuu-
de” saa tel põõ sa ta gant väl ja 
šo ti mä gi vei sed, na gu oleks neil 
pe re rah va ga sõl mi tud kok ku le-
pe tal gu li si ter vi ta ma tul la.

Ju ba mõt len rõõ mu ga, et tüh-
ja sest poo le viie sest är ka mi sest. 
Tööd ja gub aga kül la ga ja ilm selt 
veel järg mis teks tal gu teks ki.

Me hed võ ta vad en da hal la ta 
tor mi ma ha võe tud hiig las li kud 
pap lid, mis on nii jä me da tü ve-
ga, et moo tor saag ei ula tu ise-
gi ka helt poolt võt tes lä bi. Kes 
saeb, kes lõ hub, kes laob rii ta. 
Kes kõn nib prü gi ko ti ga ja kor-
jab kok ku tüh je pu de leid, klaa-
si kil de, prah ti, sest me ri avas 
en dis te oma ni ke ma ha mae tud 
prü gi mäe.

Mõ ne de lei du de juu rest 
kuul dub imes tus hüü de – va nad 
press rauad, an tiik se vä li mu se ga 
koh vi kann. Osa mees test püs ti-

tab uut ae da loo ma de jaoks.
Ko had, kus kõn ni me, olid 

kõik lai ne te möl lus – se da on 
kum ma li ne ja sa mas ka kõ he-
dust te ki tav et te ku ju ta da. Osa-
le nais te le näi tab pe re nai ne kät te 
maa la pi ke se ja üt leb, et tõm ma-
ke siit na tu ke ne se da me re roh tu 
ja kõrk jaid vä he maks ning teh-
ke kaks väi kest hun ni kut. Kui 
pin na sest on pu has ta tud um bes 
pool, sei sab maa la pi ke sel ju ba 
ne li hiig las lik ku kuh ja. Re had 
on am mu nur ka vi sa tud ja üri ta-
me ”kul tuu ri kih ti” lä bi han gu da, 
kuid see on tih ke, niis ke ja ras ke.

Hii lin va he peal pe re rah va vil-
li se ga sõit ma, et lä he malt nä ha, 
mi da me ri saa rel kor da on saat-
nud. Suur lap pa ja on ke set saart, 
kes kelt poo leks. Siit-sealt leian 
roos tes mii ni vä li mu se ga poi sid, 
ran na nii dul on pool meet rit lii-
va ning sel lel õn ne tult tur ri tav 
silt “Era val dus”. Osa kar ja maid 
veel lai ne tab ja kõik jal ve de le vad 
suu red roo vaa lud.

Sa da maa la on tund ma tu se-
ni muu tu nud, kee gi oleks just-
kui üri ta nud sel lest kar tu li põl du 

te ha, kui gi on aru saa da, et se da 
on ju ba sa ha ga si le da maks lih-
vi tud. Kaks sa da ma hoo net on 
ha le das sei sus – ühel ka tus sis-
se kuk ku nud, tei se on lai ne täies 
tü kis ko halt ni hu ta nud, ja nii ta 
nüüd nuk ralt seal kü li tab ki.

Tuu ker ot sis lap pa jaid
See-eest on tä na mand rilt 

tul nud tuu ker, et ak va too riu-
mi uu ri da ning ai da ta ko ha li kel 
ka la mees tel oma paa te me re-
põh jast üles lei da ja väl ja tõm-
ma ta. Sa da mas sei sab hulk 
ko ha lik ke – kes uu dis hi must, 
kes oma lap pa ja koh ta uu di seid 
oo ta mas.

On vaik ne ning lä bi mik ro-
fo ni kos tab tuuk ri kom men taa-
re. As ja lik mees on. Vis kab ise gi 
vil last, mis sest, et ve ne kee les – 
see lee ven dab pin get.

“Lõu na,” hüüab pe re nai ne ja 
se da kut set ei la se kee gi kor ra ta. 
Rii da ta lu on tea da-tun tud oma 
ime hea kõ hu täie poo lest.

Süüa on hea, kuid eks ole 
mees ja kat su pä rast sel list 
kõ hu täit veel täie eest väl jas 

ol la. Kan ge te kon ti de ga ko per-
dan ta ga si han gu juur de. Oh 
neid lin nai ni me se luid ja kon te 
– ki pu vad tõ si se maa töö ga jän ni 
jää ma. Kat sun vait ol la, sest kõik 
üm ber rin gi ra ba vad täie tõ si du-
se ga tööd te ha. Ehk tun ne vad 
nad end na tu ke sa ma moo di, 
üri tan end lo hu ta da, kuid väl ja 
ei näi ta se da küll kee gi.

Meie naa se me tä na mand ri-
le, kuid ena mik jääb veel tei seks-
ki päe vaks. Mõ ni on saa rel ju ba 
kol man dat päe va.

Ilm on tal gu lis te le tõe li ne 
kin gi tus. Pu na roo sa kas päi ke 
vär vib saart ja me ri on nii tüü-
ne, et tun dub, na gu oleks ta jää-
ga kae tud. Õhus on plussk raa-
did, lõh nab ke va de jä re le. Kah ju, 
kuid meil on aeg mand ri le naas-
ta, sest asen dus paa dil on graa fi k 
ja ta käib na gu kel la värk.

Sa da mas se jõu des leia me 
tuuk ri ik ka veel veest ja me hed 
kailt. Hä mar dub. Tei se kal das se 
jõua me ju ba pi me das.

Pi ret Zim mer mann
Ilmus 26. jaa nuar 2005, EPL 

15 aas tat jaa nua ri tor mist

id abiks tor mis rä si tud Ma ni jal
i si mit melt poolt – kes tu li koos pe re, kes sõp ra de, kes töö kaas las te ga.
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JAA NUAR

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

Pilet 5.-

Tei si päe val, 28. jaa nua ril kell 19 Tõs ta maa rah va ma jas
MÄ LU MÄNG

Neljapäeval, 31. jaanuaril kell 19 Pootsi mõisas
TEATRIÕHTU “Vanuse viiskümmend varjundit” 

Andres Dvinjaninovi monokomöödia

VEEBRUAR

Pühapäeval, 2. veebruaril kell 16 Tõstamaa mõisas
KONTSERT “Siiri Sisask – oma laulud”. 

Tasuta.

Kolmapäeval, 5. veebruaril kell 18 Tõstamaa mõisas
KINOÕHTU “Fred Jüssi. Olemise ilu”

Kolmapäeval, 12. veebruaril kell 18 Tõstamaa mõisas
KINOÕHTU Oskar Lutsu ainetel “Talve”

Reedel, 14. veebruaril kell 21.30 Tõstamaa mõisas
SÕBRAPÄEVA PIDU 

Tantsuks ansambel KENTUKID 
Korraldaja Baar VÄLJAS

Ree del, 21. veeb rua ril kell 20 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

Teisipäeval, 25. veebruaril kell 19 Tõs ta maa rah va ma jas
MÄ LU MÄNG

MÄRTS

Laupäeval, 7. märtsil kell 19 Pootsi mõisas
Vanalinnastuudio etendus Claude Magnier “Unerohi”  

Laupäeval, 7. märtsil kell 19 Tõstamaa mõisas
NAISTEPÄEVA KONTSERT 

Tõnu Oja ja ansambel REMBETES

Laupäeval, 14. märtsil Tõstamaa mõisas
NAISVOKAALANSAMBLITE ÕHTU 

T. Voll juhendamisel OLLA DAAM ja REEDENE RÕÕM

Laupäeval, 14. märtsil kell 19 Tõs ta maa rah va ma jas
TTA SÜNNIPÄEVA PIDU NR. 15
Pilet: Need kes merestiilis 7.-, teistel 10.-

Teisipäeval, 31. märtsil kell 19 Tõs ta maa rah va ma jas
MÄLUMÄNG

Tõs ta maa rah va ma jas 
7. veebruarini veel 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.
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