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9. klass. Vasakult paremale tagumine rida: Joosep Eha, Markko Lõpp, Artur Tomson, Brian Blumfeldt, Olavi-Tanel Kask, Markus Oja, Jens Siig, Markus 
Press, Mairold Nuut, Samuel Timo Peltokangas, Jaan Luhamaa, Kristo Karelsohn, Maarjo Käär, Lauri Tuhkanen. Vasakult paremale esimene rida: 13. 
klassi klassijuhataja Kirsti Talu, 9. klassi klassijuhataja Laura Jõe, Nele Pikner, Diivi Tarkpea, (nime ei tohi avalikustada), Everita Imana.

12. klass. Vasakult paremale: klassijuhataja Aimar Silivälja, Mark Kiradi, Mathilda-Maria Tork, 
Mariliis Uibopuu, Maris Kereme. Lõpetamisele ei jõudnud Sten Teesalu.

Tõstamaa keskkooli põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajad 2021 

Jätkusuutlikke 

valikuid ning 
visadust 

ilmaasjadega 
hakkama 
saamiseks!



 Võt sid osa: 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

Kut su tud: Mart Jär vik, Mee lis Kukk, 
And rei Ko ro bei nik, Ed mond Pe nu, Anu 
Pe ter son, Tii na Roht, Siim Suur sild, Eve lin 
Tal vis te

PÄE VA KORD:
1. Pär nu lin na 2021. aas ta esi me ne li saee l-
ar ve.

Kuu la ti Mee lis Ku ke et te kan net. Li saee l-
ar ve koos ta mi ne on al ga ta tud põ hi te ge vu-
se tu lu de ja ku lu de kor ri gee ri mi seks, li san-
du nud le pin gu lis te ko hus tus te ga seo tud 
ku lu de kat mi seks, va ja li ke üm ber pai gu-
tus te teos ta mi seks asu tus te ee lar ve te va hel, 
in ves tee rin guob jek ti de ja -toe tus te, lae nu de 
ja lik viid se te va ra de ga seo tud ee lar ve täp-
sus ta mi seks. 

Muu hul gas ka jas ta tak se li saee lar ves 
rii giee lar ve toe tus fon di tu lu baa si toe tus 
(I lu ge mi sel ai nult õpi las te kau gõp pe toe-
tus) ning in ves tee rin gu toe tus. Ka jas ta tak se 
kõik 21.05.2021 sei su ga teh tud re serv fon-
di eral di sed ning kõik 21.05.2021 sei su ga 
tea dao le vad sih tots tar be li sed va hen did või 
an ne tu sed ja nen de ar vel teh ta vad väl ja mi-
ne kud. Toi mus aru te lu.

OT SUS TA TI: Võt ta in fo tead mi seks.

2. Va li mis jaos kon da de asu ko had 2021. aas-
ta ko ha li ke oma va lit sus te vo li ko gu de va li-
mis te ajal.

Eel nõu tut vus tas Tii na Roht. Pär nu lin-
nas moo dus ta tak se 13 va li mis jaos kon da. 
Va li mis jaos kond nr 13 asub Tõs ta maa Rah-
va ma jas aad res sil Varb la mnt 3, Tõs ta maa 
ale vik. Va li mis jaos kond on Tõs ta maal ava-
tud R, L, P. Ka du nud on elu ko ha põ hi sus, 
ini me ne saab ko gu ring kon na ula tu ses oma 
hää le an da. Tõs ta maa ini me ne saab 11 - 17. 
ok toob ril hää le an da Kau ba ma ja kas, Pär-
nu bus si jaa mas ja Mak si mar ke tis. Va li ja te 
ni me kir jad on elekt roo ni li sed. Ko dus hää-
le ta mi ne toi mub ree del, lau päe val ja pü ha-
päe val. Toi mus aru te lu.

OT SUS TA TI: Võt ta in fo tead mi seks.

3. Pär nu Lin na vo li ko gu ot su se eel nõu le 
„Vo li ko gu liik me te ar vu mää ra mi ne, va li-
mis ring kon da de moo dus ta mi ne ja man-
daa ti de jao ta mi ne“ ar va mu se and mi ne.

Eel nõu tut vus tas Siim Suur sild. 
17.  ok toob ril 2021 toi mu vad ko ha li ku 

oma va lit su se vo li ko gu va li mi sed. Esi ta tud 
eel nõu ga ot sus ta tak se vo li ko gu liik me te 
arv, va li mis ring kon da de moo dus ta mi ne 
ja mää ra tak se man daa ti de ar vu jao ta mi se 
põ hi mõ ted. KOVVS ko ha selt tu leb vo li ko-

gu lii ke me te ar vu mää ra mi sel läh tu da lin na 
ter ri too riu mil ela va te ela ni ke ar vust va li mi-
saas ta 1. juu ni sei su ga. Üle 50 000 ela ni ku ga 
ko ha li ku oma va lit su se ük su ses on vo li ko gu 
suu rus vä he malt 31 lii get. Aud ru val la, Pai-
ku se val la ja Pär nu lin na ühi ne mis le pin gus 
le pi ti kok ku, et vo li ko gu liik me te arv on 39. 
See ga mää ra tak se esi ta tud eel nõu ko ha selt 
Pär nu lin na vo li ko gu liik me te ar vuks 39 lii-
get. 

KOVVS ko ha selt võib moo dus ta da mi tu 
va li mis ring kon da, kui ko ha li ku oma va lit-
su se ük su ses elab üle 50 000 ela ni ku või 
kui vii ma se ka he va li mis pe rioo di jook sul 
on ühi ne mi se või ja gu ne mi se teel tek ki-
nud ko ha li ku oma va lit su se ük sus. KOVVS 
ko ha selt tu leb va li mis ring kon na moo dus-
ta mi se ot su ses üht la si mää ra ta ring kon da-
de nu me rat sioon, pii rid ning man daa ti de 
arv igas ring kon nas. Ar ves ta des eel too dut 
te hak se et te pa nek moo dus ta da 2021. aas-
tal toi mu vaks Pär nu Lin na vo li ko gu va li mi-
seks Pär nu lin na ter ri too riu mil kaks va li-
mis ring kon da:

1) va li mis ring kond nr 1 (Pär nu kes kus-
linn), mil le pii rid kat tu vad Pär nu kes kus lin-
na hal dus ter ri too riu mi pii ri de ga ja 

2) va li mis ring kond nr 2 (Aud ru-, Pai-
ku se ja Tõs ta maa osa vald), mil le pii rid kat-
tu vad ühi ne va te Aud ru, Pai ku se ja Tõs ta-
maa osa vald hal dus ter ri too riu mi pii ri de ga. 
Kü si mu si ei esi ta tud.

OT SUS TA TI: Toe ta da esi ta tud eel nõu.

4. Pär nu Lin na vo li ko gu mää ru se eel nõu-
le Pär nu Lin na vo li ko gu 21.12.2017 mää-
ru se nr 6 „Pär nu lin na põ hi mää rus“ ja Pär-
nu Lin na vo li ko gu 30.11.2017 mää ru se nr 3 
„Pär nu Lin na va lit su se töö kord“ muut mi ne” 
ar va mu se and mi ne.

Eel nõu tut vus tas And rei Ko ro bei nik. 
Eel nõus on teh tud järg mi sed muu da tu sed:

Vo li ko gu ko mis jo ni töö kor ral dust on 
täp sus ta tud sel li selt, et ko mis jo ni koo so-
lek võib va ja du sel toi mu da kau go sa lu se ga, 
ot sus ta mi sõi gus on ko mis jo ni esi me hel.

Aru pä ri mist saab esi ta da ai nult vo li ko gu 
is tun gil ning aru pä ri mi ses tu leb väl ja tuua 
üks aru pä ri mi se le vas ta mi se viis.

Ko mis jo ni koo so le ku te pro to kol li de 
pu hul on täp sus ta tud asu koht, kus pro to-
kol lid on kät te saa da vad.

Li saks muu de tak se Pär nu lin na va lit su se 
töö kor da, täp sus ta tak se asu koht, kus lin na-
va lit su se ko mis jo ni de ja is tun gi te pro to kol-
lid on kät te saa da vad.

Toi mus aru te lu.
OT SUS TA TI: Toe ta da esi ta tud eel nõu.

5. Uue osa val da de põ hi mää ru se tut vus ta-
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H
el di nud su ve kü la li sed kum mar da-
vad maa ni ja tä na vad lil le lis te nur-
me de ja ma dal mu rus te kar ja maa-

de eest. 
Val ge mast val ge mad ööd lõh na vad si re-

li te ja pim pi nel la roo si de jä re le. 
Ma gu sai malt lõh nav hõrk val ge to pel-

tõie li ne ilu dus on aas ta küm neid kau nis ta-
nud va nae ma de ko duae du ning pä ran da-
nud las te le ja las te las te le nos tal gi li si su ve-
mä les tu si. 

Vi sa võ su dea ja ja na on roo si põõ sas 
ko duae da des pü si ma jää nud. 

Tei ne kord rin gi sõi tes võib va na ma ja-
koh ta vaid ai ma ta, aga val ge õie ku hi la kus-
kil le pi ku vee res ree dab ku na gi se ta lu. Eks ta 
ole mä les tus vi sa le maai ni me se le, mä les ta-
des ka neid, ke da pu na režiim kau ge le põh-
ja saa tis.

Su vi on vi sa nud nur me le hul ga li selt 
mai la se si ni seid trii pe ning ku re re ha tä pi li-
si kan gaid. 

Loo du sei lu le he lis ta vad kel la suur te 
si nis te kel lu ka te nõt ked var red. 

Ai nult le ba da, vah ti da pil vi ja tõm ma ta 
kop sud sü ga valt ma gu said lõh nu täis. 

Tun da kui das tuul pai nu tab kõ di ta vaid 
kõr si vas tu põs ki ja las ta si pel gal pi kalt ja lu-
ta da möö da al les val ge või tu ja la sää rel.

Võt ta see hetk või kaks, kus ko hus tu sed 
oo ta vad kan nat li kult riiu lil ja ik ka jäl le mär-
ga ta oma elu ruu mi.

Pä rast lä heb ma din jäl le täie raua ga eda-
si. Mu ru ta mi ne, kast mi ne, ro hi mi ne ja 
ha ri mi ne, rii su mi ne ja ko bes ta mi ne, kor-
ja mi ne ja ka si mi ne, kae va mi ne ja vae na mi-
ne. Just kui su vi oleks ai nult ko hus tus teks 
loo dud. 

Ära unus ta en nast roo si dest ui ma ta da 
las ta, neist val ge test, mis ta lu de jär gi lõh-
na vad.

Ül le Tamm, 
toi me ta ja
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mi ne. Eel nõu tut vus tas Too mas Rõ hu. 
Aud ru, Pai ku se ja Tõs ta maa osa val la-

ko gud on ühi selt moo dus ta nud töög  ru pi 
osa val da de põ hi mää rus te ana lüü si mi seks. 
Töög ru pi moo dus ta mi se ees märk oli üle 
vaa da ta keh ti vad põ hi mää ru sed, ana lüü si da 
osa val la ko gu de osa ühi se aren gu po ten siaa-
li se ni sel ka su ta mi sel ja te ha et te pa ne kud 
põ hi mää rus te muut mi seks, et suu ren da da 
osa val la ko gu de ot sus ta mi sõi gust ko ha lik ku 
elu kor ral dust ja aren gut puu du ta va tes kü si-
mus tes.

Eel nõu ko ha selt on osa val lal lin na ee lar-
ve osa na ise sei sev ee lar ve oma üle san ne te 
täit mi seks ja te ma pä de vu ses ole va te ot sus-
te te ge mi seks. Osa val lal on oma in ves tee rin-
gu te ee lar ve. Ee lar vet kä su tab osa val la kes-
ku se ju ha ta ja vas ta valt osa val la ko gu ot sus-
te le. 

Osa val la ko gu pä de vu ses on ar va mu se 
and mi ne ja et te pa ne ku te te ge mi ne kõi gis 
osa val la ter ri too riu mil lin na toi mi mist või 
ko ha lik ku elu kor ral dust puu du ta va tes kü si-
mus tes. Kaa sa saab rää ki da järg ne va tes vald-
kon da des: sot siaal, kul tuur-ja sport, noor-
soo töö, ha ri dus, pla nee ri mi ne, aren dus, 
lin na va ra, ta ris tu ja kom mu naal ma jan dus, 
kesk kon na kor ral dus, toe tu sed, fi  nants, üld-
juh ti mi ne. 

Osa val lal on jät ku valt oma süm boo li ka, 
osa val la tun nus tu sed ja töö kor ral dus. Kui 
en ne oli igal osa val lal oma põ hi mää rus, siis 

nüüd on ühi ne põ hi mää rus kõi gi le kol me le 
osa val la le. Toi mus aru te lu.

OT SUS TA TI: Toe ta da esi ta tud eel nõu.

6. Aren gu ka va te ge vus ka va ja ee lar vest ra-
tee gia aru te lu (2026 aas ta ob jek ti de li sa mi-
ne)

A. Pe ter son in for mee rib, et lin na va lit sus 
vaa tab üle aren gu ka va ja ee lar vest ra tee gia 
ning osa val la ko gu saab esi ta da et te pa ne-
kuid, mil li sed võiks ol la uued ob jek tid, mi da 
li sa da aren gu ka vas se ja ee lar vest ra tee gias se 
aas taks 2026 Tõs ta maa osa val last. Sõ na võt-
tis T. Rõ hu. Tõs ta maa osa val la ko gu esi tab 
aren gu ka vas se ja ee lar vest ra tee gias se järg-
mi sed Tõs ta maa piir kon na aren gu le va ja li-
kud ob jek tid:
 Tõs ta maa mõi sa kä si töö kes kus 1 200 000
 Tõs ta maa hool de ko du juur dee hi tus 
   1 400 000
 Tõs ta maa spor di väl ja ku kaa sa jas ta mi ne 
    220 000
 Tõs ta maa mõi sa koo li õpi las ko du kaa sa jas-
     ta mi ne ja mil jöö te raa pia kes kus 360 000
 Tõs ta maa mõi sa par gi eda sia ren da mi ne 
    75 000
 Tõ he la kü lap lat si kor ras ta mi ne 45 000
 Tõs ta maa-Er mis tu kerg liik lus tee 180 000

OT SUS TA TI: Esi ta da ni me ta tud et te pa-
ne kud lin na va lit su se le.

7. Kõr gen da tud ava li ku hu vi ga rii gi met sa 

mää ra mi sest.
A. Pe ter son in for mee rib, et RMK on 

al ga ta nud aru te lu ko ha li ku oma va lit su se-
ga, mil li sed võik sid ol la kõr gen da tud ava li ku 
hu vi ga (KAH) rii gi met sa alad meie ter ri too-
riu mil. Need alad on asu la te lä he dal, mi da 
ini me sed ak tiiv selt ka su ta vad. KAH ala de 
osas tu leks ko gu kon da kaa sa ta ning te ha 
ava lik ke koo so le kuid nen de ala de ma jan da-
mi se osas. Need alad le pi tak se kok ku üld-
p la nee rin gus. 

RMK-l on et te pa nek te ha ju ba prae gu 
kok ku lep ped ja et te pa ne kud, mil li sed need 
alad võik sid ol la, mis üldp la nee rin gus se 
lä he vad. Kõr gen da tud ava li ku hu vi ga alad 
tu le vad ava li kuks Maa-ame ti geo por taa li 
kaar di ra ken du ses RMK met sa töö de kaar-
dil. Et te pa ne kud KAH ala de osas saa ta A. 
Pe ter so ni le. Toi mus aru te lu.

OT SUS TA TI: Võt ta in fo tead mi seks.

8. Jooks vad kü si mu sed, in fo mi nu tid
Too mas Rõ hu in for mee rib, et Tõs ta maa 

post kon tor on ava tud viiel päe val nä da las 
iga päev kaks tun di E - R 10.00-12.00. Pär nu 
lin nas on käi mas kaa sa va ee lar ve pro jekt ja 
Tõs ta maa Spor dik lu bi esi tas sin na Tõs ta maa 
seik lus par gi pro jek ti. Anu Pe ter son in for-
mee rib, et PÜTK on esi ta nud pro jek ti taot-
lu se Tõs ta maa le uue bus si jaa ma ra ja mi seks.

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

 Pär nu lin na va lit sus kut sub pär na kaid ja 
lin na kü la li si mär ka ma Pär nu kes kus lin nas 
ja osa val da des ilu said häs ti hool da tud ae du, 
hoo neid ja hoo ve ning esi ta ma neid kon kur-
si le „Kau nis ko du“.

Iseen da või naab ri ke nast ko dust ja aiast 
saab an da lin na le tea da 1. au gus ti ni (kaa sa 
ar va tud). Sel leks pa lu me saa ta e-kiri Pär-
nu lin naaed ni ku le Anu Nur me sa lu le mei-
liaad res sil anu.nur me sa lu[at]par nu.ee. Kir ja 
tu leks pan na kau ni ko du täp ne aad ress ning 
või ma lu sel ka pe re rah va ni mi ja ühe pe re-
liik me te le fo ni num ber ja/või mei liaad ress.

Kon kur si ko mis jon va lib igast Pär nu lin-
nao sast väl ja ne li kau nist väi kee la mut (Rae-
kü la, kesk linn, Üle jõe, Va na- Pär nu) ning 
Pai ku se osa val last ühe ja Aud ru-Tõs ta maa 
osa val last (need kaks osa val da on kon kur-
sil ühe piir kon na na) ühe kau ni väi kee la mu.

Li saks va li tak se üks pa ri ma hea kor ras tu-
se ga kor ru se la mu ja üks pa ri ma hea kor ras-
tu se ga tee nin du set te võ te. Pa ri ma te va li mi-

sel läh tub ko mis jon hal jas tu se ter vi kil mest, 
hin na tes hal jas tu se kok ku so bi mist ela mu, 
piir de ja tä na vail me ga.

Pär nu lin naaed ni ku Anu Nur me sa lu 
hin nan gul on ko roo naaeg pan nud ini me-
si oma ko du ümb ru se ga roh kem te ge le ma, 
sest nii Pär nu kes kus lin nas kui ka osa val da-
des püüavad pil ku tõe li selt pal ju ilu said ae du 
ja hoo ve ühes häs ti kor ras ta tud ma ja de ga. 
„Sel aas tal on vaa te pilt ko he eri ti rõõ mus-
tav, on nä ha, et ini me sed on oma ener gia ja 
aja suu na nud aia- ja hal jas tus te ge vus tes se 
ning kor da on saa nud ka hul ga li selt hoo neid 
– nii era muid, kor ter ma ju kui asu tu si,“ tõ deb 
Nur me sa lu.

Osa võtt Pär nu „Kau ni ko du“ kon kur sist 
on ala ti ol nud ak tiiv ne, aga tä na vu on lin-
naaed ni ku sõ nut si põh just kon kur si le oo da-
ta vä ga pal ju kan di daa te. „Oma ko du eest 
hoo lit se mi ne nii, et tu le mus pa kub sil ma-
rõõ mu ka teis te le pea le iseen da, vää rib tun-
nus ta mist,“ mär gib lin naaed nik.

Kon kurss „Kau nis ko du“ toi mub igal 

su vel. Võit jad te hak se tea ta vaks sep temb ris.

Anu Vill mann
Pär nu lin na va lit su se kom mu ni kat sioo nis pet sia list

And ke tea da kau ni test ko du dest!
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Ala tes 1. juu nist 2020 kor-
ral dab sot siaalt rans por ti 
Pär nu lin nas ja maa kon nas 
Pär nu Ühist rans por di kes kus. 

Ni me ta tud trans por di liik on 
mõel dud abiks nei le ini mes te-
le, kel le ter vis lik sei sund ei või-
mal da ka su ta da ühist rans por ti, 
pea mi selt lii ku mis puu de ga ja 
aju tis te ter vi se hä da ga ini me sed.

Sõi tu vor mis ta da on liht ne ja 
sood ne. Kõi ge pealt tu leb pöör-
du da soo vi ga osa val la sot siaal-
kon sul tant Tiiu poo le. Sot siaal-
kon sul tant kont rol lib and meid, 
teeb ot su se ja suu nab tee nu se le. 
See jä rel täi de tak se klien di leht, 
ku hu on mär gi tud, mil li sed 
sõi dud või vad kõ ne al la tul la. 
Sa mas an tak se ka te le fo ni num-
ber, kust tee nust tel li da. Klient 
he lis tab paar päe va et te ja tea-
tab soo vist ku hu ning mil lal 
soo vib sõi ta. Trans port saa bub 

täp selt si nu tel li tud ajal uk se 
et te – ai nult as tu sis se ja sõi da. 
Sõi du eest ta su mi ne toi mub 
kind la hin na kir ja alu sel, näi teks 
Tõs ta maalt Pär nus se mak sab 4 
eu rot. Kui on va ja saat jat, saab 
saat ja sõi ta kaa sa ta su ta.

Oma ko ge mus te põh jal võin 
öel da, et tee nin da mi ne on äär-
mi selt vii sa kas ja abi val mis. 
Üheks sõi du ta jaks on oma kü la 
poiss Ka lev Rand. Te ma ga on 
sõit eri ti la he, siis saab sõi du 
kes tel il mas ju aru ta da.

Kii dan se da tee nust vä ga ja 
jul gus tan roh kelt ka su ta ma. Ei 
pea ju iga kord oo ta ma, mil lal 
lap se lap sel on ae ga si nu ga sõit-
ma tul la. Se da sõi tu saad ise 
tel li da sul le so bi val ajal ja sind 
ko hel dak se täp selt nii kui das 
soo vid. Ei pea ka ai nult haig las-
se sõit ma, miks mit te kont ser-
di le või teat ris se!

Efe li ne Liiv

J
uu nist Pär nu lin na hal-
dus ter ri too riu mil keh ti ma 
ha ka nud koer te ja kas si de 

pi da mi se ees kir ja jär gi pea vad 
nii kes kus lin nas Pär nus kui ka 
Aud ru, Pai ku se ja Tõs ta maa 
osa val da des pee ta vad kas sid 
ole ma mär gis ta tud mik ro kii bi-
ga, mil lel on uni kaal ne kood, ja 
kae la rih ma le kin ni ta tud mär-
gis tu se ga (oma ni ku te le fo ni-
numb ri ga).

Se nia ja ni Pär nu lin nas ter-
vi ku na kas si de mär gis ta mis ko-
hus tust ei ol nud, ku na kes kus-
lin nas ja osa val da des keh ti sid 
eri ne vad õi gu sak tid.

Pär nu lin na va lit su se kor ra-
kait se tee nis tu se ju ha ta ja Reet 
Sal mu sõ nul po le pal jud loo-
mao ma ni kud kur sis, et 1. juu-
nist on jõus tu nud koer te ja kas-
si de pi da mi se ees kir ja sä te, mis 
näeb et te ka mii su de kii pi mist.

„Koer te kii pi mi ne on ju ba 
har ju mus pä ra ne te ge vus ega 
va ja enam sel gi ta mist, aga kas-
si de pu hul see veel nii ei ole. 
Kor ra kait se tee nis tu se le on tul-
nud vii mas tel nä da la tel kae bu si, 
et siin-seal hul gub kas se, kel lel 
puu dub kiip ja kel le oma nik ku 
po le või ma lik tu vas ta da. Ku ni 
sel le aas ta mai kuu lõ pu ni või-
sid ki kas sid kii pi ma ta ol la, aga 
uue ees kir ja jär gi pea vad ala tes 
1. juu nist kõik Pär nu lin na hal-
dus ter ri too riu mil ela vad kas sid 
ole ma nõue te ko ha selt mär gis-
ta tud,“ sel gi tab Sal mu.

Nõu ded kas si de ja koer te 
mär gis ta mi se le on sa mad.

Loom tu leb mär gis ta da mik-
ro kii bi ga ja re gist ree ri da kol me 
kuu jook sul loo ma sün di mi-
se päe vast või ühe kuu jook sul 
va ne ma loo ma oman da mi se 
või val dus se saa mi se päe vast, 
kui loo mal ei ole ju ba mik ro-
kii pi.

Loo ma peab li sa ma lem-
mik loo ma de re gist ris se www.
llr.ee, ku hu kan tak se oma ni ku 
ni mi, elu koht, te le fo ni num ber 
ja e-pos ti aad ress; mik ro kii-
bi kood, kui on, siis muud loo-

ma mär gis ta mi sel ka su ta tud 
tun nu sed (nt tä to vee ring); loo-
ma tõug, su gu, ni mi, sün niaeg, 
värv, eri tun nu sed või vä li mu se 
kir jel dus.

„Lem mik loo ma de re gist ris-
se kan nab loo ma ve te ri naa rarst 
pä rast kii bis ta mist või siis teeb 
se da loo mao ma nik ise. Rõ hu-
tak sin siin juu res, et ai nult kii pi-
mi sest po le ka su, ku na mik ro-
kii bi num ber ei an na in fot loo-
mao ma ni ku koh ta. In fot oma-
ni ku koh ta saab ki re gist rist või 
kae la rih malt,“ sel gi tab Sal mu.

Kas se ja koe ri saab kii bis ta-
da ka Pär nu loo ma de var ju pai-
gas, sel leks tu leb aeg eel ne valt 
kok ku lep pi da. Kui kee gi soo vib 
oma le var ju pai gast pii ma vur ru 
võt ta, saab ta var ju pai gast ju ba 
kii bi tud, vakt si nee ri tud, pa ra-
sii di tõr je lä bi nud ja või ma lu sel 
ste ri li see ri tud või kast ree ri tud 
kii su. 

Koer te ja kas si de pi da mi-
se ees kir ja nõue te rik ku mi sel 
on kor ra kait se tee nis tu sel õi gus 
koos ta da loo mao ma ni ku le 
et te kir ju tus või mää ra ta ra ha-
t rahv (ku ni 800 eu rot).

„Ta va li selt pii sab olu kor ra 
la hen da mi sel liht salt sel gi ta mi-
sest ja ini me sed mõis ta vad ise-
gi, et lem mi ku mär gis ta mi ne 
on va ja lik. Kii bis ta mi ne, kae la-
rih ma mär gis ta mi ne ja re gist-
ree ri mi ne ai ta vad ka du ma läi-
nud loo mal kii res ti ko ju ta ga-
si saa da. Var ju pai ka sat tu mi ne 
te ki tab loo ma le st res si ja kass 
võib ka var ju pai ka jõud mi se 
ase mel mõ nes ti he da ma liik lu-
se ga ko has huk ku da. Sa ma võib 
juh tu da ka siis, kui hul kuv kass 
sa tub võõ ras se hoo vi, kus on 
suu rem ku ri koer,“ üt leb Sal mu.

2020. aas tal jõu dis Pär nu 
loo ma de var ju pai ka 260 kas si. 
Oma nik suu de ti tu vas ta da vaid 
33 kii sul ehk var ju pai gast sai 
ta ga si oma ko ju vaid väi ke osa 
kas si dest.

Anu Vill mann
Pär nu lin na va lit su se 

kom mu ni kat sioo nis pet sia list

Kas si de kii bis ta mi ne 
ki pub unu ne ma

Aita en nast ise lii ku ma

Sot siaal kon sul tant Tiiu Saa re kom men taar 
 95% Tõs ta maal me net le tud juh tu mi test on seo tud klien di soo-
vi ga sõi ta haig las se ra vi le või ars ti vas tu võ tu le. Sot siaalt rans por di-
tee nus ei ole mõel dud ai nult haig las se, töö le või koo li jõud mi seks. 

Tee nus on mõel dud ava li ke tee nus te ka su ta mi seks ja iga päe-
vae luks va ja li ke toi min gu te teos ta mi seks kui ühist rans por di ga ei 
ole see ter vi se sei sun dist tu le ne valt või ma lik sõi ta. Miks mit te tel-
li da sot siaalt rans port kal mis tu le lä he das te haua le mi ne kuks, sõb-
ran na juu be li le sõi duks, juuk su ri kü las tu seks. Jah, see on ta su li ne, 
aga mil li se au to ga on või ma lik sõi ta ta su ta. Ik ka on ku lud au to 
kü tu se le. 

Li saks on lä he da sed tih ti töö ta vad ini me sed, jäl le on va ja kom-
bi nee ri da ja ot si da, kel lel neist on va ba hetk. Kut su ge naab ri nai-
ne või sõb ran na saat jaks kaa sa ja är ge kart ke ise hak ka ma saa da. 
Us ku ge mind, teie lap sed tun ne vad uh kust teie ise seis vu se üle . 
Tee nust saab ka su ta da 2021 aas ta lõ pu ni.
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 Aud ru-Tõs ta maa-Nurm si maan tee 14-27 km (Lin dilt-Se lis te ni) 
toi mub tee kat te taas tus re mont. Sõi du kii rus re mon di ta val lõi gul 
on pii ra tud (het kel 50 km/h), va ja du sel ka su ta tak se liik lu se re gu-
lee ri mi sel foo re.

Aja va he mi kul 29.06 kell 09:00 - 30.06. kell 09:00 va he ta tak se 
Kõ pu ki ri ku juu res (20,52 - 20,72 km) asu vat truu pi. Liik lus suu-
na tak se üm ber Liu - Ka va ru tee kau du. Üm ber sõit on ta va teest ca 
8 km pi kem.

Tee re mont peaks lõp pe ma 10.09.2021.
Sel leks, et õi geks ajaks ko ha le jõu da, tu leb va ra kult lii ku ma 

ha ka ta!
Sig ne Laa si, piir kon na po lit sei nik

Kui ta va li selt lõp peb lin du de 
gri pi le vik lin du de pe sit su s-
a ja ga, siis sel lel aas tal po le 
gri pi le vik pi dur du nud. 

Tu vas ta tud on Ees tis uus 
kõr ge pa to geen su se ga ja teis te-
le loo ma de le ja lin du de le eda-
si kan duv lin nug ri pi tü vi H5N1. 
En di selt tu vas ta tak se lin du de 
grip pi ka meie lä hi rii ki des.

Eu roo pas, sh Ees tis on le vi-
nud pea mi selt kõr ge pa to geen-
su se ga lin du de gri pi vii ru se 
tü ved H5N8 ja H5N1. Vii mast 
tü ve tu vas ta ti mais Mat sa-
lus ka hel huk ku nud me ri kot ka 
po jal ning eel mi sel nä da lal Pär-
nu maal, Lää ne maal ja Ida-Vi ru-
maal huk ku nu na lei tud lin du del. 

Ku na käes on lin du de pe sit-
su saeg, siis eri ne va te lii ki de lin-
nu poe ga del, eri ti just vee lin du de 

(par did, ha ned, lui ged) ja rööv-
lin du de (pist ri kud, viud, kot kad) 
poe ga del on suur risk na ka tu da 
ja sur ra. See tõt tu tu leks või ma-
lu sel väl ti da lai du de kü las ta mist, 
et vä hen da da hai gu se jõud mi se 
ris ki ko du lin du de ni. 

Lin du de gri pi H5N1 vii ru-
se tü ve on Hol lan dis tu vas ta tud 
ka hel re ba sel ja H5N8 vii ru se tü-
ve hül gel Ühend ku ning rii gis ja 
Root sis. Vii ru se üle kan du mi ne 
loo ma de le on kind las ti mu ret-
te ki tav, sest see näi tab, et vii rus 
mu tee rub ning le vib ja ko ha neb 
pa re mi ni. Amet asub uu ri ma 
sur nu na lei tud või kü ti tuid re ba-
seid lin du de gri pi le, et saa da üle-
vaa de, kas ka Ees tis vii rus ime ta-
ja le kan dub.

Eu roo pas ei ole mit te ühest-
ki ini me se lin du de gri pi vii ru-
ses se na ka tu mi sest tea vi ta tud. 

Hai gus te En ne ta mi se ja Tõr je 
Eu roo pa Kes kus (ECDC) on ini-
mes te na ka tu mi se ris ki lin du de 
grip pi Eu roo pas hin na nud vä ga 
väi ke seks ja töö tõt tu lin du de ga 
kok ku puu tu va te ini mes te na ka-
tu mi se ris ki väi ke seks.

Kõr ge pa to geen su se ga lin du-
de grip pi saab ko du lin nu pi da ja 
en ne ta da ra ken da des järg mi si 
bio tur va li su se meet meid:
 väl di iga su gust kok ku puu-

det mets lin du de ga, va ja du sel 
kaits tes oma lin de mets lin du-
de ga kok ku puu te eest võr ku de, 
ka tus te, kan ga või muu as ja ko-
ha se va hen di ga;
 ase ta lin du de joo gi- ja söö-

da nõud si se ruu mi või va ri ka tu-
se al la, mis ta kis tab mets lin du de 
li gi pää su;
 pea par te ja ha ne sid teis test 

ko du lin du dest eral di;

  ära la se kõr va li si isi kuid 
oma lin du de juur de;
 en ne lin du de juur de mi ne-

mist ja nen de toit mist, pe se 
käed ning va he ta rii ded ja ja la-
nõud;
 ju hul kui mär kad lin du del 

eba ta va list su re must, mu na too-
dan gu, söö mi se ja joo mi se järs-
ku lan gust, siis tea vi ta sel lest 
ve te ri naa rars ti;
 vä lis rii gist to hib lin de ja 

hau de mu ne tuua vaid ve te ri-
naar ser ti fi  kaa di alu sel.

Roh kem in fot lin du de gri pi 
koh ta leiab https://pta.ag ri.ee/
ees tis-le vib-lin du de-gripp. 

Täien da va te kü si mus te kor-
ral pöör du ge ame ti esin dus te 
loo ma ter vi se amet ni ke poo le.

Hei di Käär
krii si juht, Põl lu ma jan dus- ja Toi dua met

Lin du de gri pi oht ei ta ha rau ge da, 
le vi mas on uus lin nug ri pi tü vi

Tähe le pa nu Tähe le pa nu 
liik le jad!liik le jad!  Ma ni ja ma ja ka juur de pai gal da ti 30. mail mä les tus pink kunst-

nik Vel lo Tam me le. Tamm oli eel kõi ge tun tud teat ri kunst ni ku na, 
töö ta des koos Priit Pe da ja se, Kaa rin Rai di, In go Nor me ti ja Mer le 
Ka ru soo ga. Ku ni sur ma ni 15.06.1991 töö tas Tamm End la teat ri 
pea kunst ni ku na.

Ma ni laiu le ko lis kunst nik 1987, sest ta ar mas tas merd ja pur je-
ta mist. Me re ää res maa li mas või joo nis ta mas võis te da ko ha ta igal 
va bal het kel, mis ta lu töö dest üle jäi. 

Mä les tus pin gi mõt te teos tas MTÜ Ilu sa Ma ni laiu Eest tä nu 
Kul tuur ka pi ta li ja ar vu ka te eraan ne ta ja te toe tu se le. Ava mi se le tu li 
ko ha le pal ju Vel lo sõp ru ja teat rii ni me si, kes üle hul ga aja said selt-
sis uuel pin gil va nu ae gu mee nu ta da ja Tam me ar mas tust me re 
vas tu ja ga da. Pin gil reas Priit Pe da jas, Mar got Vis nap, Jaak Al lik ja 
Too mas Lõh mus te. TT

Papi na le pai gal da ti 
mä les tus pink
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KOO LI MA JA KA JAS TAB

Kii tust tub li de le 
õp pu ri te le!

Tõstamaa Keskkooli 
direktor Toomas Mitt 
avaldab kiitust hea ja 
väga hea õppeedukuse 
eest 2020/21 õppeaastal 
järgmistele õpilastele:

I klass
Miia Adler
Jessica Jaansoo
Jakob-August Kalbach
Mirtel Pihle Piirme
Anton Rand
Kirsika Saar
Erika Sahtel
Kristjan Sims

II klass
Katariina Helena Lumera “5”
Mia Marii Madisson “5”
Eliisabeth Päästel “5”
XXX
Freija Ilmsalu
Johanna-Lisethe Mäesepp
Revo Raavik
Marvin Tuulmees

III klass 
Merileen Meras “5”
Edeli Piirme “5”
Kirke Sahtel “5”
Andreas Karlson
Romet Lille
Herman Lumera
Eleonora Marta Nine
Elena Pulk
Ly Raudsepp
Kert Sims
Kene Sireli
Steven Tetsmann
Lenne-Merit Veskimägi

IV klass
Rete Laasi “5”
Pilleriin Piirme “5”
Grettel Ülevärva “5
Marten Loginov
Veljo Luhamaa
Rasmus Soosaa
Ruari Eamon Th omas
Hans Romet Uustalu
Georg-Kristjan Väli

V klass
Jaspar Adler “5”
Eneli Piirme “5”

Eneli Pulk “5”
Ranno Mändla
Janar Tuulmees

VI klass
Romeo Kaljurand “5”
Sven-Artur Rahuoja “5” 
Marcus Sinimeri “5”
Felicity Aile Th omas “5” 
Ike Joel Järv
Keitlyn Kaal
Nora Kalda
Cristopher Madisson
Joonas Rõhu
Liis Rõhu
Rico Sepp
Karmen Tuhkanen

VII klass
Nikolai Kiradi
Gertrud Martson
Martha-Maria Päästel
Grete Vulkan

VIII klass
Merili Adler
Aigar Gurjanov
Emma Liisa Salk
Maarja-Helena Veskimägi

IX klass
Brian Blumfeldt “5”
Everita Imana “5”
Jaan Luhamaa
XXX
Markus Oja
Samuel Timo Peltokangas
Markus Press

X klass
Anny Kerem
Ana-Maria Müür
Marleen Sahtel
Grettel Soonisoo

XI klass
Sten-Jents Käärt
Risto Rand

Sai me mõ ne üri tu se ka teh-
tud jär gi des rii gi poolt an tud 
pii ran guid ja eri ti hea meel on 
sel le üle, et kor ral da si me taas-
kord pi du li ku lõ puak tu se.

Märt si al gu ses sai 1.-4. 
klass koo lis käia ku ni 11 päe-
va, sest siis saa de ti nad ko ju 
dis tant sõp pe le. Osa del õpi-
las tel toi mu sid tun nid in ter-
ne tis offi    ce 365 kesk kon nas, 
kus igal õpi la sel ja õpe ta jal on 
oma kon to. Mõ ni õpe ta ja te gi 
vee bi tun de, mõ ni an dis üle-
san deid töö vi hi ku tes ja mõ ni 
lä he nes loo min gu li selt. Te ge-
le si me ka ar vu ti te lae nu ta mi-
se ga – kel lel oli soov, sai koo-
list lae nu ta da.

Dis tant sõp pe ajal toi mu-
sid koo li mä lu män gud goog-
le form sis – e-an keet. Märt-
si kuu mä lu män gu tee ma oli 
“Ke vad” ja ap ril li kuu oma 
“Kes või mis on pil dil?”. Kuid 
need olid in di vi duaal sed, siis 
sel le õp peaas ta vii ma se koo li 
mä lu män gu sai me mees kon-
da de ga kor ral da da. Tee maks 
oli “Kü si mu sed, mis on ol nud”. 
Pa ri mad said au hin nad!

Ap ril li kuus toi mus meil ka 
fo to kon kurss “Ar vu ti ta gant 
väl ja”, ku hu oo ta si me ühelt 

osa le jalt mak si maal selt 3 
fo tot. Kok ku osa les 16 noort. 
Va li ti väl ja fa ce boo ki lem mik 
ja esi kol mik, mil le ot sus tas 
žürii. Žüriis se kuu lu sid Too-
mas Mitt, Anu Pe ter son, Eve li 
Il vest ja Liis Tamm. Fa ce boo-
ki lem mi kuks sai Me ri li pilt, 
kus oli õh tu ne me ri koos paa-
di ga. Žürii ot sus: III ko ha vää-
ris Ri co lu mi ne pilt, II ko ha sai 
Pat ri ku pilt “Poiss kros si kal” 
ja I ko ha saa vu tas Me ri li pilt 
“Õh tu ne me ri ja paat”. Pa ri-
ma te le au hin nad, mi da toe tas 
ka Tõs ta maa osa val la kes kus.

Riik ot sus tas, et ek sa mid 
toi mu vad, aga rii giek sa mid 
on va ba taht li kud ja hin na tak-
se sel aas tal teist moo di, kui 
mui du. See ga saat si me 9. klas-
si õpi la sed to re da tu ti peo ga 
ek sa mi te le. Tu ti peo kor ral das 
tub li 8. klass koos töös klas si-
ju ha ta ja Ene Leht sa lu ga! 

Nüüd on ek sa mid edu kalt 
teh tud ja näe me noo ri pi du-
li kul lõ puak tu sel, 19. juu-
nil 2021 kell 14.00. 12. klass 
lõ pe tab sa mal päe val, aga 
kell 17.00! Ak tu sed toi mu vad 
õues.

Juu ni kuus oli ju ba mõ nu-
sam, sest ala tes 2. juu nist mas-

Enne su ve sai me koo li ta
Ala tes 17. maist lu ba ti koo li kõik õp pu rid, et lõ pe ta-
da 2020/2021 õp peaas ta. En ne se da oli me taas kord 
dis tant sõp pel ala tes 28.02.2021, pea le veeb rua ri 
va heae ga. 
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T
o re oli kuul da uu dist, et 
noor te kes ku sed või vad 
taas ava da oma uk sed. 

Va he peal oli siin küll kee ru li sed 
ja kum ma li sed ajad, sest ei saa-
nud aru pii ran gu test – oli lau se, 
et 25% täi tu vus, aga siis järs ku 
öel di, et noor te kes ku sed ei to hi 
ol la lah ti, vaid in di vi duaal ne 
noor soo töö (1 noor ja 1 noor-
soo töö ta ja). Meie noor te kes ku-
ses üks ühe le noor soo töö vas tu 
hu vi ei ol nud, ta he tak se ise kes-
kis koos ol la.

Ena mus in fo ja ga mi ne toi-
mus kõik fa ce boo ki le he kau-
du, ku na noor te ga ei saa nud 
koh tu da. 11. märt sist pi di me 
kes ku se sul ge ma ja te ge vu-
sed toi mu sid in ter ne tis. Näi-
teks ko kan dus rin gid olid zoo-
mis või osa le jad said vaa da ta 
vi deoõ pe tu si. Te gi me eri ne vaid 
vik to rii ne ka hoo ti kesk kon nas. 

Esi me ne oli märt si kuu 
lõ pus tee mal “Kui häs ti sa tun-
ned Tõs ta maa noor te kes ku se 
noor soo töö ta jaid?”, ap ril li kuus 
tee mal “Kui häs ti tead sa Ees-
tis tä his ta ta vaid täht päe vi?” ja 
mai kuus Eu roo pa päe va tee-
ma li ne. Esi kol mik said au hin-
nad, kui võit jad en dast mär-
ku and sid ja õi ge te ni me de all 
võist le sid.

1. ap ril lil kut su si me kõi ki 
noo ri mei le fa ce boo kis väl ja-
kut set esi ta ma. Meie esi me ne 
chal len ge oli “Teh ke fi  fa tur niir”, 
mis tä hen das se da, et sai me 
Ja ni ka ga üks päev noor te kes-
ku ses kok ku, et plays ta tio nis 
jalg pal li män gi da. Ku na eel ne-
valt po le ise seis valt noor te kes-
ku ses plays ta tio nit män gi nud, 
siis pi di me va he peal he lis ta ma 
ühe le noo re le ja kü si ma nõu. 
Lõ pe ta si me vii gi ga.

Kut su si me noo ri ka õue 
män gi ma, sest toas te ge vu si 
te ha ei toh ti nud, aga kah juks 
osa võtt oli lah ja. Sa mu ti toi-
mu sid ko kan dus rin gid noor te-
kes ku se ma ja ta ga õues. Ko ha-
le tu li mõ ni noor ja val mi sid 
vä ga maits vad toi dud, nt üks 

lem mik oli ri so to ka na ga ning 
hu vi tav ja uus ko ge mus oli 
corn do gi de (mai si ja hust teh tud 
tai nas, juust ja vii ner) küp se ta-
mi ne. Sel le õp peaas ta vii ma ses 
ko kan dus rin gis te gid noo red 
en da le bur ge reid ja jää tist.

Mai kuu lõ pus käi si me koos 
Ja ni ka ga His paa nias Ma la gas 
koo li tu sel “Th eir right is your 
right”, mis on ini mõi gus te tee-
ma li ne rah vus va he li ne pro-
jekt, mil les lööb kaa sa ka Ees ti, 
täp se malt Noo ru se Ma ja, kel le 
kau du me seal käi si me. 

Pro jek ti „Nen de õi gus on 
teie õi gus” ees märk on tu gev-
da da noor soo töö ta ja te pä de-
vu si vä he mus rah vus te noor-
te ga seo tud ini mõi gus te ala se 
ha ri du se põ hi kont sept sioo ni-
des ning pak ku da nei le va ja lik-
ke tead mi si ja töö riis tu õp pe-
va hen di te na võr dõi gus lik ku se 
eden da mi seks ja sal li ma tu se 
kä sit le mi seks ühis kon nas.

Eri ti hea meel on sel le üle, 
et sai me tä his ta da las te kait se-
päe va 1. juu nil Tõs ta maa noor-

te kes ku se ja rah va ma ja juu-
res. Noo red ja ga sid pi se ma-
te le õhu pal le ja kül la tu li Ees-
ti Pääs te koer te Ühin gu Pär nu 
grupp, kes te gid pub li ku le vah-
va et teas te. Ko hal oli viit eri ne-
vat tõu gu koe ri, kes näi ta sid, 
mi da nad pe re me he ju hen-
da mi sel te ha os ka vad. Kõi gi le 
vä ga meel dis. 

Pea le se da said hu vi li sed 
noor te kes ku se ta ga õue män-
ge män gi da, meis ter da da lil-
li ja/või pa ber tuu li kuid Me ri-
li ju hen da mi sel. Pa ku ti mors si 
ja muh vi neid ning Sip sik te gi 
näo maa lin guid. Kõi gil oli to re 
– nii suur tel kui ka väik se ma tel.

En ne su ve puh ku se le mi ne-
kut ot sus ta si me te ha ühe laag-
ri, mis toi mus 14.- 16. juu nil 
Er mis tu Puh ke kü las. Osa le-
jaid oli 22 – nii ko ha lik ke kui ka 
ee malt, nt Tal lin nast, Ris tilt ja 
Pär nu kes ku sest. Osa lus ta su oli 
55 eu rot ja osa le ma oo da ti ala-
tes 10. aas ta seid noo ri, aga meil 
oli ka mõ ni 9. aas ta ne, kes soo-
vis tul la, ku na ruu mi oli veel. 

a ga si

ki kand ma ei pea! Juu ni al gu ses 
käi di eri ne va tel klas sieks kur-
sioo ni del ja õue sõp pe päe va del, 
sest koo li ma jas toi mu sid põ hi-
koo li ek sa mid. 11. juu nil lõ pe-
ta si me pi du li ku ak tu se ga koo-
liaas ta. Pa ri maid õpi la si pee ti 
mee les.

 Su vi ai na lä he nes ja noo-
red ei jõud nud enam ära oo da-
ta, mil lal saab ju ba koo li töö dest 
pu ha ta.

Ja nüüd ta on gi käes, kauaoo-
da tud su vi! Ilu sat su ve!

Ka ro lii ne Kask
Tõs ta maa Kesk koo li 

hu vi juht-noor soo t öö ta ja

Noo red igat se sid pää se da 
oma kes ku ses se
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Öö bi si me käm pin gu tes ja sai-
me süüa Võr gu kuu ris hom mi-
ku- ja lõu na söö ki. Õh tu söö gid 
te gi me ise.

Esi me sel päe val rää ki si me 
reeg lid sel geks, siis tut vu si me 
oma va hel, män gi des eri ne vaid 
män ge ja käi si me ka jär ves uju-
mas. Noo red uju sid, ju hen da-
jad val va sid. Õh tul toi mus 
par ve peal mä lu mäng ka hoot 
kesk kon nas ja õh tu lõ pe tas 
rist sõ na täit mi ne vas ta tes eri-
ne va te le kü si mus te le, mis olid 
Er mis tu Puh ke kül la laia li ja ga-
tud. 

Võis tel di mees kon da des 
ja pa ri mad said au hin nad. 
Sü daööks olid kõik ilus ti käm-
pin gu tes.

Tei sel päe val vii di lä bi 
Er mis tu jär ve tund ma õp pi mi-
se prog ramm. Uu ri ti jär vee la-
nik ke ja nen de loo dus kait se-
list väär tust. Toi mu sid põ ne-
vad prak ti li sed te ge vu sed, kus 
noo red leid sid jär vest elu s-
o len deid, ke da lä he malt uu ri-
da. Prog ram mi viis lä bi Jü ri 
Ten son. 

Eda si al gas olüm pia “Kõi ge 
kõ vem eest la ne”, kus oli 4 eri-
ne vat ala – kum mi ku vi se, kee-
gel, hoo ta kau gus ja täp sus vi se 
laua ten ni se pal li de ga. Kum mi-
ku vis ke ja hoo ta kau gu se või-
tis Ro bin. Keeg li või tis mak si-
mum punk ti de ga Ron-Joo sep 
ja täp sus vis kel said I ko ha Pil-
le riin ja Cris top her. Pea le lõu-
na söö ki tu li kül la Tõs ta maa 
pääs te ko man do, kes näi tas 
oma teh ni kat ja rää kis veeo hu-
tu sest. 

Olu li ne in fo kuu la tud suun-
du si me väik se le mat ka le Tõs-
ta maa poo di. Poe juu res sai-
me pil ti te ha näit le ja Ni ko lai 
Bents ler`iga, ke da noo red tea-
vad Alek sand ri na Kät te mak-
su kon to rist. 

Õh tu söö gi järg selt suun du-
si me taas kord par ve le, emo ti-
ko ni de män gu le ja pre si den di 
va li mi se le. Emo ti ko ni de män-
gus pi di näod ja kir jel du sed 
kok ku so bi ta ma. Sel le või tis 
käm pa num ber 7. Siis kuu la-
si me kõi ki de mõt teid, kui nad 
olek sid Ees ti pre si den did, siis 
mis nad et te võ tak sid. 

Vä ga hu vi ta vad va li mis-
kam paa niad tek ki sid, nt soo-

vi tak se hoi da loo dust, toe ta da 
väi keet te võt teid, tõs ta ni ko tii-
ni too de te hin da, taa ra pu de-
li eest maks ta gu 1 eu ro, mak-
su va ba Ees ti ning kaits ta Ees-
tit ja tema rah vast. Laa ger da-
jad hää le ta sid pre si den diks 
Ro bi ni, kes lu bas kõi gi le ta su ta 
kom mi. Õh tu jät kus fi l mi vaa-
ta mi se ga ja küp si se tor di val-
mis ta mi se ga järg mi seks päe-
vaks.

Kol man dal ja vii ma sel päe-
val võt si me laag ri kok ku. Pea le 
hom mi ku söö ki and sid noo red 
tea da laag ri plus si dest ja mii-
nus test. Ne ga tiiv set ta ga si si-
det sai kraa nist tu lev ve si, mis 
oli väi de ta valt mu na mait se-
ga, mõ ned kom men tee ri sid ka 
käm pin guid, mis olid noor te 
jaoks õhu ke sed ja väik sed ning 
osa de ar va tes ol di lär ma kad ja 
õh tu söö gi ga läks ae ga. 

Po si tiiv ne oli söök, eri ne vad 
te ge vu sed, soe ve si, kor ra li kud 
vet sud, mu ga vad voo did ja 
selts kond. Viie pal li skaa lal sai 
laa ger kesk mi seks hin deks 4,4. 
Par vel arut le si me ka pro jek ti-
kon kurs si “Noor te heaks”, kus 
noo red and sid noor soo töö ta-
ja te le ideid, mi da võiks pro ject 
si sal da da. 

Lõ pe tu seks oli tu ba de kont-
roll, kõi ki de le osa le ja te le tä nu-
kir ja de ja ga mi ne ja au hin da-
de loo si mi ne ning vii ma seks 
noor te en da teh tud küp si se-
tor di söö mi ne ja see jä rel ko ju-
sõit. 

Soo vik si me tä na da Er mis-
tu Puh ke kü la, kes meid lah kelt 
vas tu võt tis. Sa mu ti tä na me 
Tõs ta maa Pääs tea me tit, kes 
rää kis noor te le, kui das vee ko-
gu juu res ja sees käi tu da ning 
tä na me Sil la met sa ta lu maits-
va te kur ki de eest. 

Lõ puks suur kum mar dus 
noor te le ja nen de va ne ma te le, 
sest il ma nii tub li de noor te ta ei 
oleks see laa ger nii to re ol nud. 
Suu red, suu red tä nud meel di-
va koos töö eest!

Tä na me kõi ki Tõs ta maa 
noor te kes ku se koos töö part ne-
reid ja vah vaid noo ri, kes meid 
kü las ta vad!

Koh tu me au gus tis osa val la-
päe va del ja alus ta me uue hoo-
ga sü gi sel!

Ka ro lii ne Kask noor soo töö ta ja

B
ir git Pe re on vä ga tä nu lik 
nen de le ini mes te le, tä nu 
kel le le viis tee te da 2016. 

aas tal õpin gu te le Vil jan di Kul-
tuu ria ka dee mias se. 

Kä si tööd on Bir git tei nud 
lap se põl vest saa ti ning pea mis-
teks õpe ta ja teks olid mõ le mad 
va nae mad. Meelt möö da olid 
pal jud kä si töö lii gid, kuid enim 
ah vat lust te ki ta sid pee ne mad 
ja fi  lig raan se mad ning pü si vust 
nõud vad kä si töö teh ni kad.

Bir gi ti lõ pu töö Tar tu Üli koo-
li Vil jan di Kul tuu ria ka dee mias 
oli loov-prak ti li ne, kus nai ne 
re konst ruee ris pind põi mes te ki 
Tõ he la rah va ma ja-raa ma tu ko gu 
si sus tus teks tii li na. 

Ins pi rat sioo ni lõ pu tööks sai 
Pe re ju hus li kult, kui te ma ni jõu-
dis ava lik ku müü gi por taa li üles 
pan dud fo to kau nist pu na sest 
te kist. Põi me teh ni ka köi tis naist 
nel jan da kur su se al gu ses ja lum-
ma tes vär vi de, or na men ti de ja 
ku jun di te ga.

Bir git väär tus tab vä ga aja lu-
gu, oma esi va ne maid, oma juu-

ri, oma ko du koh ta. Tekk lä heb 
te ma pool se kin gi tu se na si sus-
tus teks tii liks Tõ he la rah va ma-
ja le, sa mas on see ka kum mar-
dus te ma esi va ne ma te le, kes on 
õp pi nud, õpe ta nud ja tei nud 
kul tuu ri sel les üle 145. aas ta 
va nu ses maa ki vi hoo nes. Sel le ga 
seo ses tun dis ja soo vi si ka Bir git 
pa nus ta da, mi da gi jää vat eda sis-
te le põlv kon da de le.

Tek ki on või ma lik nä ha osa-
val la päe va de raa mes au gus tis 
ka Tõs ta maa rah va ma jas. TT

Lõpu töö lä heb Tõ he la 
raa ma tu ko gu eh ti ma

juuni 2021 / nr 6 (271) 8 



„Rannatee Romantikaöö“ 
toimub Tõstamaal 20. - 22. 
augustil.

Kes ei mäletaks augustikuu 
õhtuid ja öid rannakülades, mil 
hein on tehtud ja taevalaotus 
tähesäras. Aeg hingetõmbeks 
ja küpsemise lõhnade nauti-
miseks. Romantiline Rannatee 
leiab rajad väiksete rannaküla-
de südamesse ja äratab nad ellu 
läbi „Rannatee Romantikaöö“ 
festivali. See justkui üks suur 
pidu.

Ermistu Pühkeküla restora-
nis Võrgukuur vallutavad jahi-
mehed köögi ja kolmel õhtul 
saab maitsta ülipõnevat uluki-
liha gurmeed. Maria talu kont-
serdisaalis kõlab kodumaiste 

loojate kaunis helilooming. Ris-
timarja Loodusrajal saab proo-
vida kätt omanäoliste taimse-
te ehete loomisel. Tõstamaa 
käsitöö poe kultuurihoovis on 
näputööõhtu, koos pillimängu 
ja lauluga. Tõstamaa rahvama-
ja paneb aga Tõstamaa Maarja 
kiriku kõlama helide ja valgu-
sega – laser-harfi  kontsert Rolf 
Roosalu ja Tiit Kikase esituses. 
Laura ja baar Väljas valmistab 
aga kolm ööd kõige romantili-
semaid kokteile. Kes vajab heli-
de ja rütmidega saadetud tee-
konda iseendasse, siis Jaagu-
ranna lillelaagris on harukord-
ne võimalus kogeda tantsurän-
nakut. Tuleb kolm magamata 
ööd.

 Eveli Ilvest

See ha ru kord ne ja ime li ne 
näi tus on ava tud rah va ma jas 
Tõs ta maa osa val la päe va de 
ajal ja jääb üles sep temb ri 
lõ pu ni.

Ees ti sa jan daks sün ni päe-
vaks võt tis nõuks sa da ees ti naist 
õm mel da sel leks pu huks igaüks 
ühe 1x1 meet ri suu ru se la pi vai-
ba, kok ku 100 meet rit teks tii li 
pan dud ilu. 

Vai bad ko gu ti kok ku, ühen-
da ti oma va hel ja sel lest sai näi-
tus, mis on ju ba mi tu aas tat rän-
na nud möö da Ees ti maad. Vai ba 
au to rid on ala tes 7. klas si õpi las-
test Aeg vii dust ku ni 90-aas ta se 
mem me ni Põl va maal.

“Lipp li pi peal, lapp la pi peal 
po le ai nult si bul, vaid meie klii-

mas ka ini me ne - oma ki hi li se 
riie tu se sees. 

Pikk sü gis, külm talv, ja tuu-
li ne ke vad on meie esie mad 
pan nud ku du ma, õmb le ma, 
tik ki ma, lap pi ma. 

Kuid me po le võt nud se da 
kui sun di, vaid ela me vär vi des 
ja must ri tes väl ja oma rõõ mu, 
ik ka li pi ti ja la pi ti. La pi nõiad 
ol la ju need kõi ge kõ ve mad 
nõiad,” mõ tisk leb la pi vai bap-
ro jek ti eest ve da ja Sir je Pak ler 
al bu mi “La pi vaip 100. Mi nu 
Ees ti tä na” sis se ju ha tu ses.

Olen ise se da näi tust näi nud 
ja vaa taks veel ja veel il ma, et 
tü di neks. On mi da vaa da ta.

Pil le Mart son

Lapi vaip 100 näi tus 
tu leb Tõs ta maa le

Romantiline Rannatee 
korraldab romantikat

V
ähem kui kuu aja pärast 
saab teoks meie esime-
ne väike pärandkultuu-

riline festival „Tõstamaa õhetus“. 
Väärtustame kohalikku päri-
must ja kultuuri. 

Miks me seda teeme? Ikka 
selleks, et traditsioonid elaksid 
edasi meis ja meie lastes. Kõi-
gil neljal päeval saab Tõstamaa 
käsitöötoas õppida roosimist. 
Askeldada saavad nii algajad kui 
osavamad kudujad. Meie meist-
rid hoiavad teil hoolega silma 
peal. 

Lisaks on töötuba lastele. 
Tõstamaa käsitöö poe kultuuri-
hoovi näitusekuuris on üles sea-
tud väljapanek „Tõstamaa vei-
mevakk“ Mari Lühiste erakol-
lekstioonist. 

Mari Lühiste teeb kolmel 
päeval alevis pärandkultuurilisi 
jalutuskäike pealkirjaga „Mida 
Tõstamaal näha ja kuulda“. 
Armastatud Mari Lühiste on 
meie mälestuste allikas ja ei ole 
seika Tõstamaa ajaloost, mida ta 
ei teaks.

Näituse kuuri on välja pan-

dud Pärnu kunstide kooli Tõs-
tamaa maja lasteringides valmi-
nud tööd, mis samuti on tuge-
valt paikonnast mõjutatud. 

Õhtupoole me õhetame ning 
peame pidu öövalguses. 7. juuli 
õhtul vaatame rahvamajas aja-
loolisi fi lme Tõstamaast. 8. juuli 
õhtul esitab ansambel Vokiratas 

Pärnumaa kuulsaima pulma-
lauliku Liisu Oriku laule. 

Tantsime ja laulame kaasa. 
9. juuli õhtul esineb laululaval 
Puuluup omanäolise kavaga. 
Pidu on meiemoodi mõnus ja 
suviselt kerge. 

„Tõstamaa Õhetus“ 
Meremaa sadamas

Meremaa sadamas saab näha 
ja katsuda päris ehtsat muinas-
paati Thule, mis on valminud 
Norrast, Gokstadist leitud enam 
kui 1000 aastat vana viikingipaa-
di jooniste järgi Nõval. 

Seda tüüpi muinaspaate pole 
juba ammu siinkandi vetes näha 
olnud. Meremaa sadama angaa-
ris saab aga uudistada veel paate. 

Mõned aastad tagasi Selis-
tesse kolinud paadimeister Anti 

Kreem alustab Meremaa sada-
mas kahe omapärase paadi taas-
tamist. Üks on Rootsist Eestisse 
rännanud vana 1928. aastal sala-
piirituse paadiks ehitatud moo-
torpaat Gertrud, mille sarnased 
jahid olid ka salapiirituse vedaja-
test eestlastel Põhja-Eesti ranni-
kuvetes kasutusel. 

Teine taastamisele minev 

paat on pärit siitsamast Paat-
salust ja on vanemat tüüpi lap-
paja. 

Haruldaste paatide taastami-
sele saame suvi läbi kaasa elada.

Tõstamaa õhetab!

Katri ja Eveli

Tõstamaal läheb suuremaks õhetamiseks
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S
el aas tal ava ne sid mõi sa 
uk sed kü las ta ja te le koos 
näi tu se ga - Tõs ta maa mõi-

sa vää ri kad sei nad on taas kae-
tud vär vi ka kuns ti ga - Pi ret 
Ro hu saa re “Hin ge maas ti kud”, 
maa lid, mis sün di nud kunst ni-
ku ja lu tus käi ku delt, kand mas 
eri ne vaid mee leo lu sid ja vär ve, 
het ki loo du sest ja hin gest.

Sii ras rõõm, et jõud si me 
koos töös mõi sa ja Pi re ti ga näi-
tu se üles pa ne ku ni. Sest te ge li-
kult ula tub näi tu se kor ral da mi-
se mõ te ju ba nel ja aas ta ta ha, kui 
Pi ret juh tu mi si mõi sat kü las tas 
ning lei dis, et just need kõr ge-
te la ge de ga aja loo li sed ruu mid 
te ma pil ti de ga vä ga häs ti haa-
ku vad. Tõ si, too na oli plaan eks-
po nee ri da Pi re ti jazz muu si ku te 
maa li sar ja, ning ava mi seks kor-

ral da da maa li del jääd vus ta tud 
muu si ku te ga kont sert. Kah juks 
jäi et te val mis tu se ja or ga ni see ri-
mi se aeg liig lü hi ke seks. 

Vii maks on näi tu se idee 
teos tu nud, ning ala tes 16. juu-
nist saab tut vu da ja nä ha Pi re-
ti ehe da na mõ ju vat loo min gut. 
Li saks maa li de le on kunst nik 
kaa sa too nud näi tus müü gi tar-
vis ke raa mi li sed koh vi tas sid ja 
maa li li sed mas siiv sed kan nud. 
Hin ge maas ti kud. 

Ajal on kom beks meie hin ge-
des se maa li da ja tal le ta da eri ne-
vaid tun deid, vär ve, emot sioo ne. 
Eel kõi ge on maa lid kunst ni ku 
en da hin ge maas ti kud või hin-
ge pee gel du sed, kuid te ge lik ku-
ses näe me ala ti siis ki vaid se da, 
mis meis en dis ole mas. See ga - 
me pee gel du me nen delt maa li-
delt sa ma väär selt kunst ni ku ga, 

kui sei sa ta me ja sü ve ne me vär-
vi des se. 

Soo vin näi tu se le ilu sat ki re-
vat mõi sa su ve, pal ju de kü las-
ta ja te ja uu dis ta ja te ga. On ta ju-
tav, kui das aja loo li ne mõi sa 
in ter jöör toe tab loo min gut ning 
avar dab pii re. 

Näi tus jääb ava tuks ku ni 16. 
au gus ti ni. Pi ret Ro hu saa re ga on 

või ma lik koh tu da osa val la päe-
va de raa mes, 14. au gus til, kui 
ole me pa lu nud te da ju hen da ma 
väi kest maa li mi se meist rik las-
si. Seal sün di va test maa li dest on 
hea ka vat sus te ha kin gi tus näi tu-
se näol “Mõi sa kool 100”le. 

Oo ta me kätt proo vi ma ja 
maa li ma kõi ki hu vi li si! 

Kat ri

Pi ret Ro hu saa re maa li näi tus Tõs ta maa mõi sas
juuni 2021 / nr 6 (271) 10 
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Tõstamaa Rahvamaja

13. - 15. AUGUST 2021 

REEDEL, 13. augustil
20.00 Tõstamaa mõisas FILMIÕHTU “Eesti matus”

LAUPÄEVAL, 14. augustil
10.00 Tõstamaa mõisa juures osavallapäevade

AVAMINE ja TURUHOMMIK 
Turule registreerimine: katri@tostamaa.ee

Osavallakeskuse juhataja Anu Petersoni tervitus, 
Tõstamaa vapimärkide üleandmine, 
esineb Tõstamaa laulukoor ja Vokiratas, 
päevajuht Ado Kirsi. 

SILVER SEPP muusikalised fantaasiatiirud
SiSemaailma~Purjekal
LASTEALA – lasteaia heategevuskohvik, meisterdamise 
töötuba (Ave ja Katre Veskimägi), vahvad liikumised 
ja tantsud (Laura Pampa), laste jooga, mängu- ja 
joonistamisnurk.

PIRET ROHUSAARE pop-up maali meistriklass lastele
RANNA RANTŠO loomaaed
VIBULASKMINE Rando Järve juhendamisel 
MADALSEIKLUSRADA. KASTIRONIMINE 

NÄITUSED: 
Tõstamaa mõisas
Piret Rohusaare maalinäitus “Hingemaastikud”
“Jalutuskäik vanal ja uuel Tõstamaal”
“Tõstamaa rannarahva jälgedes”

Tõstamaa rahvamaja
suures saalis: LAPIVAIP 100 – AVAMINE 11.30
väikeses saalis: Tõstamaa lapitööring "Päikesemärgid"
näitusesaalis: Birgit Pere PINDPÕIMTEHNIKAS 

KOOTUD VAIP
VALLAPÄEVADE SÄRGID LÄBI AEGADE  

Tõstamaa raamatukogu
Tarbeklaas Nõukogude Eesti kodus

Tõstamaa Tervisekeskus
Vanad meditsiinitarbed

Tõstamaa Käsitööpoe näituse kuuris  
Käsitöökeskuse täiskasvanute näputöö

Meremaa sadamas 
Viikingi paat Thule – saab näha ja katsuda ehtsat 
viikingipaati
10.30 Tõstamaa kooliaias – AIAKUJUNDUSE õpituba

 “Ilusa aia saladus” juhendab Reti Randoja-Muts 
Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli 
aiakujunduse õpetaja

11.00 Mõisa laval mustkunstnik Richard Samarüütel

11.00 MINITRIATLON 300 m + 8 km + 2 km 
kogunemine Ermistu Puhkekülas 
Eelregistreerimine: sport@tostamaa.ee

11.30 MÕISAEKSKURSIOON koos Liina Kääriga

kell 12.00 

mõisa laval

mustlastantsu- ja lauluansambel 

MALJARKA

13.00 Tõstamaa mõisa tallihoovis Häädemeeste
Huviteatri lustakas ETENDUS “Minu emaema 
olli minu emal seda rääkinu, ema rääkis minul ja 
mina olen ta sinul rääkinu, vanemate pärandust”

14.00 PÄRANDKULTUURILINE JALUTUSKÄIK 
MÕISA JUUREST KESKALEVIKKU
Tutvustab ja jutustab Mari Lühiste

UKU SUVISTE akustiline duo

kell 16.00 Tõstamaa kirikus

kell 20.00 

Tõstamaa mõisa juures

IVO LINNA & SUPERNOVA
DJ Elmu Sadulsepp

 
Kogu päeva ja õhtu vältel toitlustab mõisa-alal 

Kelmar Catering ja Korgiter, vein ratastel.

Alevis avavad hooviväravad KODUKOHVIKUD 
(vt lisa FB Tõstamaa Osavallapäeva Kohvikud)

Pühapäeval, 15. augustil
10.30 JALGRATTASÕIT. Start rahvamaja juurest, 

lõpp Merelaiu Puhkekülas

12.00 Merelaiu Puhkekülas PAARISVÕRKPALL
Eelregistreerimine: sport@tostamaa.ee

17.00 Meremaa Restos KONTSERT-ÕHTUSÖÖK 
õhtusöök 17.00 kontsert 18.00
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12.00 - 16.00 Tõstamaa Käsitöökeskuse poes ja kultuurihoovis 
“Tõstamaa veimevakk” Mari Lühiste erakollektsioonist.

Pärnu Kunstide kooli Tõstamaa maja käsitöö- ja 
keraamikaringide õpilaste tööde näitus.

7. - 9. juuli 12.00-21.00 ja 10. juuli 10.00-12.00
Tõstamaa rahvamajas Pastacas (Ramo Teder) joonistused

Meremaa sadamas
Viikingipaat Thule - saab näha ja katsuda ehtsat viikingipaati.

Sadama angaaris saab näha vana salaviinaveo 
paadi taastamistöid. 7.-
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Tõs ta maa mõ isas 
Piret Rohusaare maalinäitus HINGEMAASTIKUD 
Näitus on avatud mõisa lahtioleku aegadel, kuni 16. augustini

Tei si päe val, 6. juu lil kell 19 Tõs ta maa mõi sas 
Tea ter R.A.A.A.M. esie ten dus 

“LÄ BI KÕI GI ELU DE MA OT SIN SIND” 
järg ne va d eten dus ed: 7., 8., 13., 14., 

16., 17. ja 18. juu lil

7. - 10. juu lil 
festival TÕS TA MAA ÕHE TUS - 

4 päeva roosimist, kaasa laulmist ja tantsimist

Nel ja päe val, 8. juulil kell 19 Pootsi veinimõisas 
komöödia “ERAMAA”

järg ne va d eten dus ed: 9., 10., 13., 14., 15., 20., 
21., 23., 27., 29., 30. juulil. 11. juulil kell 18

Ree del, 9. juu lil kell 20 Tõs ta maa lau lu la val  
festival TÕS TA MAA ÕHE TUS 

KONTSERT ansambel PUU LUUP

14. juulist 15. augustini kell 12 
Pootsi veinimõisas

koguperelavastus “NÕIDKAPTENI NEEDUS”

Nel ja päe val, 15. juu lil kell 20 Tõs ta maa mõisas
HAR FI MUU SI KA KONT SERT väi ke se luu le ga, 

mu sit see ri vad Tii na mai Kesk paik ja 
Kreet Ro sin-Pind maa

Lau päe val, 17. juu lil kell 18 Pootsi veinimõisas
Kaunimate Aastate Vennaskonna KONTSERT 

KAUNIMAD LEMMIKLAULUD ME ELUS

Laupäeval, 17. juulil kell 19 Manija muuseumiaidas 
XXXV Pärnu Filmifestival - 

kohtumine festivali 
laureaatidega ning võidufi lmide paraad

Es mas päe val, 19. juu lil kell 19 Tõs ta maa mõi sas 
Tea ter R.A.A.A.M. su ve la vas tus 

“PRAE GU PO LE AEG AR MAS TA MI SEKS”
järg ne vad eten du sed 20. ja 21. juu lil

Neljapäeval, 22. juulil Tõstamaa rahvamajas 
XXXV Pärnu Filmifestival - 

suur fi lmiõhtu teemal KUTSUMUS
kell 18 lastele dokfi lmid 

kell 20 kogupere dokfi lmid
kell 22 dokfi lm noortele

AU GUST

1., 3., 4., 8., 10., 11., 12. ja 15. augustil kell 19 
Pootsi veinimõisas komöödia “ERAMAA”

Laupäeval, 7. augustil kell 12 
Manija külakeskuse juures 

MANÕJA PÄE

Lau päe val, 7. augustil kell 18 Tõstamaa mõisas
MUINASJUTUSTUSED

Liina Žigurs (vioola), Taavi Orro (klarnet), 
Kadri-Ann Sumera (klaver)

Reedel, 13. augustil kell 20 
XXV TÕS TA MAA OSA VAL LA PÄE VAD 

Tõstamaa mõisas fi lmiõhtu “EESTI MATUS”

Lau päe val, 14. au gus til 
XXV TÕS TA MAA OSA VAL LA PÄE VAD 

Turuhommik: SILVER SEPP ja SiSeMaailma~Purjekas 
Kesk päe va kont sert: must las tant su ja -lau luan sam bel 

MAL JAR KA 
Ki ri ku kont sert: UKU SU VIS TE 

Pi duõhtu: IVO LIN NA ja SU PER NO VA

Ree del, 20. au gus til kell 18 
Tõs ta maa käsitöökeskuse poe kultuurihoov

festival RANNATEE ROMANTIKAÖÖ. 
SU VEÕH TU NÄ PU TÖÖ, LU GU DE JA MUU SI KA GA 

Tants u kee ru tus KAR MOŠ KA DE saa tel

kell 22 Tõs ta maa Maar ja ko gu du se ki ri kus 
festival RANNATEE ROMANTIKAÖÖ 

Heli ja valguse kontsert - Rolf Roo sa lu ja Tiit Ki kas

Jaaguranna lillelaagris 
festival RANNATEE ROMANTIKAÖÖ 

Helide ja rütmide romantika - green corn moon ehk 
helid ja rütmid täiskuu ilus ja väes

baaris Väljas festival RANNATEE ROMANTIKAÖÖ
KOKTEILIÕHTU

Lau päe val, 21. au gus til Ris ti mar ja loo dus ra jal 
festival RANNATEE ROMANTIKAÖÖ
Romantika EHE Ristimaja loodusrajal

Jaaguranna lillelaagris 
festival RANNATEE ROMANTIKAÖÖ 

Helide ja rütmide romantika - green corn moon ehk 
helid ja rütmid täiskuu ilus ja väes

 baaris Väljas festival RANNATEE ROMANTIKAÖÖ
KOKTEILIÕHTU

KUHU MINNA Tõstamaal 

Kul tuu ri ka vas võib et te tul la muu da tu si ja täien du si.
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