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  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 osa val la ko gu lii ge 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, abi lin-
na pea Mar ko Šo rin, Tõs ta maa las teaia ju ha ta ja 
Ka di Ad ler.

Päe va kord
1. Pär nu Lin na va lit su se kor ral du se „Pär nu lin na 
ee lar vest ra tee gia aas ta teks 2020 - 2024 heaks-
kiit mi ne ja ava li kus ta mi se le suu na mi ne“ eel nõu-
le ar va mu se and mi ne;

Eel nõu tut vus tas abi lin na pea Mee lis Kukk.
Tõs ta maa osa val la ko gu võt tis eel nõu tead mi-

seks.

2. Pär nu Lin na va lit su se kor ral du se „Pär nu lin na 
aren gu ka va aas ta ni 2035 muut mi se heaks kiit-
mi ne ja ava li kus ta mi se le suu na mi ne“ eel nõu le 
ar va mu se and mi ne;

Eel nõu tut vus tas osa val la kes ku se ju ha ta ja 
Anu Pe ter son.

Tõs ta maa osa val la ko gu ot sus tas ühe hääl selt 
te ha aren gu ka vas se järg mi sed et te pa ne kud:

1) Sor gu saa re loo dus- ja kul tuu ri väär tus te 
säi li ta mi seks koos töös muin sus kait se- ja kesk-
kon naa me ti ga ka va koos ta mi ne ja sel le teos ta-
mi ne.

2) Tõs ta maa lau lu la va kerg liik lus tee ra ja mi ne.

3) Tõs ta maa muu seu mi loo mi ne koos muu-
seu mi hoo ne kor ras ta mi se ga. 

4) Tõs ta maa noor te kes ku se vä li jõu saa li ja 
väik se ska te par gi ra ja mi ne.

5) Pär nu-Tõs ta maa kerg liik lus tee ka van da mi-
ne ja ra ja mi ne.

6) Vä ra ti me re teh noa la aren da mi ne.

3. Pär nu Lin na va lit su se kor ral du se „Tõs ta maa 
las teaia aren gu ka va 2019-2035“ eel nõu le ar va-
mu se and mi ne;

Aren gu ka va tut vus tas abi lin na pea Mar ko 
Šo rin. 

Tõs ta maa las teaia ju ha ta ja Ka di Ad ler an dis 
üle vaa te las teaia te ge vu sest.

4. Jooks vad kü si mu sed
1) M. Šo rin tut vus tas Pär nu Lin na vo li ko gu 

mää ru se „Pär nu Lin na vo li ko gu 17. märt si 2016 
mää ru se nr 8 „Pär nu Õp pe nõus ta mis kes ku se 
põ hi mää rus“ muut mi ne“ eel nõu.

Osa val la ko gu nõus tus eel nõu ga ühe hääl selt.

2) M. Šo rin tut vus tas Pär nu Lin na va lit su se 
mää ru se „Koo li töö ta ja te koos sei su kin ni ta mi se 
kord“ eel nõu.

Osa val la ko gu nõus tus eel nõu ga ühe hääl selt.

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

 Kari ka kar de, ku re re ha de, 
ku re ka tel de, an ger pis ti de aeg 
on käes. Nii du tai med nõt-
ku vad tuu les ning le vi ta vad 
ui mas ta vaid aroo me. 

Roo sa tä pi li sed ki bu vit sa-
puh mad uh kel da vad si ni tae va 
taus tal, kui va nud rao ot sas õõt-
su mas kol la kas lam ba hä ni la ne. 
Pöö ri päev on ko he käes ja pi si-
ta sa ki sub pi me dus mei le te ki-
nur ka pea le. Või bol la on jaa-
ni tu li ise gi väi ke pro test ja vas-
tu hakk nae lu ta maks su veae ga 
veel ko ha le jää ma. 

Lap se põl ves sai jaa niõh-
tut vä ga oo da tud. Ei mä le ta, 
et oleks ol nud to hu tuid li ha 
ja vors ti ku hi laid lõk ke vee res. 
Mu na või, ko hu pii ma kook ja 
re di se sa lat olid kind las ti laual. 
Täh tis oli, et tu lid kül la tut-
ta vad pe red, lap si oli pal ju ja 
üm ber lõk ke oli ma dis ta mist 
pal ju. Mõ ni suu rem poiss tõi 
mei le väik se ma te le ma gust 
õl le vah tu gi mek ki da. Akor do-
nit män gis kee gi ik ka ja ühis-
laul mi ne kes tis va ras te hom-
mi ku tun di de ni. Kii ke ae ti üle 
võl li nii, et pii gad kil ju sid.

Nüüd on kau ban du ses jaa-
ni möl lud ja os tut ral lid, na gu 
viim ne päev oleks tu le kul. 

Lõk ked on meil suu re mad, 
toi du lauad rik ka li ku mad, joo-
gid ju ba am mu gi lät las te juu-
rest va ru tud, aga kui das on 
sel le rõõm sa ele vu se ga, mis 
tu le süü ta mi ne kaa sa toob. Kas 
lä he vad mee led kaa sa lee gi 
tant su ga, nä pud pär ga pu nu-
ma ja suu ühis lau lu hüüd ma? 
Või is tu me tui malt lõk ke vee-
res, vai ki des te le fo ni ek raa nilt 
jär je kord set sü gis-tal vis te pea-
ka te te ga selt si mees te õr ri ta vat 
re too ri kat lu ge des. Kas os ka me 
hoi da üks teist või ole me hei-
tu nud? 

Lä he me lä bi me re! Poi sid 
las ke üks lu gu veel! 

Ül le Tamm, toi me ta ja

JUHTKIRI

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

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

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

Trükikoda: OÜ Hansaprint
Tiraaž: 450 tk

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

TÕS TA MAA OSA VAL LA KO GUS  28. mail 2019

Pär nu abi lin na pea Mar-
ko Šo rin ning kul tuu ri- 

ja spor di tee nis tu se töö ta jad 
kü las ta sid juu ni al gu ses Ma ni-
ja saart. 

Koh tu mi ne saa re rii gi ini-
mes te ga, kul tuu ri väär tus te ja 
aja loo ga oli hu vi tav ning eda-
sis te le ühis te ge mis te le kut suv. 

Ma ni ja kü la kes kus ja muu-
seum on kind las ti ko had, kus 
võiks toi mu da väik se maid 
kam mer lik ke kont ser te, teat-
rie ten du si ja koh tu mi sõh tuid. 

Koh tu mi ne Mark Soo saa re 
ja Svea Aa vi ku ga oli mul je te-
roh ke, sa mu ti jät tis hea tun de 
Ma ni ja saa re loo dus ja elu kesk-

kond. 
Ei saa tä nu tun de ga mär ki-

ma ta jät ta saa re va hi Ül le rõõm-

sa meel sust ja kü la lis lah kust.
Mart Tõ nis mäe

Kul tuu ri ja spor di töö peas pet sia list

Külas käik Ma ni ja le oli ühi se le koos töö le kut suv
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Pär nu Lin na va lit sus võõ ran dab elekt roo ni li sel 
enam pak ku mi sel järg ne vad Tõs ta maa osa val las 
asu vad kor te rio man did: 

1. Poot si Ma ja, Poot si kü la, Pär nu linn (kin nis tus re gist rio sa nr 
3857906), mis moo dus tab 292/4580 mõt te list osa maa tü kist 
ka tast ri tun nu se ga 82603:003:0217 (ka tast riük su se sih tots tar ve - 
kor ru se la mu maa, pin da la - 9395 m2) ja sel le olu li seks osaks ole-
va ehi ti se osast, mis ei ole ühe gi kor te rio man di reaa lo saks ning 
reaa lo sa na elu ruum nr 9 üld pin na ga 29,2 m2: - enam pak ku mi se 
alg hind - 400 (ne li sa da) eu rot;

2. Väi ke Ma ja, Poot si kü la, Pär nu linn (kin nis tus re gist rio sa nr  
3861406), mis moo dus tab 433/1721 mõt te list osa maa tü kist 
ka tast ri tun nu se ga 82603:003:0218 (ka tast riük su se sih tots tar ve - 
ela mu maa, pin da la - 925 m2) ja sel le olu li seks osaks ole va ehi ti se 
osast, mis ei ole ühe gi kor te rio man di reaa lo saks ning reaa lo sa na 
elu ruum nr 2 üld pin na ga 43,3 m2: - enam pak ku mi se alg hind - 
500 (viis sa da) eu rot;

3. Väi ke Ma ja, Poot si kü la, Pär nu linn  (kin nis tus re gist rio sa nr  
3861406), mis moo dus tab 433/1721 mõt te list osa maa tü kist 
ka tast ri tun nu se ga 82603:003:0218 (ka tast riük su se sih tots tar ve - 
ela mu maa, pin da la - 925 m2) ja sel le olu li seks osaks ole va ehi ti se 
osast, mis ei ole ühe gi kor te rio man di reaa lo saks ning reaa lo sa na 

elu ruum nr 3 üld pin na ga 42,7 m2: - enam pak ku mi se alg hind - 
500 (viis sa da) eu rot;

4. Noo ru se 2, Tõs ta maa ale vik, Pär nu linn (kin nis tus re gist rio sa 
nr 10560850), mis moo dus tab 580/3350 mõt te list osa maa tü kist 
ka tast ri tun nu se ga 82601:001:0131 (ka tast riük su se sih tots tar ve - 
ela mu maa, pin da la - 2129 m2) ja sel le olu li seks osaks ole va ehi ti-
se osast, mis ei ole ühe gi kor te rio man di reaa lo saks ning reaa lo-
sa na elu ruum nr 4 üld pin na ga 40,0 m2 ja keld ri ruum üld pin na ga 
18m2: - enam pak ku mi se alg hind - 4000 (ne li tu hat) eu rot;

5. Val ge Ma ja, Män ni kus te kü la, Pär nu linn (kin nis tus re gist rio sa 
nr 3920406), mis moo dus tab 394/3574 mõt te list osa maa tü kist 
ka tast ri tun nu se ga 82601:002:0081(ka tast riük su se sih tots tar ve - 
ela mu maa, pin da la - 9545 m2) ja sel le olu li seks osaks ole va ehi ti-
se osast, mis ei ole ühe gi kor te rio man di reaa lo saks ning reaa lo-
sa na elu ruum nr 7 üld pin na ga 40,0 m2 ja keld ri ruum üld pin na ga 
18m2:- enam pak ku mi se alg hind – 1 000 (üks tu hat) eu rot.

Kor te rio man di te müü gi- ja as jaõi gus le pin gu te sõl mi mi se ga 
seo tud no ta ri ta su ja rii gi lõi vu ta sub ost ja.

Täp sem in fo enam pak ku mis te koh ta peat selt Pär nu lin na 
ko du le he kül jel www.par nu.ee

Val ge rand
Tu le ta me loo ma sõp ra de le 

meel de, et 1. maist ku ni 15. sep-
temb ri ni on Val ge ran na sup lu-
sa la ai nult ini mes te pä ralt. Koe ri 
saab jook su ta da ja uju ta da ala tes 
Pold ri pum ba ma ja juu rest lää-
ne poo le ning And ro poffi    vil last 
eda si min nes ca poo le ki lo meet-
ri pä rast ida poo le.

Ho bus te ga on kee la tud vii bi-
da Val ge ran na sup lu sa lal ja Val-
ge ran na puh kea lal aas ta ring selt.

Su ve saa bu des muu tu vad 
ak tiiv seks li saks ini mes te le ka 
lem mik loo mad, kes võib-ol la 
soo vi vad aju ti selt maail ma avas-
ta ma min na ning või vad sel le-
ga taht ma tult kur ja te ha. Soo-
vin meel de tu le ta da, et loo ma 
on lu ba tud pi da da ehi ti ses või 
pii ra tud ter ri too riu mil, kus on 
so bi vad tin gi mu sed loo ma pi da-
mi seks ja on vä lis ta tud loo ma 
omal tah tel väl ja pää se mi ne. See 
tä hen dab, et koer ei to hiks saa da 
ük sin da va balt rin gi joos ta. 

Ava li kus ko has koe ra ga ja lu-
ta des, tu leb koer kind las ti kin ni-

ta da ja lu tus rih ma ot sa ning va ja-
du sel suur kor vi ga.

Mi da ta sub tea da, kui ela te 
ti heasts tu sa lal?

Ti hea sus tu sa lal on loo mao-
ma ni kul ko hus tus sät ti da en da 
ja lem mi ku elu nii, et see ei häi-
riks tei si ini me si. Veel tu leb 
kind las ti mee les pi da da, et on 
vä ga olu li ne väl ti da loo ma poolt 
tek ki va eba meel di va lõh na ja 
mü ra le vi kut, öö ra hu rik ku mist 
ja reos tu se te ket jms. 

Loo ma pi da jal on ko hus tus 
väl ti da ava li ke tee de ja koh ta-
de reos tu mist ning ko da ni ke ja 
liik lu se häi ri mist loo ma de poolt. 
Loo ma poolt te ki ta tud reos tus 
tu leb ko he selt lik vi dee ri da.

Hau kuv koer
Va hest pöör du tak se amet-

ni ke poo le siis, kui kor te ris on 
koer, kes pi de valt hau gub. Tih ti-
lu gu ise gi ei tea ta, kel le koer täp-
selt hau gub või siis ei tea koe ra 
oma nik, et te ma koer hau gub. 
Sel lis tel juh tu del oleks pa rem 

su hel da en ne koe ra oma ni ku-
ga, et lei da prob lee mi le la hen-
dus. Su hel des koe ra oma ni ku-
ga tu leks väl ti da süü dis tu si vaid 
rää ki da oma mu rest ra hu li kult, 
kui koe ra oma nik po le koos-
tööal dis siis al les ta sub pöör du-
da amet ni ke poo le. Kas si de ja 
koer te pi da mi se ees kir ja nõue te 
täit mi se üle teos ta vad jä re le val-
vet ko ha li ku oma va lit su se amet-
ni kud või po lit sei.

Po lit sei poo le pöör du tak-
se tih ti hul ku va te koer te pä rast. 
Hul ku vaks loo maks loe tak se 
loo ma pi da ja juu rest lah ti pää-
se nud loo ma, kes vii bib loo ma 
oma ni ku või loo ma eest vas tu-
ta va isi ku juu re so le ku ta väl jas-
pool loo ma pi da ja le kuu lu vat 
või te ma ka su tu ses ole vat ter ri-
too riu mi. Üld ju hul ar va tak se, et 
koer ei lä he ko du pii ri dest kau-
ge ma le ja kui lä heb ki, siis koe-
rad on ik ka kü la des va balt rin gi 
jooks nud, mi da gi hal ba ju see-
pä rast ei juh tu. Ka sõb ra lik koer 
võib teis te le ini mes te le mõ ju da 

häi ri valt ja hir mu ta valt. 
On tea ta tud olu kor da dest, 

kus hul kuv koer on rün na nud 
ini me si ning murd nud ko du loo-
mi ja lin de. Aja nud tee del rat-
tu reid või lap si ta ga, põh jus ta-
nud liik lu sõn ne tu si. Va balt rin-
gi jooks va tel koer tel on oht jää-
da au to al la. Sel li sel ju hul tu leb 
oma ni kul hü vi ta da li saks koe-
ra ra vi ku lu de le ka koe ra le ot sa 
sõit nud au to re mon di ku lud. 

Oma nik kan nab täit vas tu-
tust oma loo ma te ge vu se eest. 
See tä hen dab, et koe ra te ge vu-
se tõt tu kan na ta da või kah ju saa-
nud isi kul on õi gus tsi viil koh tu 
kau du nõu da te ki ta tud kah ju 
hü vi ta mist. 

Kui koer või kass on oma 
te ge vu se ga põh jus ta nud va ra li se 
kah ju või ini me se le ter vi se kah-
jus tu se ka ris ta tak se loo ma oma-
nik ku ku ni 800-eu ro se ra hat rah-
vi ga.

Ra hu lik ke pü hi soo vi des
Elen Ku nin gas

Kesk kon na- ja hea kor ras pet sia list

TEA DE LIN NA VA RA VÕÕ RAN DA MI SEST

Meel de tu le tu seks lem mik loo ma pi da ja le
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L
as teaia õp peaas ta on kii-
res ti ja te gu de roh kelt 
möö du nud, nii lap sed kui 

õpe ta jad on käi nud tar ku si ja 
ko ge mu si saa mas ka väl jas pool 
las teae da.

Õpe ta jad on osa le nud mit-
me su gus tel koo li tus tel, nt Vai-
ku se mi nu tid, Ini me se mee led 
- kui das need töö ta vad ja mis-
moo di neid las te ga uu ri da, sis-
se ju ha tus ro boo ti kas se, pro jek-
tiõ pe – ilm. Veeb rua ri lõ pus toi-
mus es maa bi koo li tus ko gu las-
teaia per so na li le.

Las teaed on kir ju ta nud eri-
ne vaid pro jek te, et las te le ja töö-
ta ja te le pak ku da eri ne vaid väl ja-
sõi te ja uu si põ ne vaid väl ja kut-
seid.

Kesk kon nain ves tee rin gu te 

Kes ku se ra has tu sel osa le si me 
ka hes õp pep rog ram mis. Sep-
temb ris Pär nus, Per no va Ha ri-
dus kes ku se kor ral da tud prog-
ram mis „Leh mad ja kon nad 
Pär nu ran nas“ ja mais Mat sa lu 
kü las tus kes ku se prog ram mis 
„Sa la pä ra ne lõh na- ja mait se-
maailm“.

PRIA Koo li ka va kaas ne va te 
ha ri dus meet me te pro jek ti toe-
tu sel sai me kü las ta da Kõr si ku-
vab ri kut ja Al pa ka far mi, li saks 
toi mus pe re päev Teis pe re ta lus.

Sü gi sest alus ta me ro boo ti-
ka tut vus ta mi se ga. Pro ge Tiig ri 
prog ram mist saa dud ra has tu se-
ga soe ta me las teaia le ro boo ti ka 
komp lek tid.

Per no va Ha ri dus kes kus 
pa kub või ma lust lae nu ta da eri-

ne vaid tee ma kas te. Sel aas tal 
tut vu si me tee ma kas ti ga “Lõ bu-
sad lü li jalg sed“.

Li saks on toi mu nud pal ju 
to re daid üri tu si: isa de päev rah-
va ma jas, I ad ven di tä his ta mi ne, 
jõu lu peod, Va ba rii gi aas ta päe-
va pu hul „Pre si den di vas tu võtt“, 
Ke va di ne ema de päe va pi du, 
spor di päev, kõi ki ei jõua gi üles 
lu ge da.

Tra dit sioo niks on saa nud 
osa le mi ne Teat ri pi si ku näi den-
di te päe val. Sel aas tal toi mus 
üri tus Varb la las teaias. 

Toi mus ka las teaia lau lu võist-
lus, kus osa les 18 vah vat lau lu-
last. Kõi ge tub li mad pää se sid 
osa le ma ka osa val la lau lu võist-
lu se le.

Noo re ma rüh ma lap sed osa-

le sid “Ham bad puh taks” kam-
paa nias. Kam paa nia kes tis 
ok toob rist ku ni ap ril li ni ja sel les 
osa les üle 11 000 lap se üle Ees ti. 

Õp peaas ta jook sul oli las tel 
või ma lus osa le da järg mis tes rin-
gi des: ju do, kand le ring, sü da me-
ring, väi kes te loo ma kes te ring, 
lau lu ring. 

Sel aas tal saat si me las teaiast 
koo li 6 to re dat last: 4 tüd ru kut ja 
2 pois si. Igal aas tal pa ku me koo-
li mi ne ja te le põ ne vaid te ge vu si: 
öö rühm, rat ta matk ning sel aas-
tal käi sid lap sed Er mis tu Puh ke-
kü las ilu sat il ma nau ti mas ja ka la 
püüd mas.

Ilu sat ja soo ja su ve soo vi des,
Ka di Ad ler

Tõs ta maa las teaia di rek tor

Kil lu ke las teaia elust
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Kii tust tub li de le õp pu ri te le!
Tõs ta maa Kesk koo li 
di rek tor Too mas Mitt 
aval dab kii tust hea ja 
vä ga hea õp pee du ku se 
eest 2018/19 õp peaas tal:

I klass
Andreas Karlson
Romet Lille
Herman Lumera
Magnùs Karl Magnusson
Merileen Meras
Eleonora Marta Nine
Edeli Piirme
Elena Pulk
Kirke Sahtel
Kert Sims
Kene Sireli
Steven Tetsmann
Lenne-Merit Veskimägi

II klass
Rete Laasi „5“
Pilleriin Piirme „5“
Grettel Ülevärva „5“
Stella Adler
Hanna-Maria Etner

Veljo Luhamaa
Timo Maruse
Rasmus Soosaar
Georg-Kristjan Väli

III klass
Jaspar Adler „5“
Eneli Piirme „5“
Eneli Pulk „5“
Ranno Mändla
Trevor Sepp
Janar Tuulmees 
Karl-Markus Tuulmees

IV klass
Romeo Kaljurand „5“
Sven-Artur Rahuoja „5“
Marcus Sinimeri „5“
Anna Sharlotte Hallgrimsson
Keitlyn Kaal 
Robin Kaja

Heneli Kaškin
Christopher Madisson
Joonas Rõhu
Liis Rõhu
Rico Sepp
Karmen Tuhkanen 
Elis Tungel 

V klass
Nikolai Kiradi „5“
Tormi Väli „5“
Lee Grünberg
Triinu Koidu
Joosep Luhamaa 
Gertrud Martson
Maris Paju
Martha-Maria Päästel
Grete Vulkan

VI klass
Merili Adler 
Aigar Gurjanov
Hevenli Kaškin
Emma Liisa Salk 
Maarja-Helena Veskimägi

VII klass
Everita Imana "5"

Brian Blumfeldt
Rita Nine 
Markus Oja
Markus Press

VIII klass
Grettel Soonisoo „5“
Kadri Vulkan „5“
Ana-Maria Müür
Marleen Sahtel 
Katre Sutt 

IX klass
Keily Kaal „5“
Kärt Elismäe
Sireta Jürgens
Sten-Jents Käärt
Sandra Lõpp
Risto Rand 
Birgith Sinimeri
Katre-Maris Veskimägi 

X klass
Mark Kiradi

XII klass
Anna-Maiam Käär „5“
Kender Sutt

 Tõs ta ma Kesk koo li 9. klas s
Esireas vasakult paremale: Rainer Juurik, Oliver Rääk, õp.Ivi Kask, Marta 
Kommer, Pille Koppel, Sandra Lõpp, Katre-Maris Veskimägi, Keily Kaal, 
Kaieriin Bart, Elise Kulvere, õp. Kirsti Talu.
Tagumises reas vasakult paremale: Bruno Blumfeldt, Mark Sander Salk, 
Stever Vahkel, Brandon Rohtlaan, Markus loginov, Risto Rand, Kristofer 
Piirmets, Magnus Janson, Sten-Jents Käärt, Kaisa-Liis Puusepp, Birgith 
Sinimeri, Sireta Jürgens, Kärt Elismäe.

Tõstama Keskkooli 12. klass
Vasakult paremale: Kertu Lille, Kersti Veinšteins, Kender Sutt, Anna-
Maiam Käär,  Nele-Eliise Runthal
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L
õu na-Mol do vast pä rit 
ga gau si de väi ke rah va 
hul ka kuu lu vad Vi ta-
li Ki ra di va ne mad sat-

tu sid 1983. aas tal töö tõt tu Ees-
tis se ela ma. Val ge ve ne-Mol do-
va juur te ga Iri na va ne mad tu lid 
kuue küm nen da tel sa mu ti Tal-
lin na lei ba tee ni ma. Mõ le ma 
noo re va ne mad käi sid pe re kon-
ni ti lä bi ja nõn da sõb rus ta sid ka 
lap sed oma va hel. Lõu na maa las-
te le oma selt püüd sid va ne mad 
noo ri paa ri sät ti da, kõi gi rõõ-
muks ühi ne liit sün dis ki. Iri na ja 
Vi ta li abie lu on kest nud ju ba 20 
aas tat.

En ne Tõs ta maa le sat tu mist 
elad sid Ki ra did Tal lin nas ja hil-
jem Ko hi las Vi ta li sün ni ko du 
lä he dal. Ela ti ka he toa li ses kor-
te ris kus pea le las te sün di mist 
jäi ruu mi vä heks. 2006 ot sus ta-
ti võt ta lae nu ja ehi ta da ma ja nö 
krun di tud põl lu maa le, ka he aas-
ta pä rast oli ma ja val mis sis se ko-
li mi seks. Sa mal ajal saa bus taas 
ma jan dus lan gus ning Ki ra did 
jäid uu de ela mu ra joo ni ük sin-
da, teed kas va sid täis umb roh-
tu ja võ sa. 

Loo tus, et lap sed saa vad 
ko du lä he dal koo lis käia luh tus, 
sest äri mees Ur mas Sõõ ru maa 
poolt Ha ge ri koo li kor da te ge-
mi se jä rel pan di üm ber kaud sed 
väi ke sed koo lid kin ni. Koo li bus-
sis tu li Mar kil üle tun ni ko lis ta-
da kü la va he tee del, et jõu da viie 
ki lo meet ri kau gu se le õpia su-
tus se, sest te da võe ti esi me se na 
pea le. Hil jem Ko hi la koo li sõi tes 
läks ae ga veel gi roh kem. Et lap-
si sääs ta ja või mal da da ka hu vi-
rin gi des käi mist, tu li neid liht salt 
sõi du ta da.

Lap se põl vest pea le lii ges-
te hai gust põ dev Vi ta li töö tas 
pi kalt ehi ta ja na, aga kui ter vis 
enam ei lu ba nud siis tur va me-
he, in kas saa to ri ja abi po lit sei ni-
ku na. Iri na, ha ri du selt raa ma-
tu pi da ja, kas va tas ko dus lap si ja 
hoo lit ses ma ja pi da mi se eest. 

Vi ta li ter vis ai na hal ve nes, 
tüh jas ela mu ra joo nis ük sin-
da olek mu ser das, arst soo vi-

tas peh me mat klii mat, Mar ki le 
me re vett ja päi kest – kõik see 
pa ni pe re ot si ma uut või ma lust.

Vi ta li õel oli Pär nus kor ter 
ja see oma kor da mee li tas Pär-
nu maal rin gi vaa ta ma. Ki ra did 
ei saa nud en da le lu ba da mi da gi 
suu re joo ne list, sest Ko hi la ma ja 
ei õn nes tu nud neil müüa. Nad 
loot sid hea le õn ne le ja oma töö-
le. Kõi ge olu li se maks uue elu-
ko ha ot sin gul pi da sid hea koo li 
ole ma so lu. 

2009 oli ma jan dus li kus mõt-
tes ras ke aas ta, töö tus ja pank ro-
tid käi sid kä si käes. Kõi ge ga pi di 
ise hak ka ma saa ma - töö, lae nu-
de, las te koo li ta mi se ga. Kaa lu-
ti ise gi Amee ri kas se su gu las te 
juur de emig ree ru mist. Eest las-
te seas kas va nud Ki ra did pel-
ga sid taas võõ ra rah va juur de 
min na. Ik ka jäl le sõi de ti möö da 
me reäär seid kü la teid loo tu ses 
kus kil kan da kin ni ta da. 

Kui da gi juh tus nii, et sa tu-
ti Tõs ta maa le, kus pa ras ja gu oli 
müü gil mi tu ma ja ning kõi ge 
sood sam üks põ le nud ma ja ga 
krunt, ku hu ise gi maak ler ei vae-
vu nud ko ha le tu le ma. Oli ap rill 
2012, ale vi va hel oli lau päe va selt 
vaik ne, krunt oli võ sa tu nud ja 
iga su gu prah ti täis vee tud. Kool, 
park, Ehi ta ja te tee, kõik lä he-
dal ning see jät tis vas tu kaa luks 
vä ga po si tiiv se mul je. Poest saa-
di krun di oma ni ku te le fon ning 
üs na rut tu jõu ti oma va hel so bi-
va le kok ku lep pe le. 

Lui ge ta lu elu ma ja taas ta da 
ei ol nud ki mõ tet, ot sus ta ti re no-
vee ri da kõr val hoo ne. Ko hi la 
va ne ma te ko du met sast oli või-
ma lus pal ki saa da ja ise ma ter jal 
üles töö ta da Kaks aas tat taas ta-
ti ela mist ja ol di ko ha peal ai nult 
su vi ti. Sel ajal tut vus Vi ta li ko ha-
li ke ini mes te ga, käis val la ma jas 
nõu ja abi kü si mas. 

Val la ma jas suh tu ti uu tes-
se tu li ja tes se kui hea des se sõp-
ra des se, toe ta ti igal moel. Vi ta li 
mee lest ela sid siin ra hu li kud ja 
sõb ra li kud eest la sed. Abi kä si lei-
dis Vi ta li ka üleaed se te ma si na-
mees te seas. Pau lilt saa di sõn ni-
kut, naab rid on to re dad.

Vas tu tuult Tõs ta m

Tä na vu ne kuld me da list An na-Maiam Käär koos pe re ga. 

Aas ta ede ne ja Ker tu Lil le pe re ga.

Koo li tä nu päe val kii de ti pa ri maid õp pu reid ja 
nen de va ne maid. Sa mu ti tä nas di rek tor Mitt ko gu 
töö ta jas kon da tub li töö eest.
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Iri na tun nis tab, et ka he tu-
han de aas ta esi me ne küm nend 
oli ras ke aeg, aga ta mõt les ai nult 
las te le, et neil oleks mu gav koo-
lis ja rin gi des käia. 

Eel mi se elu ko ha pluss oli uus 
ma ja, Tõs ta maal jäl le gi kool kõr-
val, aga ela mist pol nud ol la gi. 
Iri na tun nis tab, et kui ta vaa tas 
se da va na hoo net, tun dis ta füü-
si li selt kui das juuk sed hak ka sid 
hal liks muu tu ma. Vi ta li lo hu tas 
ja jul gus tas, et sei nad on tu ge vad 
ja ta teeb kõik mis va ja, är gu nai-
ne ai nult kart ku. 

Tä na üt leb pe re ma, et mees 
on oma lu ba du se täit nud, ko du 
on ilus ja mu gav ning teh tud 
hoo le ning ar mas tu se ga. Iri na 
on siin se elu ga vä ga ra hul, ini-
me sed on abi val mis ja kool las-
te le on ime li ne – ko ha va lik oli 
õi ge. Sü gi sest lä heb pe sa mu na 
las teae da ja siis loo dab Iri na ka 
uu si tut vu si lei da. 

Ku na gi, kui koh ta al les ot si ti, 
sat tu sid Iri na ja Vi ta li Su ti ran da 
ja olid me reäär sest ra hust, vai-
ku sest ja ki vi dest lum mu ses. 

Ai nuük si siin sest õhust saab 
ela da, süüa po le gi va ja, mõ tisk-
leb nai ne. Loo mu li kult on pe rel 
kor ra lik aia maa täis juu ri kaid 
kas va mas. Sü gi seks saab kel der 
hoi di seid täis. Meel sas ti käiak se 
las te ga Mat si ran nas sup le mas. 
Ter vi sed ki on kõi gil siin ses klii-
mas pa re maks läi nud. 

Pe re va nim poeg Mark ju tus-
tab, et te ma lap se põlv oli vä ga 
lõ bus - pos te män gud, onn, isa 
abis ta mi ne ehi tus töö del mui du-
gi ka. Us ku ma tu, isa liht salt ehi-
tas hops ti ma ja val mis. 

Mar gi sõud mi san ne avas ta ti 
pea le üht er go meet ri võist lust. 
Tren nid Pär nus Tat ja na Jaan-
so ni juu res toi mu vad iga päev. 
Mõ ni kord teeb Mark tren ni ka 

ko dus, tei ne kord sõi dab eelt-
ren niks pool teist tun di rat ta ga 
Pär nus se. Noor me he toa sei nal 
on me da lid ri vis. Sü gi sel, Tar-
tus toi mu nud 8paa di sõu de re-
ga til, asen da ti hai ge sel ja ga Jü ri 
Jaan son Mar ki ga, tei sed staa rid 
paa dis aa si sid, et ehk oleks või-
nud asen du se sui sa las teaiast 
võt ta. Pä rast või tu su ru ti noo rel 
ta len dil ven na li kult kätt. Hil ju ti 
Mosk vas nel ja paa dil tu li noor-
mees nel jan daks.

Ni ko lai käib ju do tren nis ja 
lin nas Mar gi ees ku jul sõud mas. 
Ema ja isa lao vad laua le uh ku se-
ga pois te poolt sa vi rin gis val mis-
ta tud nõud, mait se kad ja prak ti-
li sed tööd. 

Vi ta li üt leb, et koos abi kaa-
sa ga suu na vad nad ko gu ener-
gia pois te kas va ta mis se ja aren-
da mis se. Täht saks pea vad, et 
poi sid õpi vad oma kä te ga as ju 

te ge ma. Sõi du ta vad, abis ta vad 
ning tu le mu sed on suu re pä ra-
sed, Ni ko lai puh talt viie mees ja 
Mar kil kesk mi ne hin ne 4,8. Isa 
üt leb, et siin on pois te ko du maa 
ja se da tu leb aus ta da. Tu le vi kus 
oo tab isa pois telt kõi ge enam 
häid tu le mu si spor dis.

Kok ku võt valt üt leb Vi ta li, et 
ras kel ajal pres si sid ne mad ik ka 
vas tu tuult ja te gid õi ge ot su se, et 
Tõs ta maa le ela ma tu lid. Viis aas-
tat on läi nud len na tes ja prae gu 
tun neb pe re, et tuul on pöö ra-
nud ja an nab ta gant hoo gu juur-
de. 

Pan ga võl ga dest ol lak se priid, 
val mi mas on ma ja tei ne kor rus. 
Tõs ta maa on Ki ra di te jaoks tõe-
li ne ko du maa, ku hu jaa ni päe-
vaks tu leb üle il ma kok ku pal ju 
su gu la si. 

TT

maa män di de al la ela ma

Mõ nu sa vai gu lõh na saab tup pa kui hoi da soo ja ah ju ko hal eri ti vai gu-
seid puu tük ke.

Mark tei se le kor ru se le ei ko li, sest isa pel gab, et spor di riis tad on va na-
de ta la de jaoks lii ga ras ked. Iga ta hes on tren ni ko dus ki mõ nus te ha.
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J
u ba 19ndat kor da toi mu nud 
Poot si laat mee li tas ko ha le 
suu re hul ga laa da li si. Kaup-

le jaid oli üle 50 vä ga eri ne va 
kau ba ga – pa ku ti rii de kau pa, 
män guas ju, kä si tööd, õn ne loo si, 
is ti kuid, tai mi, suit su li ha, ka la, 
Võrts jär ve an ger jat, sõõ ri kuid, 
jää tist, leh ma kom me, mett, voo-
di pe su, va na va ra, se pi seid, ka na-
ti bu sid jpm. 

Lap sed said lus ti da ba tuu dil, 
laa da mee leo lu lõid an sam bel 
Sa da ja See ned ning tant sut rupp 
Ruu ben si Tüd ru kud. Hää de-
mees te Hu vi tea ter pak kus eten-
du se „7 sur ma pat tu“. Tä nu sõ-
nad esi ne ja te le to re da te et teas-
te te eest!

Suu red tä nu sõ nad ka kõi gi le 
abi lis te le – Alo Tom son, Kat ri, 
Ur mas Rein feldt, Er mis tu Puh-
ke kü la, Alo Ad ler, Mart Mart-
son, Tai vo Tamb re, Enn Mart-
son, Pil le Paa lam. Tä na me ka 

kõi ki et te võt jaid au hin da de 
an ne ta mi se eest. Ja mui du gi kii-
da me il ma taa ti, kes hoi dis laa-
da päe va il ma ilu sa ja lu bas kõi gil 
end mõ nu sas ti tun da.

Koh tu me järg mi sel aas tal ja 
siis on Poot si laa dal 20. juu bel!

Kor ral da ja te ni mel
Anu Pe ter son

Poot si võõrustas laadalisi

12.–13. juu lil 

Rüüt li ja Pü ha vai mu tn piir kon nas

Tä na vaar tis ti de fes ti val WALK 

Tä na vaar tis ti de fes ti va lil WALK saab nä ha 

hu vi ta vaid ar tis te esi ne mas oma pä ra ses 

õhk kon nas – ot se tä na val! 

Fes ti val on ta su ta ja on üles ehi ta tud 

walk-by vor mis, mis tä hen dab, et 

tä na va nur gal esi ne val ar tis til on ees 

“müts”, ku hu möö du ja saab soo vi kor ral 

ra ha poe ta da. 

Fes ti va lil saab nau ti da head ja pa re mat 

tä na va toi tu – tä na vaid ää ris ta vad ko ha li kud 

koh vi kud oma pop-up let ti de ga. 

walk fest.ee

  
27. juu lil 

Vil la Am men de aias

Nau din gu fes ti val Tun ne 

Nau din gu fes ti va lil Tun ne as tu vad la va le 

muu si kud ja tant si jad, nau ti da saab 

eri ne vaid kuns te. Nä ha saab tant su, 

tä na vaar tis te, kuu la ta muu si kat, luu let ja 

loen guid, te ha joo gat, täi ta kõh tu hea ja 

pa re ma ga ning osa le da töö tu ba des. 

tun ne fest.ee

2.–3. au gus til 

Fis hing Vil la ge Ka lu ri kü las, Pär nu Jahtk lu bis jm

Pär nu Me re päe vad

Pär nu Me re päe va del pa ku tak se 

mee le la hu tusp rog ram mi Fis hing 

Vil la ge ka lu ri kü las ja Pär nu Jahtk lu bis. 

Pär nu sa da mas oo tab oma par da le 

kü las ta jaid pur je laev Jen ny Kru se. 

Sau ga jõel tut vus tab haab ja kul tuu ri 

Ai var Ruu kel. Sa da ma te va hel sõi dab 

vee tak so, et saak si te nau ti da te ge vust 

mõ le mas sa da mas. 

Sõi te ja eks kur sioo ne kor ral da vad 

eri ne vad sa da ma te vee sõi du kid. 

par nu me re pae vad.ee

9.–11. au gus til 

Ja kob so ni par gis ja ümb ru ses

IN Au gust Pär nu lin na fes ti val

Ja kob so ni par gis ja sel le ümb ru ses  

es ma kord selt toi muv lin na fes ti val 

IN Au gust koon dab en da al la muu si ka, 

kuns ti ja toi du. 

Fes ti val on kan nus ta tud kesk kon da sääst va-

test elu vii si dest ja kõ ne le ma on kut su tud ka 

jät ku suut lik ku se spet sia lis tid. 

IN Au gust ühen dab mi tut sa maaeg selt 

lin nas toi mu vat mi ni fes ti va li ning on kõi gi le 

kü las ta ja te le ta su ta. 

Fa ce book INau gust Fes ti val

  
23.–25. au gus til 

Pär nu ran nas por di väl ja kul

Clas sic Pär nu 2019 Ta kis tus sõit ran nas – 

ühe kord ne üri tus

Mit te ku na gi va rem po le rat sas port ja 

ho bu sed ol nud nii lä he dal me re le, 

kui käe so le va aas ta au gus ti lõ pus Pär nus. 

Tu le ja saa osa ühest vä ga eri li sest 

spor diü ri tu sest. Ka vas on tipp ta se mel 

rat sas port ja mee le la hu tus.

clc.ee

Uued fes ti va lid Pär nus 2019

Sünd mus te in fot vaa ta lä he malt kul tuur.par nu.ee
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Sel le aas ta ema de päe val, 12. mail, lah kus ras ke hai gu se ta ga-
jär jel eluaeg ne tõs ta maa la ne Mih kel Lü his te. Mihk list jää vad 
jä re le aga pal jud lõ bu sad ja soo jad mä les tu sed ning hul ga nis-
ti töö tä hi seid, mi da on peaae gu pool Ees tit täis nii mõõ de-
tud maa de, teep ro jek ti de kui elekt ria la jaa ma de na. Ees ti maal 
rin gi sõi tes näi tas ta pe re liik me te le hea mee le ning uh ku se ga 
neid oma töö mär ke. Ka Tõs ta maa ter vi se ra jad, kus tä na seks 
on val gus ta tud suu sa ra da gi, ai tas just Mih kel ku na gi sel noo-
rel ke ha li se kas va tu se õpe ta jal Too mas Rõ hul väl ja va li da ja 
ma ha mär ki da.

Mihk li koo li tee al gas Tõs ta maal, kuid põ hi koo li lõ puaas-
tal nä gi ta Pär nu Pos ti me hes kuu lu tust, et too na ses Koi du-
la koo lis ava tak se es ma kord selt ma te maa ti ka erik lass. Ku na 
Mihk li le ma te maa ti ka is tus, ot sus tas ta kat se te le min na ja sai-
gi nii erik las si sis se. Koi du la koo lis õp pi des, avas tas Mih kel 
ka sõud mi se. Ni melt läks ta ühel pä rast lõu nal klas si kaas la se-
ga sõud mist ren ni kaa sa. Mõ ned nä da lad hil jem, kui Mih kel 
ju ba Tõs ta maal su ve puh kust vee tis, saa tis sõud mist ree ner ühe 
tren ni poi si Mihk lit Tõs ta maa le ot si ma – paa ti oli pois se va ja. 
Mih kel lei ti Su ti põl du de va helt kop list ja pä rast lü hi kest aru-
pi da mist hak kas ta rõõ mu ga käi ma maalt bus si või jalg rat ta ga 
Pär nus sõud mas. Sõud mi se pea le oli ta pa ras Mih kel ning nii 
sai te mast meis ters port la ne. Ni melt oli Mih kel 6-kord ne Ees ti 
meis ter sõud mi ses noor te ja juu nio ri de klas sis eri ne va tes paa-
di ka te goo ria tes ning mit meid kor di pje des taa lil Nõu ko gu de 
Lii du noor te ja juu nio ri de meist ri võist lus tel.

Pro fes sio naal se spor di ga ot sus tas Mih kel aga mõ ned aas-
tad pä rast kesk koo li lõ pu te ha ning jät ka ta õpin gu te ga EPAs 
maa kor ral du se eria lal. EPA koo list sai Mih kel li saks ar mas-
ta tud ame ti le ka eluaeg sed sõb rad, ja nai se Ma ri lei dis ka just 
sel ajal.

Pä rast EPA lõ pe ta mist 1977. aas tal al gas Mihk li tööe lu Tõs-
ta maa soh voo sis me lio raa to ri na ja hil jem sai te mast ma jan di-
juht. Ees ti ise seis vu mi ne ja sel le ga kaas ne nud muu tu sed pa nid 
Mihk li aga va li ku et te: kas jät ka ta ham bad ris tis ko ha li ku põl-

lu ma jan du se eest ve da mist või va he ta da ame tit ja ha ka ta töö le 
õpi tud eria lal. Ot sus ta vaks sai see, kui ku na gi ne kur su se kaas-
la ne Gus tav kut sus ta 1994. aas tal töö le maa mõõt jaks en da 
asu ta tud et te võt tes se. Eria la dip lom oli Mihk lil EPAst ole mas, 
aga va he peal olid il mu nud ar vu tid ja eri ne vad mõõ dis tu sa pa-
raa did, mi da 20 aas tat va rem EPAs õp pi des ei osa nud unes ki 
nä ha. Toeks ja suu na näi ta jaks oli maa mõõt mi se juur de pöör-
du mi sel Gus ta vi in nus tav ees ku ju ning init sia tii vi kus. Maa-
mõõt jast Mihk list sai hil jem ka maa mõõ du bü röö OÜ Maa-
mõõt oma nik.

Küm me aas tat pä rast maa mõõ du ga alus ta mist (2004) 
muu tis Mih kel veel kor ra suun da. Taas Gus ta vi soo vi tu sel 
ja in nus ta mi sel läks ta töö le Ees ti Ener gias se, kus oli esi teks 
El pe cis pro jek ti juht, mis tä hen das ik ka maa ja maa le pin gu te ga 
te ge le mist. Aja jook sul et te võt ted st ruk tu ree ri sid end üm ber, 
va he ta sid ni me sid ja oma nik ke, lii tu sid ja la gu ne sid. Aga Mih-
kel jät kas hin ge lä he da seks saa nud tööd. Ka pen sio nik ka jõu-
des ei jää nud Mih kel ko du seks - tal le tä hen das te ma töö ja 
töö kaas la sed vä ga pal ju. Ta tun dis end hin na tult ja rõõ mus tas 
sel le üle, et et te võ te  ik ka te ma os ku si ja tead mi si väär tus li kuks 
pi das. Vii ma seks töö ko haks jäi Ees ti Ener gia Elekt ri le vis pro-
jekt ju hi na maa le pin gu te sõl mi mi ne.

Mih kel oli ka ühis kond li kult ak tiiv ne. Esi mes tel va ba del 
va li mis tel sai Mihk list Ees ti Kong res si saa dik. Li saks osa les 
ta pal ju del är ka mi sa ja üri tus tel ja võt tis ala ti ter ve pe re kaa sa: 
Bal ti kett, lau lu peod, muin sus kait se üri tu sed jm. 

Mihk li le meel dis koos abi kaa sa Ma ri ga teat ris ja kont ser ti-
del käia ja rei si da gi. Kui lap sed veel väik sed olid, meel dis te ha 
väl ja sõi te Ees ti eri pai ka des se, kus koos tel gi ti ja mat ka ti. Hil-
jem oli Mihk li ja Ma ri lem mik puh ke ko haks Vais te rand, kus 
Mih kel tõm bas oma pur je laua ga me re peal trii pe ning Ma ri 
pee si tas ran nas ja oo tas oma me re meest. Kui gi pur je laua sõi du 
avas tas Mih kel al les 53aas ta selt po ja ees ku jul, ja gus tal kül lal-
da selt noo rus lik ku hull jul gust küp se le ea le vaa ta ma ta. Juh tus 
se da gi, et tor mi tuul viis Mihk li va rus tu se üle me re peaae gu 
Lät ti, kui Mih kel ise ujus lai ne te ga hei del des ta ga si Vais te ran-
da.

Kõi ge pi ke malt rõõ mu ja lõ bu val mis tas spor dist suu sa ta-
mi ne. Sel le pi si ku an dis Mih kel hoo le ja hoo lit su se ga eda si ka 
kol me le lap se le. Ko ha li kel suu sa võist lus tel oli Mih kel uh kelt 
star dis koos las te ga ja kor jas pe re ga me da leid eri ne va tes va nu-
sek las si des. Ju ba hai gu se ga või del des käis ta sel tal ve le gi Tõs-
ta maa suu sa ra da del liug le mas.

Li saks musk leid nõud va le spor di le, käis Mih kel ka aas taid 
Tõs ta maal mä lu män gu män gi mas.

Kõi ge roh kem jääb Mih kel aga meel de tub li abi kaa sa ning 
hea isa na, kes ala ti toe tas oma kol me lap se ha ri dus teed ja 
muid elu va li kuid nii kuis suu tis – va ja du sel tõi tä hed ka tae-
vast al la. Mih kel oli ka ak tiiv ne va nai sa, kes käis ik ka oma las-
te las te ga rõõm sas ti ran nas, võt tis mu rut rak to ri ga sõit ma ja 
te gi tal vel kel gu sõi tu. Las te ja hil jem ka las te las te te ge mi sed 
ning saa vu tu sed tõid ki Mihk li le ik ka kõi ge roh kem rõõ mu ja 
sä ra sil ma des se.

Isa mee nu tas tü tar Maar ja.

Mih kel Lü his te 
26.01.1951-12.05.2019
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JUU NI
Lau päe val, 22. juu nil kell 21 

TÕ HE LA JAA NI TU LI
Tantsuks ansambel Toits bänd

kell 21 Ma ni ja saa re kes ku ses 
MANÕ JA JAA NIÕH TA

Tant suks män gi vad Ja ne ja Mar gus (Sa ra puu ta lust Kih nus)

Pü ha päe val, 23. juu nil kell 21 Tõstamaa laululaval
TÕS TA MAA JAA NI TU LI

Tantsuks ansambel Tip-Malts, DJ Märt Rannamäe

kell 21 Kavaru külaseltsi platsil 
KA VA RU JAA NI TU LI

Meeleolu loovad lõõtsamees Foss koos kaaslasega

JUULI
Tõstamaa mõisas

Pusa maalide näitus "ROOSA TÄPI SALADUS"
Näitus on avatud juulis ja augustis.

AUGUST
Tõstamaa osavallapäevade kontserdid:

Laupäeval, 10. augustil 
kell 12 rahvamaja ees

Meditatiivne KESKPÄEVAKONTSERT 
PANBEASTS (hang drum)

kell 16 KIRIKUKONTSERT
NELE-LIIS VAIKSOO ja ROLF ROOSALU

saatemuusikutega

kell 21 Tõstamaa lauluväljakul RAHVAPIDU
ansambel Fix ja DJ Märt Rannamäe 

Pühapäeval, 25. augustil kell 18 Tõstamaa mõisas 
Pärnu Linnaorkestri kontsert "Hää Eesti asi"

Pilet 10 € / 7 €. Avatud AnuPagar kohvik.

Laupäeval, 31. augustil kell 21 Merelaiu puhkekülas
Muinastulede öö. 

Öökino. Musitseerib Raimond Paalberg sõpradega.

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.

Pan beasts sai al gu se Ber lii-
ni tä na va tel, het kest mil 

noor muu sik Ivar Karm avas-
tas en das rüt mi li se tun ne tu se 
lä bi aaf ri ka trum mi de. Lii ku-
des eda si nii muu si kas kui ka 
Eu roo pas jõu dis ta inst ru men-
di ni, mi da ni me ta tak se hand-
pa niks. Se da võib ni me ta ta da 
ar mas tu seks esi mest noo di kõ-
last. 

Lä bi hand pa ni ra hu li ku, pai-
ta va ning vei di me lan hool se 
kõ la viib Ivar kuu la jaid rän na-

ku le ava rus tes se, mis mui du jää-
vad kät te saa ma tuks. Ka kõi ge 
nõud li kum kõrv saab puu du-
ta tud. 

Pan beasts män gib Au ro-
ra hand pa nil, mis on val mis ta-
tud Soo mes ela va ja üle 30 aas ta 
steel pan`e val mis ta va Si mo-
Pek ka Tiai nen käe all. Pan beasts 
on oma muu si ka ga ri kas ta-
nud mit meid fes ti va le Soo mes, 
and nud kont ser te Sak sa maal ja 
Ees tis.

Kat ri

Lase muu si kal en nast pai ta da
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Hüvas ti, kal lis Mee ri.
Jääb al les kõik hea, mis meid kok ku lii tis. 

Aas tad ka ras ta nud vai mu, te rav nur ki lih vi nud. 
Ka ku na gi hil jem kui sõb rad laia li läi nud, mee nu vad 

ühi sed het ked mil kä si häs ti või hal vas ti käi nud.
Mee nu ta me ja aval da me kaas tun net omas te le.

Vo ki ra tas


