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T
un dub, et saa re le on tä na vu kõ va 
tung. Ko gu nis ti kolm öö bi kut on 
võp si ku te ber muu das ko ha sis se 

võt nud ja tões ta vad ööd ning päe vad ko gu 
maail ma le oma ai nu või mu an tud piir kon-
nas. 

Iga ta hes on see kõr va de le ilus kuulata. 
Iga su gu muud su le li sed len da vad eda si-ta-
ga si na gu kau ba len nu kid, poo le meet ri sed 
vih maus sid no ka va hel. Aed on lin nu mu-
di la si täis ja loo de ta vas ti pan nak se nah ka 
kõik sa la li kult õu na pa bu la te le lä he ne vad 
vaen la sed.

Tii gis elut se vad ro he kon nad on veel gi 
pris ke maks kas va nud ja sel le ga seo ses on 
hää le kam nen de öö päe va ring ne kroo gu-
ta mi ne. Kui nii eda si lä heb on siin vars ti 
kro ko dil li mõõ tu tii gie la jad ke da väi ke sed 
vä hi ha ka ti sed lõ bu salt var bast nak sa vad.

Ühed üt le vad, et tä na vu siis jäl le tei si-
ti. No mis ta tei si ti. Jäl le löön aia maal käed 
puu sa ja kü sin täit sa ot se: “kus ku rat need 
kur gid siis on?” Pea le lok ka va til li ei sil ma 
ju ba kol man dat nä da lat mi da gi. Sel het kel 
või vad ko gu maail ma prob lee mid ole ma ta 
ol la, sest il ma oma krõmp su va kur gi ta po le 
su vel mek ki. Mui du gi ma os tan ka aed ni-
kelt neid ka va laid kur gi jus se, aga see po le 
see. Jäl le tu leb sam mud se da kau ban dus-
se seem ne riiu li ma nu, et igaaas ta ne kor-
dus kur gi külv teos ta da. Kui das ma ome ti 
ei õpi, ik ka tor man põl lu le lii ga va ra. Iga 
kord, kui kur ki de ga ämb ris se as tun, lu ban 
en da le järg mi sel aas tal hool sa mat kül via ja 
va li kut. Aga siis juh tub nii, et pa ned kuu-
ma lai ne ga seem ne mul da ja paa ri päe va 
pä rast lan geb sa mas se lu me hel beid.

Ilm, päev ja päi ke üt le vad ta lu rah va le, 
mis tööd ees oo ta mas ja see on elus pü si-
mi seks kõi ge täht sam. Kas sin na va he le ka 
lõ bu ja lus ti ma hub? Eks ta pa rem oleks, 
aga iga su gu hai gu sed ei ma hu ko he teps 
mit te.

Ül le Tamm, toi me ta ja

Juhtkiri

Ma ni ja saa re kes ku ses on su ve lõ pu ni Vel lo Tam me 80nda le sün niaas ta päe va le pü hen da-
tud maa li de näi tus. Vel lo Tamm oli graa fi k, maa li ja ning teat ri kunst nik. Ta elas Ma ni ja saa rel 
1986ndast aas tast ku ni elu päe va de lõ pu ni 1991. Fo to: Svea Aa vik

A
as ta 2020 jääb meel de kui vä ga eri li-
ne aas ta. Kriis sun dis ko gu maail ma 
kul tuu rie lu pau si le.

Hea meel on aga tõ de da, et ole me nüüd-
seks ta ga si, ning kul tuu ri li ne te ge vus är kab 
ja elav neb ta sa pi si, 2+2 reeg lit ning hü giee-
ni nõu deid jär gi des,.

Ko he on käes jaa nid, su ve ilu saim pü ha. 
Kui gi ta va pä rast jaa ni tu le le ko gu ne mist, 
tant si mist, pär ja pu nu mist, loit si mist, mil-
le ga soo vi si me Tõs ta maa le head mi ne kut ja 
hoid mist, me sel aas tal kah juks kor ral da ei 
saa, püüa me pi sut tei sel moel üh te hoid mi se 
tun net ja jaa ni päe va mee leo lu luua.

Jaa ni lau päe va kesk päe val, või du pü hal, 
põ leb Tõs ta maa kes ka le vis kolm tun di jär-
jest elav tu li, mis tuuak se ko ha le To rist Ees-
ti sõ ja mees te mä les tus ki ri kust. Sar na selt 
ad ven dia ja le on või ma lus sel lest lõk ke tu lest 
kõi gil soo vi jail la ter na või küün la ga tü ki ke 
tuld õh tuks ko ju kaa sa võt ta ja ko duae da-
des lõ ke süü da ta. Ale vis kõ lab mõ nus ees-
ti keel ne muu si ka, ning ehk tõm bab lõõt sa-
mees Rein käi ma ka mõ ne kii re ma lõõt sa-
loo. Kui gi meil tu leb sel aas tal piir du da vaid 
mee leo lu loo mi se ga kes ka le vis, loo da me 
sii ralt, et teie oma ko du hoo vi des tant si te ja 
lau la te pe re selt sis, ot si te sõ na ja laõit, ning 
ter vi ta te tär ka vat koi du val gust.

4. juu lil on kõi gil või ma lus, kes end ka 
eel re gist ree ri vad, sõi ta kell 15.30 Kih nu 

Vir ve ga Ma ni laiu le lau lu peo le. Toi mu ma 
saab X väi ke saar te lau lu pi du. Üles as tu vad 
ER Ri se ga koor, pea di ri gent Hir vo Sur va 
käe all, Pa ga na se ga koor, ju hen da jaks Ka lev 
Lin dal, Tar tu Rah vaü li koo li se ga koor, Lau-
ri Bree de kind la käe li se juh ti mi se all. Li saks 
kee ru tab jal ga tant suan sam bel Tar ba tu, 
ju hen da jaks Jaa nus Rand ma ning pil lid 
pa neb hüüd ma puhk pil lior kes ter. Üri tu se 
saa rel kor ral dab MTÜ Ilu sa Ma ni laiu Eest 
ja see toi mub Rii da ta lu maa del ning ja gub 
veel järg mi se le päe va le gi.

Sa mal päe val, 4. juu lil oo tab kõi ki sõp-
ru kül la ka meie kau nis Tõ he la, et tä his ta da 
ko du ko ha päe va. Päe va sed te ge vu sed lõ pe-
tab tant suõh tu koos an samb li ga Sir li.

Juu li kuus se ma hub mitu eriil me list 
kont ser ti. 11. juu li on Tõs ta maa mõi sas 
Unus ta tud mõi sa te päev. Ter vi ta me hom-
mi kut kau ni klas si ka li se muu si ka ga. Kell 
11.00 al gab kont sert mõi sa ve ne kee le klas-
sis: esi ne vad klas si ka tä hed Ka ta rii na Ma ria 
Kits (viiul), Mar ten Mei baum (tšel lo), Tä he-
Lee Liiv (kla ver). Ka vas: Pia zol la jt. Mõis on 
ava tud kel la 10.00 - 18.40.

Juu lis kü las tab ja rõõ mus tab meid le gen-
daar ne Vol de mar Kus lap. Sa mal kont ser-
dil as tub üles ka rah va kul tuu ri selts Kir mas.
Kont sert toi mub 18. juu lil kell 18 Tõs ta maa 
rah va ma jas.

Suvi on aeg mee le la hu ta mis

Manijal saab vaadata Vel lo Tam me maa leManijal saab vaadata Vel lo Tam me maa le
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Pla nee ri gu tea de
 Pär nu Lin na va lit sus aval dab 
tea daan de pla nee ri mis sea du se 
(PlanS) § 140 lõi ke 5 ja 139 lõi ke 
3 alu sel.

Pär nu Lin na vo li ko gu 28. mai 
2020 ot su se ga nr 41 tun nis ta-
ti osa li selt keh te tuks Tõs ta maa 
Val la vo li ko gu 21. juuni 2013 
ot su se ga nr 106 keh tes ta tud 
Ka nis tu maaük su se de tailp la-
nee ring Põld mar ja (ka tast riük-
su se tun nus 62401:001:0720), 
Ka da ka mar ja (ka tast riük su se 
tun nus 62401:001:0721), Mar ja 
(ka tast riük su se tun nus 62401: 
001:0722), Vaa ri ka (ka tast riük-
su se tun nus 62401:001:0733) 
Maa si ka (ka tast riük su se tun-
nus 62401:001:0734) ning 
Mün di (ka tast riük su se tun nus 
62401:001:0735) ka tast riük sus-
te osas. 

Kõ ne s o le vad kin nis tud asu-
vad Vä ra ti kü las Vä ra ti pool saa-
rel Kal li-Tõs ta maa-Vä ra ti teest 
ida kaa res. Kõ nes ole va te ka tast-
riük sus te osas pla nee rin gu ga 
ehi tu sõi gust ei mää ra tud, ku na 
nad jää vad osa li selt Tõs ta maa 
maas ti ku kait sea la le ja ehi tus kee-
lu vöön dis se. Maa oma nik soo vib 
maa tu lun dus maa sih tots tar be ga 
maaük sus tel de tailp la nee rin gu 
el lu vii mi sest loo bu da ja ka su ta da 
neid üldp la nee rin gu või ma lus te 
ko ha selt, mi da de tailp la nee ring 
ei või mal da. 

De tailp la nee ring jääb keh-
ti ma Ran na nii du (ka tast riük-
su se sih tots tar ve ela mu maa 
ja tun nus 82602:004:0374), 
Lu ha nii du (ka tast riük su se sih-
tots tar ve ela mu maa ja tun-
nus 82602:004:0375), Kõrk ja 
(ka tast riük su se sih tots tar ve 
maa tu lun dus maa ja tun nus 
82602:004:0376) ja Ka nis tu 
tee (ka tast riük su se sih tots tar-
ve trans por di maa ja tun nus 
82602:004:0377) ka tast riük-
sus tel.

Kui de tailp la nee ring on osa-
li selt keh te tuks tun nis ta tud, siis 
toi mub ni me ta tud alal te ge vu-
sed vas ta valt üldp la nee rin gu 
tin gi mus te le.

Pär nu Lin na vo li ko gu ot su-
se ga saab tut vu da Pär nu lin na 
vee bi le hel www.par nu.ee.

Mer le Mõt tus
pla nee rin gu te spet sia list

Rõõ mus tav uu dis teat ri sõp-
ra de le. Ole me suu res loo tu ses 
ja oo tu ses, et pä rast mõ neaas-
tast pau si saa bub Tõs ta maa 
mõi sas se taas su ve tea ter.

Teat riü hen dus R.A.A.A.M. 
on plaa ni nud eten da da au gus-
tis ka hek sal kor ral Tõs ta maa 
mõi sas la vas tust “Prae gu po le 
aeg ar mas ta mi seks”. Sa mu ti 
saa vad teat ri sõb rad nä ha Ar go 
Aad li mo noe ten dust “Kap ten 
Mih kel”. Pi le tid saa da val Pi le-
ti maail mas ja en ne etenduste 
al gust ko ha peal, ava tud on 
koh vik.

Au gus tiõh tud pa neb sel aas-
tal Tõs ta maal he li se ma kau ni-
hääl ne Hed vig Han son. Hed-
vig oo tab teid kont ser di le 12. 
au gus til Tõs ta maa mõi sas, kus 
esi tu se le tu le vad laul ja ta ri sii-
rad ja lii gu ta vad oma loo min-
gu li sed lau lud ning ees ti lau lu-
loo ja te loo ming.

Su ve hooaeg Tõs ta maal kul-
mi nee rub 8. au gus til, kui tä his-
ta me XXIV osa val la päe vi. Osa-
val la päe va de üri tu se for maa dis 
ole me säi li ta nud pal ju tra dit-
sioo ni list, kuid püüd nud sa mas 
lei da ja li sa da uu si et te võt mi si.

Näi teks on oma le ko ha leid-
nud osa val la päe va del kesk päe-
va kont sert, mil le si su li ne ees-
märk on pak ku da kuu la ja te le 
maail ma muu si kat. Kesk päe-
val saab rah va ma ja ees kuul da 
ek soo ti list Aust raa liast pä ri-
ne vat pil li - did ge ri dood. Pill 
on oma pä ra ne nii väi mu selt 
kui he li tek ke li selt. Kor ra ga on 
la val kuus did ge ri doo män gi jat 
ja kaks trum ma rit.

Koos töös las teaia ga avab 
ju ba kol man dat aas tat jär-
jest vä ra vad Las teaia las te kü-
la. Ole me loo nud ko ha soo vi-
ga, pak ku da las te ga pe re de le 
mõ nu sat tur va list koo so le mist, 
liht salt lus ti, püüd nud kor ral-
da da aren da vaid meis ter da mi-
se töö tu ba sid või vaa te män ge, 
eten du si. Las teaia las te ema de 
ja las teaia töö ta ja te poolt sel-
leks päe vaks loo dud hea te ge-
vus koh vik küps tab aga ala ti nii-
su gu se hoo ga vahv leid, et lõhn 

hõl jub üle ter ve ale vi. Us ku-
ge, see on kut suv ja vahv lid on 
ime maits vad!

Uud seks sel aas tal saab ole-
ma ekst ree ma la ava mi ne noor-
te le Mer tex plat sil. Ava löö giks 
ekst reem sus te le an nab hoo 
sis se meie va na hea cool bänd 
Cool Pä xe, kel le le se kun dee ri-
vad tri ki rat tu rid, par kuu ri jad 
ning osa vad tri ki ta jad slack li-
ne’l. Hu vi li sed saa vad osa le da 
pro fes sio naa li de poolt ju hen-
da tud töö tu ba des.

Loo da me, et põ ne vat avas-
ta mist ja ela must kü las ta ja te le 
pa ku vad ret ked möö da Tõs ta-
maad. Avas ta mist oo tab Ma ri 
Lü his te poolt et te val mis ta tud 
hu vi reis Vä ra ti ka la töös tu ses-
se, uu dis ta tak se ka uut Vä ra ti 
sa da mat ning kind las ti li san dub 
Ma ri poolt veel mõ ni põ nev 
ob jekt või vaa ta mis väär sus ning 
väär tus li kud saa vad ole ma ka 
rei si ajal Tõ he la puu bus sis Ma ri 
poolt rää gi tud lood.

Te ge vu sed Vä ra tis jät ku vad 
uue mat ka ra ja ava mi se ga, mil-
le on loo nud Jan ne Raud. Te ma 
kut sub teid põ ne va le loo du se 
avas ta mi se le, õpi tak se mär ka-
ma ja tund ma eri ne vaid tai mi. 
Mat ka lõ pus oo tab teid väi ke 
ko su tav tai me tee, nõ ge se ka-
rask ja üld se saa dab mat ka sel-
li ne võ lu värk, nõn da tai mei lust 
vai mus tuv kor ral da ja, Jan ne, 
mei le kin ni tas.

Ku na sel lel mat ka ra jal asub 
üks suur ki vi, siis tek kis idee 
luua lu gu või muis tend sel lest, 
kui das ki vi am mus tel hal li-
del ae ga del sin na sat tu da võis. 
Siin ko hal kuu lu ta me väl-
ja muis ten di kon kur si ki vi 
tek ke loo koh ta. Või du lu gu 
la vas ta tak se ning kan tak se 
et te näi te rin gi poolt. Roh-
kem in fot kon kur si koh ta on 
teil või ma lik kü si da Jan ne 
Raualt või he lis ta da Kat ri le 
numb ril 523 6350.

Kol mas vah va et te võt mi ne 
saab ole ma Seik lus mi nis tee-
riu mi poolt kor ral da tud au to-
o rien tee ru mi ne möö da kau nist 
Tõs ta maad. Orien tee ru mi ne 
toi mub tii mi des, kes tab ko gu 

päe va ja on äpi põ hi ne. Täp se-
mat in fot män gu koh ta saab 
vars ti il mu vas ter vik li ku mas 
osa val la päe va de ka vas.

Veel on uu di seid. Päe va väl-
tel sõi dab ja sõi du tab osa val la-
päe va de kü las ta jaid Tõs ta maa 
eri rong ja Tõ he la puu buss.

Õh tu se rah va peo ole me 
ter vi se tur va li su se ees mär gil 
asen da nud sel aas tal kont ser-
di ga. Kell 20 saab Tõs ta maa 
lau lu la val kuul da ja kaa sa ela-
da an samb li le Traffi   c. Õh tu pi-
me du ses se on ele vust too mas 
ning pi du lik kust ja sä ra li sa mas 
tu les how.

Kor ral da ja te ar va tes on osa-
val la päe va de ka va tänavu rik-
ka lik, vaa ta ma ta kok ku hoiu le 
ja kär be te le. Soo vi me üri tu se-
ga kor va ta krii sia jal ära jää nud, 
kui gi plaa nis ol nud et te võt mi si. 
See ga oo ta me roh ket osa võt tu 
ja kaa sae la mist!

Su ve sünd mu sed Tõs ta-
maal lõ pe vad mui nas tu le de 
öö ga Me re laiu puh ke kü las. Ilu-
sat ole mist sel õh tul loob hea 
ma he muu si ka ja paa di sõit päi-
ke se loo jan gul me rel. Lõk ke tu le 
süü ta me kell 20.30.

Kat ri, rah va ma jast

ks ja ja hu ta mi seks
Soo vid 

osa val la päe va de 
ajal ava da 

kü las ta ja te le
oma aia või 

kodukoh vi ku,
siis an na sel lest 

tea da 
te le fo nil 523 6350, 

Kat ri.

Sa mal numbril
eel re gist ree ri me 
tu ru hom mi ku le 

müü jaid. 
Oo da tud eht ne ja 

hea ees ti mai ne toit 
ning kä si töö, 

na tu ke va na va ra ka.
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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 2019/20 õp peaas tal:

  I klass
Freija Ilmsalu
Katariina Helena Lumera
Mia Marii Madisson
Eliisabeth Päästel
Revo Raavik
Marvin Tuulmees

II klass
Romet Lille „5“
Herman Lumera „5“
Merileen Meras „5“
Eleonora Marta Nine „5“
Edeli Piirme „5“
Kirke Sahtel „5“
Lenne-Merit Veskimägi „5“
Andreas Karlson
Magnùs Karl Magnùsson
Elena Pulk
Kert Sims
Kene Sireli
Steven Tetsmann

III kla        ss
Rete Laasi „5“
Pilleriin Piirme „5“
Grettel Ülevärva „5“
Stella Adler
Hanna-Maria Etner
Veljo Luhamaa
Rasmus Soosaar
Hans Romet Uustalu
Georg-Kristjan Väli

IV klass
Jaspar Adler „5“
Eneli Piirme „5“
Eneli Pulk „5“
Markus Imans
Ranno Mändla
Janar Tuulmees

V klass
Romeo Kaljurand „5“
Sven-Artur Rahuoja „5“
Marcus Sinimeri „5“
Keitlyn Kaal

Robin Kaja
Cristopher Madisson
Joonas Rõhu
Liis Rõhu
Rico Sepp
Karmen Tuhkanen 

VI klass
Nikolai Kiradi „5“
Martha-Maria Päästel „5“
Tormi Väli „5“
Lee Grünberg
Joosep Luhamaa
Gertrud Martson
Grete Vulkan

VII klass
Merili Adler 
Aigar Gurjanov
Vilhelm Põder
Emma Liisa Salk
Maarja-Helena Veskimägi

VIII klass
Everita Imana “5”
Brian Blumfeldt
Markus Oja
Samuel Timo Peltokangas
Markus Press

IX klass
Marleen Sahtel „5“
Grettel Soonisoo „5“
Anny Kerem
Ana-Maria Müür
Rebecca Pulk
Kevin Päästel
Katre Sutt 
Kadri Vulkan 

X klass
Kärt Elismäe
Risto Rand

XI klass
Mark Kiradi

9. klass on lä bi aas ta te 
vä ga te gus ja üh te hoi-
dev ol nud. Koo li on esin-
da tud eri ne va tel olüm-
piaa di del, vik to rii ni del, 
kon kurs si del. On pal-
ju näi del dud, ak tiiv selt 
osa le tud koo li üri tus tel. 
Mõ ned mee nu tu sed pal-
ju dest.

7. klas sis ot sus ta si me igas 
kuus mi da gi et te võt ta. Esi-
me se üri tu se na käi si me Lin-
di Paint ball’is. Kõik oli to re, 
aga kui ko ju tul les Jär ve kur-
vi ja lu ta si me, sel gus, et buss ei 
sõi da gi enam sealt kau du. Kui 
hak ka sin õpi la si loen da ma, et 
mi tu au tot tu leks or ga ni see ri-
da, olid aga rad seits men di kud 
ju ba au tod jä re le tel li nud! Pea-
gi õn nes tus Amp sus ja Lonk-
sus toi mu nud pit sa de val mis-
ta mi se pä rast lõu nalt ik ka gi 
sel le bus si ga ta ga si sõi ta.

Meel de jääv on ühe koo li-
päe va lõpp, mil käi si me klas-
si ga Jär ve kur vis ui su ta mas. 
Vä ga oo da tud ja edu kad on 
ol nud koo lis toi mu vad Play-
back showd. Ole me kü las-
ta nud mit meid et te võt teid, 
on te gut se tud mi ni fir mas. 
Ak tiiv selt on osa võe tud teat ri 
ühis kü las tus test.

Suu re ma hu li ne oli Eu roo-
pa päe va le pü hen da tud nä da-
la kor ral da mi ne, mis lõp pes 
rii gi ko gu kü las ta mi se ga. Ees-
ti va ba rii gi 100. sün ni päe va 
pa raa dil trot si ti kül ma il ma, 
ko gu ti mee nu ta mist vää ri vaid 
het ki tu le vi kuks.

8.  klas sis val mi sid 
vä ga hu vi ta vad loov tööd. 
Õp peaas tad on lõp pe nud 
eks kur sioo ni või mat ka ga. 7. 
klas sis rei si si me koos 8. klas si-
ga Hel sin gis se. 8. klas si lõ pus 
käi si me Soo maal ka nuu mat-
kal ja min gi ime lä bi suu tis 
kaks paat kon da ko he al gu ses 
ka nuus se is tu des üm ber min-
na! Se da ei ole mi nu prak ti-
kas mit te ühe gi selts kon na-

ga va rem juh tu nud. Nal ja oli 
mi du gi pal ju. 9. klas si lõ pe-
ta mi seks pla nee ri si me rei-
si Pe ter bur gi, mis asen dus 
ko roo na vii ru se tõt tu rei si ga 
Vars sa vis se. Loo da me, et see 
reis au gus tis ik ka toi mub.

Suu re õhi na ja en tu sias mi-
ga kor ral da ti eel mi sel aas tal 
tu ti pi du. Kah juks jäi see to re 
üri tus tä na sel lõ puk las sil ära. 
Ek sa mi ko ge mus asen dus kau-
gõp pe oma ga. Lõ pu pi du ei 
toi mu ta va pä ra sel ajal. Kii re te 
muu tus te aeg võ tab ai na või-
must. 

Lust lik ku meelt ja sä ra sil-
ma des se oma ra jal sam mu mi-
sel!

Klas si ju ha ta ja 
Ka rin Mitt

9. klass – põ hi kool l

9. klas si õpi las te 
mee nu tu sed

 Mä le tan, kui mi na ja Elii se 
kir juat si me all fua jees An nylt 
ma te maa ti ka ko du tööd 
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lä bi

ma ha, sest meil oli see te ge-
ma ta. Äkit selt vaa ta me üles ja 
meie eest sei sis Ka rin Mitt, kes 
meilt siis töö vi hi kud ära võt-
tis. Tun ni al gu ses käs kis Ka rin 
meil püs ti tõus ta ja pa ni mei le 
kõi gi le “ühe” e-koo li spi ker da-
mi se pä rast.
 Mä le tan, kui das me (mi na, 
Kat re ja Elii se) tih ti pea le män-
gi si me koo li keld ris slen de ri-
nat (õud ne mäng) ja kui kee gi 
al la tu li, et oma jo pe võ ta, siis 
te gi me õud said hää li (aaah). 
Meie ar va tes oli see me ga 
hu vi tav ja õud ne.
 Esi me ses klas sis käies te ki-
ta sid se ga dust klas sius tel ole-
vad kir jad. Esi me ne klass oli 
I ehk üks kriips, tei ne klass II 
ehk kaks kriip su kol mas klass 
III, kolm kriip su. Siis tu li iii-
vee klass, mis te ki tas se ga dust, 
miks pol nud seal IIII nel ja 
kriip su? 

Teis te klas si de us tel olid 
eri ne va te ai ne te ni med (ma te-
maa ti ka, aja lu gu, kee mia jne). 
Aga iii-veest ma aru ei saa-
nud!? Kui se da ko dus se le ta-

sin, te gi ema sel geks, et see on 
hoo pis nel jas klass ja araa bia 
numb ri te ase mel olid us tel 
roo ma numb ri te ga tä his ta tud. 
ii-vee on hoo pis IV.
  Mä le tan, et kui meil oli 
tüd ru ku te ga ko kan dus ja me 
ei viit si nud nõu sid pes ta, siis 
võt si me vee voo li ku ja hak ka-
si me sel le ga neid pe se ma.
 Ma mä le tan vä ga sel gelt, 
kui ka hek san da klas si lõ pus 
läk si me ko gu klas si ga ka nuu-
mat ka le ja esi me ne asi, mis 
mi nu ja Mar lee ni ga juh tus, 
oli see, et ka nuu läks üm ber ja 
me sai me lä bi mär jaks, Man nu 
val ge no kats oli täies ti pruun. 

Lõ puks tõm ma ti ka nuu 
veest väl ja, me is tu si me uues-
ti sin na sis se ja sõi tis me 12 km 
jõe peal peaae gu va het pi da-
ma ta draa mat se des.
 Män gi si me all gar de roo bis 
õu dus män ge. Ot si si me min gi 
äpi ga kum mi tu si.
 Kui 6. klas sis Ke vin Saa re-
ga põ le ta si me vet sus pa be reid 
ja hil jem õp Kaa rin kü sis, et 
miks me se da te gi me. Vas ta-

sin, et pu ber teet.
  Alus ta sin Re nas to ri ga 
oma va he list kom mu nis mi. 
  Iga päe va selt Kar mo ga 
pink si män gi des sai pal ju nal ja 
ja are ne si me ini mes te na. 
 Kui me läk si me 1. klas si, 
mä le tan kui das is tu si me too-
li del ja di rek tor kut sus meid 
üks haa val en da juur de. Kui 
di rek to ri juur de läk sid, said 
en da le koo li müt si ja aa bit-
sa. Sel lel pi du li kul päe val olid 
mul peas juuk sek lamb rid. Kui 
tu li mi nu kord min na, mä le-
tan, kui das di rek tor pa ni mul-
le müt si pä he, aga ku na mul 
olid klamb rid peas ja müts 
ei mah tu nud häs ti pä he, siis 
di rek tor su rus sel le mul le nii-
moo di pä he, et see te gi hai get. 
Tol het kel oli see va lus, aga kui 
ma sel le le nüüd ta ga si vaa tan, 
nae ran ma sel le üle ala ti.
 Mä le tan, kui üks kord Kar-
mo, Ar do, Ke vin Saar ja veel 
kee gi raa ma tu kok ku luk ku 
pan di õp Ma ri poolt.
 Olid nal ja kad tun nid ja veel 
pa re mad va he tun nid.

 Re gi na ga igal pool lol li ta-
mi ne ja Ai ma ri klas sis is tu mi-
ne iga va he tund.
 Kõik play bac kid on to re-
dad ol nud ja pal ju nal ja saa-
nud (me ole me ise gi väi ke sed 
vi deok li pid nen dest kok ku 
pan nud), klas si rei sid, bus si-
sõi dud. 
 Mi nu arust on meie klass 
kõik need ühek sa aas tat vä ga 
kok ku hoi dev ol nud. 
 Kõi ge to re dam oli kind-
las ti ka nuu matk. Neid het ki 
on kind las ti veel, aga het kel ei 
tu le et te üh te gi.
  Int ras õh tu ti lol li ta mi ne 
ja Ai ma ri klas sis lo bi se mi ne. 
Skee mi ta mi sed, kui das ko gu 
aeg ko ju saa da.
 Üks vä ga nal ja kas juh tum 
oli siis, kui käi si me al les alg-
k las si des ja lu ge si me õi ge kir-
ja õpi kust eri na vid sō nu et te ja 
siis oli seal sõ na “kepp” ja ter ve 
klass hak kas naer ma. Õpe ta-
ja Hil ja üt les sel le pea le: “Mis 
te nae ra te, kas see on nal ja kas, 
et ... “ ja sel le üle hak kas klass 
veel kõ ve mi ni naer ma.
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Mõt le sin oma 12.klas si le ja 
mee nu ta sin kol me aas tat.

Te ge mist on ühe hu vi ta va selts kon na ga. 
Igaüks nii eri nev ja to re, na gu pä ris oma lap-
sed.

Kui gi koo lis õpi las te na nad eri ti kir kalt 
sä ra nud ei ole (me da leid me sel aas tal kah-
juks ei näe), on ini mes te na neist igaüks küll 
kul da väärt. Sel li ne hoo li vus ja ar mas tus, 
mi da näi ta vad nen de vas tu, kes nei le täht-
sad... Nii mõ ni gi kord on tul nud imes ta da 

või ka ül la tu da, kui das hät ta sat tu nud sõb ra-
le või mui du abi va ja ja le ap pi min nes, unus-
ta tak se nii mõ ned ki en da täht sad toi min-
gud.

Hoog sad tal gud, rat ta sõi dud, Bow lin gu-
õh tud, koo li üri tus te kor ral da mi sed   neid 
koos te ge mi si on äär mi selt sü dant soo jen dav 
mee nu ta da.

Õn ne ning hoog sat len du tei le, mu arm-
sad, ja peat se te uu te koh tu mis te ni!

Klas si ju ha ta ja 
Hei li Timm

KOO LI MA JA KA JAS TAB

12. klass – hops ti el lu

12. klas si õpi las te mee nu tu sed:
 Mä le tan kui me pois te ga ei viit si nud ke ka 
tun di min na ja ot sus ta si me ra tas te ga ale vis-
se sõi ta. Sõit si me mä ge des rin gi ja oli lõ bus. 
Koo li ta ga si jõu des nä gi ke ka õps meid ja 
kü sis kus oli me. Ar va si me, et saa me sel li se 
kos le pi nüüd, et ju be. Aga kui rää ki si me tal-
le, mis te gi me siis ta vas tas sel le pea le, et või-
te järg mi ne tund ka min na, aga tul ge ja öel ge 
mul le.
  Kord, kui pi di me klas si ga mi ne ma 
pe rears ti juur de süs ti saa ma, mõt le si me las-

ta järg mi se tun ni üle, läk si me Lai ne baa ri 
söö ma. Hil jem, kui lõ puks koo li jõud si me, 
oo tas meid klas si ju ha ta ja ning sai me paar 
kur ja sõ na.
  Käi si me maa tu ris mi ga ka nuu mat kal. 
Kõik oli ilus. Ka nuus is tu ti ka he ke si. Kor-
ra ga oli üks ka nuu üm ber. Imes ta ma pa neb 
see, et üm ber läks mat ka saat ja ka nuu. Tu lid 
kal da le ja siis ka las ta jad sõi du ta sid nad lõpp 
punk ti, kus said soo jad rii ded sel ga ja juua 
kuu ma teed.

O
ma peaae gu sa jast aas-
tast olen 40 aas tat te ge-
le nud Tõs ta maa ki hel-

kon na ta lu hoo ne te ja kü lae lu 
mä le ta ta va aja jääd vus ta mi se ga 
tu le vi ku jaoks. 

Olen kir jel da nud 47 kü la 
1030 elu pai ka 6500 le he kül jel 
(kä si kir jas) 4500 fo to ga ja and-
nud ko gu tu Ees ti Rah va Muu-
seu mi le (ERM). Trü kis on il mu-
nud ka hek sa kü la koh ta eral di 
raa ma tud. Need kõik on sün di-
nud „kü la ka da“ käi mis te tu le-
mu sel – iga elu pai ga omai ni-
mes te, ka pal ju de naab ri te abil 
– sest põ ge ne mi sed, küü di ta mi-
sed ja aeg on pal ju põ li seid elu-
pai ku jul malt tüh jaks jät nud. Siis 
olid ala ti ai ta mas lah ked naab-
rid, ta lu de ku na gi sed tee ni-
jad, su gu la sed, sõb rad ümb ru-
sest (kau ge malt ki Pär nust, Tar-
tust, Tal lin nast, Root sist, Aust-
raa liast, Sak sa maalt, USA-st). 
Ai täh, ai täh!

2012. aas tal, 12. au gus til oli 
Tõs ta maa val la päe va de ajal rah-
va ma jas uu dis ta da näi tus Tõs-
ta maa ale vi ku ümb ru se kol me 
kü la kol me tar ga ta lupe re me he 
elust ja tööst. Tiit Hang tõi Tar-
tust mi tu kas ti täit ma ter ja le – 
näi tu se saal sai neist täis. Ko hal 
olid Pe da ka kü la Soo sel ja ta lu 
Her bert Mart so ni (1910-1998) 
järg la sed; Vä ra ti kü la Ju ha ni ta lu 
Ad rian Rais ti (1915-2003) järg-
la sed, kah juks Leet saa re kü la 
Pa lu ta lu pe re me he Karl Hein-
luh ti (1906-2006) esin da jaid ei 
ol nud.

Tänu sõ nu

Leo Mart son abi kaa sa ga. Fo to: V. Hang 2012
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Need kolm ime meest üm ber 
Tõs ta maa ale vi ku – te gut se sid 
igaüks ise kan dis. 

Mind viis Mart so ni ga koh-
tu ma mi nu vend Olev. Ju ba esi-
me ne koh tu mi ne jät tis va pus ta-
va mul je – ta ju tus tas oma ta lu 
ra ja mi sest, oma suu rest pe rest - 
8 last! Ja kõi gest, eda si ko gu oma 
kü la ta lu dest. Sel lest ki, et isa hai-
gu se tõt tu Pär nus tu li güm naa-
sium poo le li jät ta ja ko ju ta ga si 
tul la. 

Li saks ping sa le ta lu töö-
le – uu dis maa ha ri mi se le, väe-
ti se kat se te le jne, ol nud ta te gev 
pii mü hin gus, Tõs ta maa ha ri-
du se selt sis, pa su na koo ris, lau-
lu koo ris, tei nud 1939. aas tal üle-
maailm set põl lu ma jan dus loen-
dust, kol mel kor ral rah va loen-
dust, köit nud raa ma tuid (omal 
rik ka lik raa ma tu ko gu) jm. Ai da-
nud täp sus ta da koo li ha ri du se 
and mi se al gust Tõs ta maal, kii-
tis koo li ju ha ta jat Jo han nes Un ti 
jne. 

Kü si mu se – kui das kõi geks 
ae ga jät kus, vas tas ta – iga päev 
kui ta ta lu töö lõ pe tab ja päi ke 
met sa ta ha kaob – al gab tal kir-
ja töö, põl lu ma jan du sa ja kir ja de 
uu ri mi ne jm. 

Te gin tal le et te pa ne ku – ise 
ha ka ta omi mä les tu si kir ju ta-
ma. Ja kir ju tas ki imei lu sas käe-
kir jas ERM-le mit meid töid: – 
na gu “Ühe väi ke ta lu lü hi ke aja-
lu gu“ (1987); Selt sie lust Tõs ta-
maal (1988); Mä les tu si kol hoo-
si de loo mi sest Tõs ta maal Pär nu 
maa kon nas (1990, - see on küü-
di ta mi se te ge lik õu dus!) jt.

Eda si viis mind töö järg Ju ha-
ni tal lu Vä ra ti kül la Ad rian Rais-
ti ju tu le. Ei jõud nud veel mi da gi 
kü si da gi – kui ko he sai sel geks – 
jäl le ime mees (oma ta lu 9 põlv-
kon da) hu vi ga kõi ge ümb rit se va 
elu vas tu ja mi nu te ma tead mis-
te üle imes ta mi se le li sas – peab 
ik ka pä ris loll ole ma, kel le le oma 
ümb ru ses sün div meel de ei jää! 

Te ma suu res raa ma tu ko-
gus on esi ko hal aja loo li ne kir-
jan dus. Kõi ge enam hin da vat 

ta „Maailm ja mõn da“ sar ja, ka 
Ja kob so ni lu ge mis raa ma tud 
maa kaar te jm. Et raa dio kau du 
maail mas sün di vast õi get pil-
ti saa da – õp pi nud ta ise seis valt 
sel geks soo me kee le! 

Toas on sei na kell „ees tiaeg-
set ae ga“ näi ta mas. Sel leks ole-
vat va ja dus: põl lu töö tu leb „õi ge 
aja“ jär gi te ha! Kõik Vä ra tist kir-
ja pan du pä ri neb te malt. 

Ta on rai sa nud oma ae ga 
koos mi nu ga möö da kü la käi-
mi se le, on näi da nud Tõs ta maa 
tön gi sa vi võt mi se koh ti, ta on 
näi da nud I Maail ma sõ jaaeg seid 
kind lus tus te jäl gi jpm. 

Kord te gi mi nu vend au to-
sõi du koos Ad ri (ta ni mi käi bis 
ka pi sut lü he malt) põ ne va ju tu-
jook su ga, ilm oli laus vih ma ne 
aga see ei se ga nud. Ad rilt kü si-
des, mis pe re nai ne ar vab te ma 
töö päe va de rais ka mi sest ja vas-
tus oli – õn neks on ta kihn la ne! 
Ka Ad rian Raist kir ju tas ERM-
ile mi tu tööd: Tõs ta maa tön gist 
1988; Kui das mi nust sai kol-
hoos nik, Vä ra ti kü last, kol hoo-
si dest (peal ki ri po le pä ris täp ne, 
1991) jt. Osa trü kis il mu nud.

Kol man da sam ba ni jõud-
mi seks tu li ale vi kust min nes 
Kast na poo le lii ku da. Mõ ni 
ki lo mee ter ja olin gi maan tee 
ser vas Pa lu ta lu õues pe re me-
he ju tul. Pa lu Kar la on mit me-
kord ne ime mees: teeb sa mu-
ti kõi ki töid, on tark põl lu mees, 
ehi tab, püüd nud ka la Er mis tu 
jär vest ja me rest ki, eluaeg pi da-
nud me si la si (en ne sõ da ol nud 
üle 30 me si ta ru). Mit me kord ne 
ime mees see tõt tu, et tal puu-
dub va sa ku käe la ba. Tõs ta maa 
koo li tee käi dud, lõ pe tas ta Pär-
nus kau ban dus koo li ja võt tis 
osa Ees ti kars kus lii du kor ral da-
tud kur sus test – sel le lõ pu tun-
nis tu sel on esi me se all kir ja na 
kuul sa kars kus te ge la se Vil lem 
Er nit sa all ki ri (1926). Omi suu-
ri tead mi si ja gas ta lah kelt mui-
du gi eel kõi ge oma ko du ta lust ja 
ümb rus kon na ta lu de saa tu sest 
sõ ja kee ris tes, Leet saa re kar ja-
mõi sast, hi li se mast Leet saa re 
kõrt sist. Mee nu tu sed kõrt si juu-
res pee ta vast kuul sast Kast na 
laa dast olid üli hu vi ta vad. Vee re-
ta sin ju tu jär je te ma le gi - ha ka-
ta ise mä les tu si kir ju ta ma. Asi 

ede nes. Ta on ERM-ile saat nud 
vä he malt 16 ma hu kat tööd (osa 
ka Kir jan dus muu seu mi le) ala-
tes 1988. aas tast: näi teks Kast na 
ühis pii ma ta li tu se aja lu gu (1989); 
Lää ne maa Varb la ki hel kon na 
Sau le pi val la Poo le nõm me kü la 
ja mõi sa hoo ned ning eluo lu 
(1991). Tõs ta maa val la Kast na 
ümb ru se hei na nii du tal gud aas-
ta tel (1925 – 1938) jt.

Aga see po le veel kõik. Ta on 
kir ju ta nud mi tu ar tik lit „Ees  ti 
Loo du ses.“ Üks ka da kast ja sel-
le hea dest oma dus test (1996), 
tei ses ar tik lis kir jel das ta „vai-
nu köie“ nä ge mist. Ol gu li sa-
tud, et ju ba en ne vii mast sõ da 
on te malt aja kir jan du ses il mu-
nud ri da mi si ar tik leid. Ja ik ka 
po le veel kõik: ni melt kir ju tas 
ta ka luu le tu si. Võt tis mit mel 
aas tal osa luu le võist lus test Tar-
tus. Sin na kon kur si le saa tis neid 
mi nu ga mit mel kor ral – and sid 
te ma luu le tu sed üle Os kar Lut su 
ma ja muu seu mis asu nud kon-
kur si žürii le. Roh kem ma neist 
ei tea. Küll aga lei dub te ma teis-
tes ki töö des ko ha ti luu le ri du!.

Vai ke Hang

u Tõs ta maa mees te le

2

Hend rek Raist järg las te ga. Fo to: V. Hang, 2012 Karl Hei nuht ko duõues. Fo to: V. Hang, 1989
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Vii ma sel ajal on pal ju kir ju-
ta tud, rää gi tud uuest Vä ra ti 
sa da mast. Kui sa da mat võiks 
pi da da kau ni ta riks, siis sel le 
lä he du ses on ko le ti se na va-
nad ka la te ha se hoo ned, võs-
sa kas va mas teed ja hoov.

Hu vi retk sa da mas se tõi 
meel de sel le, mis me re ää res on 
va rem toi mu nud, mil li sed toot-
mis hoo ned ning ehi ti sed on siin 
ol nud. Al les aas ta või paar ta ga-
si sai ku na gi se ka la te ha se hoo vi-
le lä bi pääs la ehk rah va kee li val-
vu ri put ka. Kom bi naa di te gut-
se mi se ajal is tus put kas val vur, 
kel le le tul nuks töö tõen dit või 
pro pus kit näi da ta. Kas kel lelt ki 
se da ka kü si ti, ei tea. Kõik olid ju 
tut ta vad ja oma ini me sed. Küll 
aga tu li tõen dit näi da ta Pär nus 
pea kom bi naa di vä ra vas. Vä ra va 
kõr val oli pood, mil lest sai os ta 
nii toi du- kui ka es ma tar be kau-
pu. 

Va rem olid nii vä rav kui ka 

pood, õi ge mi ni kiosk, Ran na 
ma ja pool, sest ka la kom bi naa ti 
sai vaid möö da kü la teed me re-
pool sest kül jest.

Hi li se ma pea vä ra va lä he dus-
se va sa kut kätt jäi külm hoo-
ne, vei di ta ha poo le kat la ma ja ja 
jõu jaam (see hoo ne on prae gu 
al les ja elekt ri kilp ki sees, sa mas 
maas oo ta mas kol la ne laua te le-
fon – ehk kee gi he lis tab ja tea tab 
mõ nest rik kest!). Eda si ja lu ta des 
jõud nuks soo lat seh hi ni, kus olid 
suu red be toon bas sei nid, mil-
les soo la ti räi mi või hee rin gaid. 
Suu red hee rin ga tün nid vit su ta ti 
ja saa de ti kau ban dus se või jäe ti 
ka la pre ser vi de toot mi seks tei-
se tseh hi. (Pre serv on ste ri li see-
ri ma ta ka la kon serv.) Soo la hee-
rin gad lao ti suur tes se too si des se 
või pan di kar pi des se eri ne va tes 
kast me tes. Maits vaim oli hee-
rin gas si ne pi kast mes. Kar pi des-
se lao ti ka vürt si ki lu sid.

Hoo vi kes kel olid ju ha ta-
ja ela mu ja väi ke (va na) kon-

to ri hoo ne. Vii ma ne on prae-
gu gi al les. Neist me re poo le jäi 
külm suit sut sehh, kus val mis ta ti 
külm suit su hee rin gaid. Siin käis 
töö ko gu öö päe va ja va he tus te-
ga, sest hee rin gat tu li suit su ta-
da mi tu päe va jär jest. En ne suit-
su ta mist hee rin gaid leo ta ti, neilt 
kraa bi ti ma ha soo mus, siis ka la 
soo la ti, pan di res ti de le ja teh-
ti põ ran da le lõ ke, mil le le hee-
rin gad suit su ma pan di. Lõ ket 
tu li hoo le ga val va ta, et ka lad lii-
ga pal ju kuu ma ei saaks, val mis 
hee rin gad olid kuld sed ja ras-
va sed. Kui too dang sai val mis 
öö sel, siis ka öö sel pa ki ti see kas-
ti des se.

Hoo vi pa re ma le poo le jäi 
pikk tel lis ki vi hoo ne - suit sut-
sehh – prae gu gi al les, kuid tüh-
jaks rüüs ta tud ja ko ha ti va ri se-
mi soht lik. Siin suit su ta ti eri-
ne vaid ka lu, ena mas ti räi me, 
vä hem ki lu ja tin ti (vaid hooa jal), 
har va an ger jat ki. Too rai ne ehk 
toor ka la too di ko ha le au to de ga 
teis test sa da ma test või külm-
hoo ne test, hooa jal saa di ka la 
ot se me rest ehk ko ha li kelt ka lu-
ri telt, muul ajal ka oma külm-
hoo nest. Kül mu ta tud räi mep-
lo kid su la ta ti, see jä rel ka la soo-
la ti, ae ti var das se ehk var ras ta ti, 
siis har ven da ti var dal üht la seks, 
pan di ah ju des se res ti del suit-
su ma. Val mis too dang ja hu ta ti 
ning pa ki ti kas ti des se ja saa de ti 
kau ban dus se. Tur gu jät kus, sest 
1/6 pla nee dist va jas söö ki. Suu-
re le Ve ne maa le ehk Mosk vas se 
saa de ti va hel ka an ger jaid, har-
vem tuu le hau gi (se da Ees ti maal 
ei os te tud).

Ka lu ri telt võe ti al gul ka la 
vas tu sa da ma kail, hil jem ehi ta-
ti me re äär de ka la vas tu võ tu liin 
ehk räi me ruun. Sel le idee au to-
riks ja loo jaks oli ka la te ha se 
meis ter, hil jem ju ha ta ja, And rei 
Udu. Teis test töös tus test käi di 
ehi tist vaa ta mas ja sel lest ees-
ku ju võt mas. Räi me ruu na eest 
sai And rei väi ke se rat sio na li-
see ri misp ree mia gi. Ka la ju hi ti 
paa dist pum ba abil ruu na ehk 
suur de trum lis se, kust see jao ta-
ti kas ti des se, kas tid tõs te ti au to le 
või kä ru ga/ trak to ri ga sõi du ta ti 
külm hoo nes se. Vas tu võ tu lii nist 
on al les vaid tü kid, hoo ne aga 
säi li nud.

Pea le suu re ma te toot mis hoo-
ne te olid aia ga pii ra tud hoo vis 
veel uus ka he kor ru se li ne kon to-
ri ma ja koos riie tus- ja du ši ruu-
mi de ga, lao hoo ned, pum ba ma-
ja, pu has tus sea de, kuu rid, puu-
de ja kas ti de hoiup lat sid. Kon to-
ri hoo nest me re poo le jäid kaks 
tii ki, mil les õit se sid ve si roo sid 

Kui Vä ra tis soo la ti hee rin gat ja suit su ta ti räi me nin
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ng an ger jat ki

ning mil le kal dal olid lil led ja 
pin gid – hea puh ke koht töö ta-
jai le. Et hoov oleks kor ras, kor-
ral da ti ühi seid ko ris tus päe vi.

Nüüd on pal jud hoo ned 
la gu ne nud, rüüs ta tud või lam-
mu ta tud, hoo lit se tud hoo vi ase-
mel võ sa ja umb ro hi, tii gid roo-
gu või võs sa kas va nud. Ku na gi se 
töö mee leo lu ase mel üs na tröös-
ti tu pilt. Töö ta ja te hääl te, paa ti-
de pop su mi se ja trak to ri mü ri na 
ase mel oli kuul da vaid lin du de 
vi di nat ja tii ki des kon na de val-
ju hääl set koo ri. Vä ra tis on fi l me 
vän da tud, nüüd saaks siin te ha 
mõ ne sür rea list li ku või ul me li se 
ek raa ni teo se.

Mee nu tu sed pa ni kir ja 
Ma ri Lü his te

Suur tä nu kaa sa mee nu ta ja te-
le El sa Tii gi le ja Ai ta Jaak so ni le

NB! Toi me tus oo tab heal mee lel 
mä les tu si ja pil te ku na gi se ka la-
te ha se elust-olust. Võt ke meie ga 
ühen dust.
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K
ord koh tu nud koo ri laul-
ja test sõp rus kon nad, kes 
ot sus ta nud nõn da: suur-

te lau lu pi du de va hel tu leb kõ rid 
töö kor ras hoi da ja noo di vi hud 
tol must puh taks ra pu ta da. Nii 
see mui nas lu gu oma elu ela ma 
hak kas – ilus su vi ne tra dit sioon 
ühis laul da Ees ti väi ke saar tel. 
Rõõ mus mi ni lau lu pi du on toi-
mu nud ju ba 9. saa rel ning tä na-
vu tä his ta tak se 10. juu be li laul-
mist Ma ni laiul – sealt üri tu se 
he li sev ni mi LAIU LAUL 2020.

Di ri gen ti de ni med tõ si se le 
muu si ka sõb ra le tut vus ta mist ei 
va ja. Kõik, kes tõs ta vad nüüd ki 
käed koo ri ees, on ol nud üld lau-
lu pi du de di ri gen di pul dis, kuns-
ti li sed ju hid ja ka va de koos ta jad. 
Hea on tõ de da, et Ma ni jal koo-
re ju ha ta vad me hed on tä na sel 
päe val Ees ti lau lu peo lii ku mi se 
eest ve da jad. 

Hir vo Sur va toob saa re le 

ER Ri se ga koo ri 50 laul ja ga, Tar-
tust tu leb Lau ri Bree de ju ha ta-
mi sel 35 laul jat ning Ka lev Lin-
dal  koos Pa ga na se ga koo ri ga on 
esin da tud 40 laul ja ga. Lust lik-
kust li sa vad Tar ba tu rah va tant-
si jad Jaa nus Rand ma ju hen da-
mi sel ning mui du gi Pär nu maa 
oma mees Ado Kir si pa su na-

koo ri ga Õnn Tu li Õue le ja Aud-
ru Jõe lae van du se Pun di ga.

Pi du saab pa su na mürt su-
va avaa kor di 4. juu lil kell 16:00 
Ma ni laiu sa da mast rong käi gu ga 
Rii da tal lu. 2,5 tun ni se lau lu peo 
teeb pea täius li kuks eriil me li ne 
prog ramm, mis si sal dab head 
koo ri- ja ker ge muu si kat, rah va-

tant su ja puhk pil li muu si kat.
Hi li sõh tu sel sim ma nil tant si-

tab-lau lu tab rah vast Aud ru Jõe-
lae van du se Punt.

Lau lu peol tu leb „maail ma II 
esiet te kan de le“ Ado Kir si lu gu 
Loo tus, Ly dia Koi du la sõ na de le 
ja Elo Kesk kü la sea de le. Esi me se 
kor ra laul mi se au kuu lub Aud ru 
se ga koo ri le.

Luu reand med väi da vad, et 
koo rid tee vad hoo le ga proo-
ve ning oo ta vad suu re in nu ga 
LAIU LAU LUL 2020 esi ne mist.

Ja na gu ik ka – ala ti tee vad 
peo ini me sed ja ai nult ini me sed 
ise. 

Pealt vaa ta jad pää se valt saa re-
le praa mi Kih nu Vir ve eri rei si-
ga 4.juu li, kell 15:30. Soo vi tus on 
e-pi let va ra kult ära os ta: www.
vee teed.com. Pea le pi du pää seb 
mand ri le ka lu ri paa ti de ga kell 
23:00 ja 24:00. Kaa sa su la ra ha!

Piret Zimmermann, projektijuht

Lau lud lä he vad laiu le rän da ma
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JUU NI
Pü ha päe val, 21. juu nil kell 11 

Poot si vei ni mõi sa LAAT

Tei si päe val, 23. juu nil kes ka le vis JAA NI MEE LEO LU
Jaa niõh tuks me sel kor ral kok ku tul la ei saa, 

kuid ühen da gu meid tu li.
Kell 12 - 15 ja ga me kes ka le vis või du pü ha tuld 

(tu le too me To ri sõ ja mees te ki ri kust)

JUU LI
Lau päe val, 4. juu lil kell 12 

TÕ HE LA KO DU KO HA PÄEV. 
Õh tul tant suks an sam bel SIR LI

vt li sa MTÜ Tõ he la Kü la selts fa ce boo ki le helt 

Lau päe val 4. juu lil kell 15.30 Ma ni laiul 
X Väikesaarte Laulupidu LAIU LAUL 

vt li sa Rii da Ta lu Ma ni laiul fa ce boo ki le helt 

Lau päe val, 11. juu lil kell 11 Tõs ta maa mõi sa saa lis 
kü las tus män gu “Unus ta tud mõi sad” 

kont sert  KLAS SI KA TÄ HED. Aas taa jad I, 
esi ne vad Ka ta rii na Ma ria Kits (viiul), Mar ten Mei baum 

(tšel lo), Tä he-Lee Liiv (kla ver). Ka vas: Pia zol la jt. 
Mõis on ava tud kel la 10 - 18.40

Lau päe val, 18. juu lil kell 18 Tõs ta maa rah va ma jas 
VOL DE MAR KUS LAP ja rah va kul tuu ri selts KIR MAS 

Pää se 5 €. Pi le tid saa da val Tõs ta maa raa ma tu ko gus ja en ne kont ser di 
al gust ko ha peal. Ava tud koh vik.  Vaa ta ka ven der loo.ee.

Pühapäeval, 19. juulil kell 18 Tõstamaa Maarja kirikus
 OTT LEPLANDI heategevuslik kontsert 

“Taevas puutub maad” 
Pi le tid saa da val Piletilevis

JUU LI KUU NÄI TUS
Tõs ta maa Kä si töö kes ku se näi tu se kuu ris 
kä si töö rin gi de õpi las te töö de näi tus

AU GUST
2. 3. 4. 5. 6. 7. 10. 11. au gus til Tõs ta maa mõi sas 

R.A.A.A.M. tea ter eten dus 
“Prae gu po le aeg ar mas ta mi seks”. 

Pi le tid saa da val Pi le ti maail mas ja en ne eten du se al gust ko ha peal. 
Ava tud koh vik.

8. - 9. au gus til TÕS TA MAA OSA VAL LA PÄE VAD 
Roh kem in fot Tõs ta maa osa val la ko du le hel ja 

Tõs ta maa rah va ma ja fa ce boo ki le hel.

Kol ma päe val, 12. au gus til kell 19 Tõs ta maa mõi sas 
HED VIG HAN SO NI kont sert “He li se vad õh tud” 
Pi le tid saa da val Pi le ti le vis ja en ne kont ser di al gust ko ha peal. 

Ava tud koh vik.

14. au gus til kell 19 ja 15. au gus til kell 16 Tõs ta maa mõi sas 
AR GO AAD LI mo noe ten dus “KAP TEN MIH KEL”

Pi le tid saa da val Pi le ti maail mas ja en ne eten du se al gust ko ha peal.

KUHU MINNAVeinimõisa seinad kattuvad kunstiga
 21. juu nil, kell 11:45 ava tak-
se Poot si vei ni mõi sas kunst nik 
Joan na Kuu se isi ku näi tus”Tuult 
oo da tes”. See on mõi sa esi me ne 
kuns ti näi tus, aga Joan na Kuu se-
le on see viies isi ku näi tus.

Näi tu se le va li tud maa lid on 
kol mest oma va hel tu ge valt seo-
tud tee mast koos ta tud üle vaat-
lik ko gum te ma nai se li kult õr na 
maail ma kä sit lu se ga ning oma-
pä ra se st ruk tuur se stii li ga maa-
li dest aas ta test 2009-2020.

Joan na Kuusk on Ees ti maa-
li kunst nik, kuns ti ga le rii Pint sel 
& Po kaal oma nik ning maa liõ-
pe ta ja, kel le tööd on üle mit me 
aas ta taas ava lik ku se ees. Näi tus 
jääb Poot si mõi sas ava tuks ku ni 
veeb rua ri ni 2021.

Ja öel dak se, et maa lid too vad 
esi le vei nis pei dus ole vad mait-
se var jun did ning vei nid ava vad 
kunst ni ku pil ti des se pan dud 
se ni avas ta ma ta vär vi sü ga vu sed.

Poot si vei ni mõis

11 (260) nr 6 / 2020 juuni



Math eo Sepp – 19.05.2020

Õnnitleme uusi ilmakodanikke ja nende vanemaid!

28. juuni 14.00
Tõstamaa kal mis tu pü ha 

5. juu lil kell 14.00
Kast na kal mis tu pü ha
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