
K
ok ku osa les hooa jal 2018/2019 11 
võist kon da. Män ge oli 7 + lõpp-
mäng. 

Hooa ja või tis võist kond Mets kond koos-
sei sus Alar Kuu sik, Ro land Kuu sik, Su san na 
Kuu sik, Ai mar Si li väl ja ja Lii na Ulm.

Tei ne koht võist kond Nul li ring koos sei-
sus Ja nek Jaan soo, Heik ki Lu ha maa, Enn 
Mart son ja Ka rin Rand mäe

Kol mas koht võist kond MM koos sei sus 
Ki rill Tei ter, En no Ka se, Ka lev Mart son, Alo 
Tom son ja Im bi Tei ter

Män ge ve da sid tun nus ta tud män gu ju hid 
Jaan Al lik, Joel Kukk, Too mas Mitt, Too mas 
Rõ hu ja Tiit Leht me.

Tä na vu se hooa ja esi me se män gu või tis 
mees kond Op ti mis tid, kah juks jäi see võit 
Mih kel Lü his te le, kes ka ku na gi mä lu män-
gu al ga ta ja te hul ka kuu lus, vii ma seks mai-
seks või duks.

Tõs ta maa spor dik lu bi
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  Ko hal olid osa val la ko gu 
liik med Ka ro lii ne Kask, Ma ti 
Le ho la, Too mas Rõ hu, Mark 
Soo saar.

Puu du sid Anu Rand maa, 
Tõ nu Sa lu, Ma dis Ves ki mä gi. 

Osa võt sid Tõs ta maa osa val-
la kes ku se ju ha ta ja Anu Pe ter-
son, abi lin na pea Mee lis Kukk, 
Pär nu maa pääs te piir kon na 
Tõs ta maa pääs te ko man do juht 
Mait Jan son

Päe va kord
1. Pär nu Lin na vo li ko gu mää ru-
se „Pär nu lin na 2019. aas ta esi-
me ne li saee lar ve“ (I lu ge mi ne) 
eel nõu le ar va mu se and mi ne.

Eel nõu tut vus tas abi lin na-
pea Mee lis Kukk. Toi mus aru-
te lu. Osa val la ko gu lii ge Mark 
Soo saar lah kus koo so le kult. 

Osa val la ko gul puu dus 
ot sus ta mi seks va ja lik kvoo rum.

2. Pär nu Lin na vo li ko gu mää ru-
se „Ava li ku üri tu se kor ral da mi-
se ja pi da mi se kord” eel nõu le 
ar va mu se and mi ne.

3. Pär nu Lin na va lit su se mää ru-
se „Pär nu lin na koo lieel se tes se 
las tea su tus tes se las te vas tu võ tu 
ja väl jaar va mi se kord“ eel nõu le 
ar va mu se and mi ne.

4. Pär nu Kesk raa ma tu ko gu 
aren gu ka va 2019 - 2025.

5. Pär nu Lin na va lit su se kor ral-
du se „Pär nu Kesk raa ma tu ko gu 
lah tio le kuae ga de kin ni ta mi ne“ 
eel nõu le ar va mu se and mi ne.

Päe va kor ra punk ti de 2-5 eel-
nõu sid tut vus tas osa val la kes-
ku se ju ha ta ja Anu Pe ter son.

Kvoo ru mi puu du mi se tõt tu 
eel nõu de le ar va must ei an tud.

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

TOK

 Talv lä bi pi da sid ras va ti ha-
sed ak na laual la hin guid toidu 
pä rast. Vas tas rin da esin da sid 
eri ne vad vin di lii gid, väi ke sed 
ur va lin nud, mõ ni kuld nokk 
ja särt sa kad si ni ti ha sed. Kõi gi 
maius pa laks olid päe va lil le-
seem ned, aga saa da val oli ka 
kor ra lik ämb ri täis lam ba ras va. 
Na tu ke na kit se ti ras va kal lal ka. 

Ena mas ti lä he vad ras va ti ha-
sed ke va de ti oma teed, aga üks 
paar an dis hää lit se des en dast 
ko gu aeg mär ku. Nen de sa la-
dus sai pal jas ta tud, kui koe rad-
kas sid hak ka sid ülea ru pal ju 
hu vi tund ma va na puust vee-
vaa di vas tu, mis ai da rääs ta all 
seis nud ju ba mi tu ae ga selt siks 
kum mi kud ja peal põ ran da riie. 
Ni melt kos tis kas tist si di nat 
ja lä hi ma põõ sa ot sas lär mas 
ti ha se paar. 

Tün ni kes kel ole vast väi ke-
sest au gust lip sa sid ki hool sad 
va ne mad oma mai mu ke si toit-
ma. Pi si ke se jäl gi mi se ja luu re-
te ge vu se ga sai sel geks, et va ne-
mad käi vad poe ga de juu res 
ik ka vä ga vil kalt. Ni melt olid 
nu ti kad va ne mad ka su tu se le 
võt nud tal vi se ras va po ti. Siuh-
ti ras va no ka va he le ja kii res ti 
mai mu kes te le ma nu. Ei mä le-
ta, et oleks ti has te ga sel le ko ha-
se liht sa elu le pin gu sõl mi nud. 
Va ra se malt olen pi ka toit mi se 
eest saa nud kor ra li ku us si kor je 
vil ja puu del, mis ju ba mi tu aas-
tat ke nas õu na saa gis väl jen dub. 

Tei salt on kas va mas mu re, 
kas po ju ke sed ülea ru suu reks 
ei pai su, sest au gu ke tün nil ju 
üs na pi si ke. Vii ma ti tu leb veel 
vit sad ma ha võt ta, et ras va-
maod väl ja saaks. Li saks tii ru-
tab ala ta sa kass tün ni üm ber, 
koe rad pea vad val vet. 

Kee ru li sed lood sel le ker ge-
ma elu ga. Li sa des juur de po lii-
ti li se re too ri ka, saa te kor ra li ku 
laua män gu.

Ül le Tamm, toi me ta ja

JUHTKIRI

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

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

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

Trükikoda: OÜ Hansaprint
Tiraaž: 450 tk

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

TÕS TA MAA OSA VAL LA KO GUS  30. aprillil 2019

Kruu sa eral da tatk se 
Pär nu lin na ha jaa sus tu se ga 
piir kon da des asu va te 
era tee de pa ren da mi seks.

Kruu sa eral da mist võib 
taot le da üks kord kol me aas ta 
jook sul rah vas ti ku re gist ri jär-
gi Pär nu lin na ha jaa sus tu se ga 
piir kon nas elav era tee oma nik.

Taot lu se esi ta mi se eel-
selt peab era tee ää rest ole ma 
ee mal da tud seal kas vav ja liik-
le mist ning eral da tud kruu-
sa lao ta mist ta kis tav võ sa või 
muu tai mes tik.

Kruu sa eral da tak se 20 ton-
ni 100 meet ri era tee lõi gu koh-
ta, kuid mit te roh kem kui 100 
ton ni ühe taot le ja ja era tee 
koh ta.

Taot le ja kor ral dab eral da-
tud kruu sa veo ja tee le lao ta-
mi se ning ka tab kõik töö de ga 
seo tud ku lud.

Taot le ja peab kruu sa veo ja 
lao ta mi se teos ta ma hil je malt 
40 päe va jook sul pä rast kruu sa 
eral da mi se ot su se jõus tu mist.

Taot le mi ne.
Kruu sa eral da mi seks saab 

taot lu si esi ta da 15. maist ku ni 
15. juu ni ni. Taot lu se le li sa da:
1) taot le ja va lit se da ole-
va naa ber kin nis tu oma ni ku 
nõu so lek (va ja du sel);
2) kin nis tu plaan era tee asu-
ko ha ga;
3) fo to või fo tod pa ren da ta va 
tee asu ko hast en ne taot lu se 
esi ta mist;
4) as ja ko ha sed koos kõ las tu-
sed või nõu so le kud ka van da-
ta va töö te ge mi seks (va ja du-
sel).

Täi de tud ja (di gi)all kir-
jas ta tud do ku men did pa lu-
me saa ta Pär nu lin na va lit su-
se le aad res sil: Suur-Se pa 16, 
80098 Pär nu linn, Pär nu linn 
või- lin na va lit sus@par nu.ee, 
taot lu se võib viia ka lin na va-
lit su se in fo lau da või osa val la-
kes ku ses se.

TOV

Tähe le pa nu, lii gub pet tur!
 Po lit sei sai nä da la al gul tea-
te Pär nu maal ela valt va na här-
ralt, kes an dis tea da või ma li-
kust pet tu rist. Va na här ra juur-
de oli tul nud nai ne, kes te gi 
te ma ga es malt nii sa ma jut tu, 
kuid uu ris ju tu käi gus muu-
hul gas väl ja te ma elu ko ha. 
See jä rel il mus nai ne mit mel 
päe val va na här ra ko duõue le, 
et eri ne va tel tee ma del jut tu 
pu hu da, ku ni ühel het kel kü sis 
suurt sum mat lae nu. Õn neks 
sai va na här ra aru, et te ge mist 
võib ol la ebaau sa ini me se ga 
ja ta võib sel moel oma ra hast 
hoo pis il ma jää da. 

Pa lu me ol la tä he le pa ne-
li kud ega mit te ku na gi an da 
võõ ra le ini me se le lae nu ning 
te ha muid te hin guid il ma 
lä he das te ja as ja tund ja te ga 
kon sul tee ri ma ta. Ka noor tel 
ta sub oma ea ka te lä he das te ga 
rää ki da, et ea kad olek sid sel-
lis test oh tu dest tead li kud ega 
lan geks kel mi de ohv riks. 

Kõi gil, kes on tao li se olu-
kor ra ga Pär nu kan dis vii ma se 
nä da la jook sul kok ku puu tu-
nud, pa lu me sellest tea da an da 
te le fo nil 5770 3075 või aad res-
sil pi ret.drei mann@po lit sei.ee.

Hajaa sus tu se ga piir kon da des 
saab era tee de le kruu sa tel li da 
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Aval da ge 
ko du ko ha koh ta 
ar va must
 Pär nu lin na va lit sus pa lub 
ela ni kel täi ta lin na ko du le hel 
aval da tav kü si mus tik, et sel-
le tu le mus te ga Pär nu lin na 
ning Pai ku se, Aud ru ja Tõs-
ta maa osa val la elu kesk kon na 
ka van da mi sel ar ves ta da.

Pär nu lin na ko du le hel 
www.par nu.ee on 29. ap ril-
list 3. juu ni ni aval da tud kü si-
mus tik, mil le abil uu ri tak se 
ela ni ke ra hu lo lu oma ko du-
ko ha ga ja ko gu tak se et te pa-
ne kuid sel le muut mi seks. 

Kut su me kü si mus te le 
vas ta ma ela nik ke kõi ki dest 
lin na ja gu dest ja osa val da de 
eri ne va test piir kon da dest. 
Mõ nes ko has laie ne nud Pär-
nu ter ri too riu mil võib ol la 
pii sa valt kerg liik lus teid ja 
bus si liik lus hea, tei ses ko has 
aga jä tab see soo vi da.

Kü sit lu se le vas ta tes saa-
te hin na ta oma ko du ko ha 
kerg liik lus teid, ühist rans por-
ti, liik lus kor ral dust, ava lik-
ku ruu mi, loo dus kesk kon da, 
puh ke või ma lu si, ava lik ke 
tee nu seid, töö ta mis- ja ela-
mis või ma lu si, sot siaal seid 
suh teid, tur va li sust ja kaa sa-
rää ki mis või ma lu si ning nen-
de koh ta et te pa ne kuid te ha. 

Kü sit lus on ano nüüm-
ne ja vas ta mi ne va ba taht-
lik. Mi da enam ini me si oma 
ar va must aval dab, se da roh-
kem on lin na va lit su sel in fot 
elu kesk kon na pla nee ri mi-
seks.

Teet Roo saar
Pär nu lin na va lit su se mee dia nõu nik

Au gus tis on saa bu mas taas 
Tõs ta maa osa val la päe vad. 

Se da puh ku ju ba 23ndat kor da. 
Oo ta me kõi ki tõs ta maa la si ja 

Tõs ta maa sõp ru osa saa ma vah-
vast ja mõ nu sast koo so le mi sest!

Mi da plaa ni me?
10. au gus ti hom mi kul kut su-

me kõi ki tu ru hom mi ku le ja osa-
val la päe va de ava mi se le. (Tu ru-
hom mi ku le re gist ree ru mi ne: 
tos ta maarm@gmail.com / ee lis-
ta tud ko ha lik toit ja kä si töö)

Toi me ta mist ja nau ti mist 
ja gub kõi gi le: näi teks ava ne vad 
taas las teaia las te kü la vä ra vad, 
toi me tab liik lus lin nak, rah va-

ma ja esi sel plat sil saab toi mu ma 
me di ta tiiv ne hang drum’i kesk-
päe va kont sert, see jä rel su me 
ki ri ku kont sert. Õh tu lõ pe tab 

rah va pi du Tõs ta maa lau lu la val. 
Kõi ge sel le va he le ma hub loo-
mu li kult pal ju muud ki - seik lust, 
ro ni mist, spor ti jne. Aga kõi gest 
täp se malt ju ba järg mi ses le he-
numb ris!

11. au gus til toi mub pi du lik 
osa val la päe va de lõ pe ta mi ne / 
sport li kud män gud.

NB! Plaa nis on taas ava da 10. 
au gus ti õh tu poo li kul ko du koh-
vi kud ja aiad. Rõõ mu ga oo ta me 
ak tiiv seid ja hak ka jaid sel les osas 
kaa sa löö ma!

Kui te kib mõ te või soov osa-
le da, siis an na sel lest tea da te le-
fo nil: 523 6350 / Kat ri

Kat ri

PI LE TI HIN NAD LII NI LAE VAL MANN: 

rei si jad elu ko ha ga Ma ni ja kü la (rah vas ti ku re gist ris):
täis kas va nu 1 euro
pen sio när, õpi la ne 0.50 senti
laps ku ni 7 a ta su ta

rei si jad, kel le re gist ree ri tud elu koht ei ole 
Ma ni ja kü la: 

täis kas va nu 2 eurot 
pen sio när, õpi la ne 1 euro 
laps ku ni 7 a ta su ta

ERI REI SID TEL LI MI SEL:
eri reis Ma ni ja le ühe suu na hind 35 eurot 

eri reis Kih nu ühe suu na hind 170 eurot. 

Oo te tund 60 eurot 
Eri rei si de eest ta su mi ne ko ha peal su la ra has v.a. 
le pin gu li sed klien did.

Rei si parv lae va KIH NU VIR VE sõi dup laan 
liinil MUNALAID - MANILAID - MUNALAID
1. mai – 31. august 2019, tee nin dab OÜ Kih nu Vee teed

NB! Kok ku lep pe li selt ei toi mu Kih nu Me re Peo 
raa mes pü ha päe val, 14. juu lil 2019 rei si 
Ma ni ja le.

Väljumine

Manilaiust

Väljumine

Munalaiust

ES MAS PÄEV
8:00

17:00

8:30

17:30 

TEI SI PÄEV

8:00

14:00

17:00

8:30

15:30

17:30

KOL MA PÄEV
8:00

17:00

8:30

17:30

NEL JA PÄEV
8:00

17:00

8:30

17:30

REE DE 

8:00

14:00

17:00

20:00

8:30

15:30

17:30

20:30

LAU PÄEV
8:00

17:00

8:30

17:30

PÜ HA PÄEV
17:00

20:00*

17:30

20:30*

Suvi ne lae va liik lus Mu na laid-Ma ni laid
Ma ni ja lii ni lae va Mann su vi ne sõi dug raa fi k 1. mai - 30. september 2019

PAR KI MIS TEE NUS MU NA LAIU SA DA MAS:
24 h/sõi duau to 2 eurot
24 h/au to buss 4 eurot

Ma ni ja lae va juht 520 7968, Mu na laiu sa dam 447 4443, OÜ Kih nu Vee teed 443 1069, 527 2974

Munalaid - 

Manilaid

Väljumine

Munalaiust

Väljumine

Manilaiust

ESMASPÄEV  11:30 12:30

REEDE  11:15 12:50 

PÜHAPÄEV  11:10 13:00 

* ET TE TEL LI MI SE GA 1 TUND

Lii ni laev Mann ma hu tab 12 ini mest.

Osa le osa val la päe va del!
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V
o ki ra tas on vu ri se nud 
ju ba 35 aas tat. Se da täht-
päe va tä his ta si me va na-

de eest las te kom bel rik ka li ku 
peo laua ää res Cot ze söö gi ma jas. 

Et te val mis tus te ga oli pal ju 
vae va näh tud. Tä nu kir jad, rin-
na mär gid, kut su tud kü la li sed. 
Suur ai täh Efe li ne le ja te ma abi-
lis te le. 

To re da kin gi tu se val mis tas 
mei le Ma dis Ves ki mä gi Ta oli 
viis aas tat ta ga si meie la vas tu-
se „Mee nu tu si meie lap se põl-
vest ja koo lia jast“, pan nud sel le 
to re das ti raa mi dess se ja meil oli 
nüüd või ma lus se da ise gi nä ha. 

Mai mu mee nu tas, kui das sai 
an sam bel al gu se El sa ja Te dor 
Lõõ ba se väi ke ses ma jas. 

Vai ku se mi nu ti ga mä les ta-
si me meie kes kelt lah ku nud 
kauaaeg set ju hen da jat Tiiat ja 
en di si liik meid. 

Kül la olid tul nud ka Õn ne-
la Lees koos Ala ni ga. Mee le list 
lus ti aga pak kus meile Õn ne la 

Teea ru, kes lau lu üles võt tis ja 
akor dio nil saa tis. Ta pa ni meid 
ka kel lu ke si he lis ta ma ja viis lä bi 
lus ta ka vik to rii ni.

Mi da siis Vo ki ra tas nen de 
aas ta te jook sul on tei nud? Esi-
ne mi sed val la- ja kü la päe va del 
ning kä nud kau ge mal gi 
Kus me käi nud
Mi da tei nud
Mi da hu vi ta vat näi nud?
Bal ti cad on lä bi käi dud
Hu vi ta vaid tant se näh tud
Tor ni mäel head õlut jõi me
Head ja pa re mat ki sõi me.
Võ rus sus se sa his ta ti
Mi tu tant su sel geks saa di
Mem me-taa di peod on pee tud
Tant su peol gi sam me sea tud
Kuid Roo siae da po le saa nud

Aga unis tu sed on ju sel leks, 
et ku na gi nad täi tu vad. Jõu du 
jak su Ma ri le, Ivi le ja Vo ki rat ta le 
– vu ri se ik ka eda si.

Õie Jaan soo

Ei see tä nu tu has  kus tu
Ei see ai täh ajas jah tu
Sü ga va le si se mus se, 
Sil ma des se, sü da mes se
Jää vad sä de med sä ra mad

Meie juu be li pi du on ju ba aja-
looks saa nud. Pi du läks häs ti 
kor da, just ko du ko ha ini me set 
hea taht li ku le abi le.

Kõi ge suu rem tä nua val dus 
kuu lub Kat ri Jär gi le rah va ma jast 
ja Pil le Paa la mi le, kel le ku jun da-
tud kut sed, tä nu kir jad ja mär gid 
meel di sid kõi gi le vä ga. Loo de-
ta vas ti jää vad need mee nu ta ma 
to re dat juu be li pi du ka aas ta te 
möö du des.

Kut sed toi me tas as jao sa lis te-
le kät te kii re ja lah ke kir ja kand ja 
Tii na Kukk.

Üks meel se küt va ap lau si 

mee li tas peo lis telt väl ja ko du ko-
ha en tu siast lik fi l mi mees Ma dis 
Ves ki mä gi. Esi li nas tus viis aas-
tat ta ga si fi l mi tud sõ na lis-mu si-
kaal ne mee nu tus te lu gu va nae-
ma de lap se põl vest.

Lil le- ja põõ sais ti kud kin ki-
sid Sil la met sa ta lu ja He len Oja-
kal las. Cot ze ma ja pak kus peo-
lis te le ulua lust ja maits vat söö-
ki-joo ki. Kärt Jär gen si kau nis 
tort lau sa su las suus. Peo ee lar-
ve ja ra haas jasd olid Ur ve Me ri la 
kind la tes kä tes.

Mee leo lu nun nu meet ri tõs-
tis täit sa lak ke särt sa kas Õn ne la 
Teea ru. Te ma lau lud, män gud ja 
pil li mäng saa tis peo li sed hea tu-
ju lis te na ko du tee le. 

Suur tä nu kõi gi le, kes abiks 
olid.

Efe li ne

Vo ki rat ta
juu be li pi du

Voki ra tas tä nab
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Juu be li laul peo eel on meie aja-
kir jan dus meel de tu le ta nud ja 
val gus ta nud kõi ke I üld lau lu-
peo ga seon du nut. Lau lu hää led 
olid meie esi va ne ma te le kui õhk, 
mis igal ajal ja igas pai gas nen de 
üm ber leh vi tas …

(Ja kob Hurt, 1896) 

E
si me se le üld lau lu peo-
le mi nek oli vaa ta ma-
ta ki be kii re le hei naa ja le 

na gu üleül di ne rän da mi ne küll 
kääk su va te ta lu töö vank ri te ga, 
aga enam jaolt ik ka jalg si või rat-
sa, moo na kott õlal, vai mus tus 
sü da mes. Ei ol nud ju veel raud-
teed, ega ka au to sid.

Ka mi nu va nae ma, Tõ he la 
Puu ra maa ta lu noor pe re nai ne 
An na Kütt (sünd.1841, Lepp) 
lau lis Tõs ta maa lau lu koo ris. Ta 
ol nud vä ga mu si kaal ne. Koo ri-
har ju tus te le tu li jalg si käia 13. 
ki lo meet ri kau gu selt. Sa mu ti 
käi sid tei sed ki Tõ he la ta lu dest 
pä rit laul jad Tõs ta maa le ik ka 
jalg si. Ol gu ilm külm, tui su ne 
või vih ma ne – min di, sest isa-
maa li sus ja rah vus tun ne kut sus.

See sa ma lau lu koor esi nes 
1867. aas tal Uu lu mõi sas Pär nu-

maa ki hel kon da de esi me sel lau-
lu peol. Lau lu peol osa les 7 Pär nu 
lin na ja ki hel kon na koo ri ning 
kuu la ma oli ko gu ne nud um bes 
1500 ini mest! Miks on Loo ja 
maail ma luues meie ko du maa 
nii kau niks loo nud, et see on ka 
lä bi ae ga de pal ju de le võõr või-
mu de le meel di nud? See pä rast 
on pal jud Ees ti maa po jad-tüt-
red pi da nud jät ma kõi ge kal li ma 
– oma elu.

Mi nu va nae ma pe ret ta bas 
ränk saa tus I maail ma sõ jaae gu 
– ve ri ne kõ hu tõ bi. Nen de pe res 
su ri viis ini mest, ka mi nu va nae-
ma.

Mi nul en dal lau lu peo või ma-
lust po le ol nud, sest ju ba 1945. 
aas tal tu li mul jää me reäär se 
Vor ku ta ga ja järg ne va le Si be ri-
le (12 aas tat) tut vust te ha. Olin 
sun ni töö li ne, ni me tu, vaid num-
ber sel ja peal (mus ta vär vi ga 

val gel alu sel, müt si ees ja va sa-
ku põl ve ot sas STS-371. Aga 
va nae ma An na kuues põlv kond 
– Elii se võ tab juu be li lau lu peost 
osa.

Jõu du kõi gi le!
Veel kord sü gav kum mar dus 

150. aas ta ta gu se le lau lu rah va le!

Lin da Ja la kas 
(sünd. Kütt, 1926) An na K ü ti po ja 

(Jaan Kütt 1885 – 1929) tü tar

Mu Isa maa on mi nu arm, 
Kel` sü dant and nud ma…

Teat rip ro jekt “Tea ter uk selt 
uk se le” sai hoo sis se ja nüüd 

vu rab ju ba kol man dat kor da sel 
kul tuu ri hooa jal suur uh ke End-
la teat ri buss Tõs ta maa-Pär nu 
lii nil, et sõi du ta da teat ri hu vi li si 
Pär nus se eten du si kae ma. Vaa-
da tud on kolm eten dust: 

“Kaar na ki vi pe re nai ne” 
(au tor: A. Ki vi rähk / la vas ta ja: 
P. Tam mea ru) “Oli ver Twist” 
(au to rid: Ch. Dic kens / P. Maa sik 
/ J. Ka sar / O. Ruit la ne / la vas-
ta ja: P. Maa sik (TÜ VKA 12. 
lend) “Wind so ri lõ bu sad nai sed” 
(au tor: W. Sha kes pea re / la vas-
ta ja: I. Vih mar)

Tä na me End la teat rit sel le 

suu re pä ra se või ma lu se eest käia 
mu ga valt ja mu re ta kesk lin nas 
teat rit nau ti mas! 

Sa mu ti kuu lu vad tä nu sõ nad 
meie ak tiiv se te le teat ri hu vi lis te-

le - ole te to re ja lõ bus selts kond! 
End la tea ter tu leb väl ja ka 

su ve la vas tu se ga: 5. juu nil esie-
ten dub Pär nus Koi du la muu-
seu mi aias “Ihu pa ra diis”, mis 

kõ ne leb ka he suur me he ju hus li-
kust koh tu mi sest pi sut roh kem 
kui 180 aas tat ta ga si. Just sel lest 
tor mi li sest kok ku saa mi sest saa-
vad al gu se mit med tä na seks nii 
eest las te, saks las te kui Eu roo-
pa kul tuu ri muut nud mõt ted ja 
teod. Loo ne Ot sa ideel põ hi ne va 
ja la vas ta ja ga ka has se kir ju ta tud 
näi den di too vad la va le la vas-
ta ja Kai li Vii das ning kunst nik 
Art hur Aru la, kel le loo dud on 
ka End la tei ne me nu kas su ve la-
vas tus “Sää ra ne mulk”. Soo vi ta-
me kind las ti eten dust vaa ta ma 
min na! 

Kuid teat ri bus sis koh tu me 
ju ba sü gi sel! 

Kat ri

Teat ris käia on mõ nu salt mu gav

Tõs ta maa lau lu koor 1865

I ri da: Tõ ni se Rei nu Ann, Rais ta Lee na, 

Su ti Mart, Peer ni Rii nu, Tõ he la Kõrt si 

ema. II ri da: Lõõ ba Ma ri, Vae se Kaar li 

Roo si, Su ti Ann(Rük ka), Kää ra Ann 

Ara ka rät se pa nai ne, Kut sa ri Kar li 

ema, ki ri ku Han su Ann. III ri da: Su ti Jü-

ri Ma ri, Peer ni Vil lem, Glok ner Karl. IV 

ri da: Köö sel Karl, Laa git se Lii su Sii mu 

nai ne, Puu ra maa Ann (mi nu va nae ma 

Ann Kütt (Lepp, sünd 1841), Ki ri ku 

Han su ema, Han su Too ma Lee nu, Uue 

Han su Mii na, Laa git se Jaan.

Need ni med on kir ju ta nud Tõs ta maa 

kul tuu ri te ge la ne, val la va nem, fo tog-

raaf, po lii tik Ja kob Sutt (1874 – 1943) 

sel le pil di ta ga kül je le. Pilt on trü ki tud 

pal ju des lau lu peoal bu mi tes, rek laam-

leh te des ja ise gi lau lu peo pi le ti tel. 

Tõs ta maa tun tud ko du-uu ri ja And rei 

Udu täp sus tas nen de lau lui ni mes te 

lu gu sid.
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Ühek san dat kor da kut su ti rah vast üles räi me le tä he le pa nu ja 
lu gu pi da mist aval da ma. Räi me Wes ti na tun tuks saa nud üri tus 

Lao ka la sa da mas lii gu tas rah va mas se, kes kaup le ma ja kes räi me laa-
ri ko ju ve da ma. Lõõt sa - ja torupillihüüd, lau lud-tant sud sil mai luks 
pea le kau ba.

Kat ri, kes tä na vu räi meü ri tu se kor ral da mi se suu res ti en da õl ga-
de le võt tis sai kor ra li kud rist sed. Te ma sõ nul oli üri tus tra dit sioo ni-
li ne ja läks kind las ti kor da. Räi mi pa ku ti müü giks mit mel moel, ka 
vors ti na ning värs ket ko ju vii mi seks ku lus li gi 800 ki lo. 

Üri tu se tee vad ik ka ini me sed ja se da kor da ülim kii tus Il ma taa-
di le, et kui va pi das. Tä nud abi lis te le, Lii vi La he Ka lan dus ko gu le, 
Ka lan du se tea be kes ku se le ja mui du gi ka lu ri te le.

TT

Ilm an dis Räi me Wes ti le ar mu
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Fotod: Toomas Mitt
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K
aks kor da aas tas toi mu-
va te Tõs ta maa mõi sa-
kont ser ti de sa ri sai al gu-

se 2016. aas ta 15. ap ril lil Tõ nis 
Mä gi kont ser di ga „Olen va lind 
tee“. 4. no vemb ril 2016 esi ne sid 
mõi sas „Akus ti li se ela mu se ga“ 
Jaa gup Kreem ja Taa vi Lan gi. 28. 
ap ril lil 2017 oli või ma lus kuu la-
ta Ta nel Pa da ri ja To mi Ra hu la 
ning sa ma aas ta 10. no vemb ril 
Mar gus Va he ri ja Paul Neit so vi 
akus ti li si kont ser te. 2018. aas ta 
18. mail esi nes Tõs ta maa mõi sas 
Alen Ve zi ko ning sa ma aas tas 1. 
no vemb ril duo Hend rik Sal-Sal-
ler ja Er ko Lau ri maa. 2019. aas ta 
4. mail rõõ mus tas muu si ka hu-
vi li si Ines Trio (koo sei sus vo kaal 
Ines, ki tarr Raul Oja maa ja 
klahv pil lid Siim Mäe sa lu) kont-
ser di ga „Üks kord Tõs ta maal“.

Idee al ga ta jaks ja kont ser ti de 
toi mu mi se ga seo tud te ge vus te 
eest ve da jaks on meie kul tuu ri-
juht Kat ri. Olu li ne roll sel le idee 
teos tu mi sel, eel kõi ge just jul-
gus ta mi se näol, oli ka Too mas 
Rõ hul. Li saks on pa nus ta nud 
sel les se et te võt mi ses se selts-
kond tub li sid ko ha lik ke ini me si 
– Ka rin Mii du, Kris tii na Le pik, 
Moo ni ka Ad ler, Mar ge Pääs tel, 
Ur mas Rein feldt, Too mas Mitt 
jt. Kont ser di kü la li si ja ka esi ne-
jaid on en ne ja pä rast kont ser te 
kos ti ta nud mait se va te va he pa la-
de ga Anu Pa ga ri ja Ja ne ly Ko du-

köö gi koh vi kud. 
Ol les käi nud viiel kont ser dil 

seits mest, usun end ole vat õi ge 
ini me ne kir ju ta maks üle vaa det 
ni me ta tud kont sert sar jast. Ju hin 
tä he le pa nu, et li saks on Tõs ta-
maa mõi sas toi mu nud mit meid 
tei si kont ser te  ja esi ne mi si (näi-
teks nais te päe va pu hul), mil lest 
olen sa mu ti osa saa nud. 

Ku na olen ava tud mee le-
ga kul tuu ri hu vi li ne, siis lä hen 
et teas teid kuu la ma ee lar va-
mus te va balt. Mul le meel dib 
elav muu si ka. Ar van, et muu si-
ka pa la de esi ta mi ne akus ti li ses 
võt mes toob häs ti esi le ar tis ti de 
eri pä ra. Lau lu de va he le kõ nel-
dud rep lii gid, nal jad ja mee nu-
tu sed lau lu teks ti de ja me loo dia-
te ku ju ne mis loost või muu dest 
juh tu mis test an na vad ai mu esi-
ne ja te ole mu sest ja mõt te maail-
mast. 

Akus ti li sed mõi sa kont ser-
did so bi vad Tõs ta maa aja loo-
lis se re no vee ri tud mõi sa saa-
li kui va la tult. Kont ser ti de üld-
mul je on ol nud vii sa kas ja õhk-
kond sõb ra lik. Kont ser di pai ga 
in ter jöör on ro man ti li ne, sa mas 
hu ba ne ja mi ni ma list lik. Pealt-
vaa ta jad ja esi ne jad ko ge vad 
va he tut lä he dust, mis muu dab 
kont ser te la mu se meel de jää-
vaks. In tiim ne õhk kond muu-
dab esi ti koh me tuks ise gi suu re 
ko ge mu se ga muu si kud. Pub lik, 

kes on al gu ses uje, lä heb mõ ne 
aja möö du des esi ne ja te pa ku tu-
ga mee lel di kaa sa – plak su ta des, 
naer des ja va ja du sel ise gi laul-
des.

Ar tis ti de va li tud lood on 
mi nu hin nan gul ol nud meel-
de jää vad ja ko gu kont ser di sar-
ja kon teks ti so bi vad. Prog ram-
mi üle se hi tu sel on esi ne jad läh-
tu nud eel kõi ge pub li ku oo tus-
test. See tä hen dab, et suu rem 

ena mus muu si ka pa lu on va nad 
head tut ta vad lood, mis mõ nin-
ga tel juh tu del on kont ser di pai-
ga eri pä ra ar ves ta des akus ti lis-
se võt mes se pan dud. Esi ta ta-
vad teo sed on üld ju hul ar tis ti de 
en da või siis spet siaal selt nei le 
kir ju ta tud lau lud. Mui du gi pi ki-
vad muu si kud ka va des se uu si 
või vä he tun tud pa la sid, mis 
mõ ju vad värs ken da valt tea da-
tun tud lau lu de seas. 

Väikese mõisatuuri tegi muusikutele tutvustuseks Liina Käär.

Tõs ta maa mõi sa kont ser did – isee ne sest 
mõis te tav näh tus või luk sus

Fän ni pilt Ines Trio ga, ime li se lil le kim bu au tor on Jan ne Raud.



9 (248) nr. 5 / 2019 mai

L
eiu ta ja te kü las on hul-
ga nis ti täht said päe vi. 
Mõ ni on ise gi na tu ke 

täht sam kui tei ne ja mõ ni on 
sui sa vä ga-vä ga täh tis. 

Ema de päev on täh tis lau-
sa mit me vä ga ga! Emad ja 
isad on meie suu red sõb-
rad. Lau sa vä ga suu red. Sõ na 
ot se ses mõt tes – nad on ju ba 
täis kas va nud. Ja see tõt tu 
on gi to re va hel ka nen de ga 
män gi da või – nei le män gi-
da. Näi teks pil li. Aga pil li vii si 
kõr val meel dib nei le veel eri-
ti oma väi kes te arm sa te ro si-
na te en di lau lu häält kuu la ta. 
Nii siis juh tub ki, et kaks kor-
da aas tas saa vad need kolm 
kok ku: va ne mad, muu si ka ja 
täh tis päev – ema de- või isa-
de päev. Ja olu li si as ju on ik ka 
olu li ne koos sõp ra de ga te ha!

Nõn da puh ku sai gi, et ühel 
päi ke se li sel ree del, mis sat tus 
mai kuus ole ma 17. ka lend ri-
päev, pa nin sel ga oma kõi ge 
pu na se ma klei di, pä he kõi ge 
arm sa ma juuk se kum mi, jal ga 
kõi ge trii bu li se mad põl vi kud 
ja hak ka sin nen de ga Tõs ta-
maa poo le si ba ma. Õi ge mi ni 
lä bi õhu kah la ma, sest mi na 
sain mõ nu sas ti len nu ma si na 
ja pil ve pii ril jal gu kõl gu ta da, 
ku ni isa kur si sel le arm sa pai-
ga poo le võt tis ja meid ot se 

rah va ma ja ka tu se le trii vis. Ma 
ei või nud unes ki nä ha, kui to re 
seik lus mind ees oo tas!

Ju ba kau gelt hin ga sin sü ga-
valt sis se ma gu sat soo ja, pä ris 
ko dust män niok ka list õh ku. 
Sil ma sin ran na joont – ka me ri 
on siin kü la kül je all na gu mi nu 
ko du kü las. Ka tu se le maan du des 
kis si ta sin päi ke se poo le nae ru-
suud ja sil mi: tõo tab tul la ime-
li ne pi du päev! Üh täk ki kuul sin 
tut ta vat lau lu jup pi ak nast män-
niõh ku im bu vat, se da, kus tii-
ger ja le pat rii nu en da le ruu du-
li se seb ra-sõb ra leia vad! See sai 
tä hen da da vaid üht: sõb ra sel lid 
ju ba oo ta sid mind! Ma ei ka vat-
se nud enam se kun dit ki roh-
kem hil jaks jää da! Vilks ti kalp-
sa sin esi me sest ak nap raost sis-
se ja võt sin sõp ra de nõu so le kul 
ema de päe va kont ser di juh ti mi-
se en da pea le. Ala ti ta sub ol la 
au pak lik ja abi val mis, sest hea-
dus teeb elu ko he pal ju hu vi ta-
va maks! Ja nõn da läks ki, et me ei 
saa nud üleüld se gi pi da ma, lõõ-
ri ta si me ter ve tun ni jut ti! Vä ga 
uh ke oli kuu la ta, kui ilu sas ti 
mu se mud lau da ja osa vas ti pil-
li män gi da os ka vad. Va ne mad ja 
va na va ne mad nõus tu sid mi nu-
ga hel di nud noo gu tus tes.

Aga kes ik ka jak saks üle tun ni 
aja ühe ko ha peal kü ki ta da? Ise-
gi kõi ge kan nat li ku mad si pel gad 
mit te! Ses tap tu li me laia li val-
gu mi se ase mel hoo pis ki kesk-

põ ran da le kok ku ja män gi si me 
ter ve kuh ja lõ bu said män ge. Me 
jõud si me ise gi lil li ja lib li kaid 
meis ter da da! Mil li ne rõõm on 
üle pi ka aja jäl le treh va tes koos 
naer da la gis ta da! Nii võib ai nult 
kõht ma ru tüh jaks ko ri se da, aga 
õn neks olid pann koo gid seal sa-
mas, et meid se da maid hä dast 
väl ja ai da ta. Me ot sus ta si me 
ühel nõul, et kont ser di peal ki ri 
peab iga ti vett: il mas ol la on nii 
hea!

Pea gi tu li isa mul le jä re le ning 
kõr gel tae va kaa rel sei la tes lend-
le sid peas hiig la ma ilu sad mä les-
tu sed möö du nud päe vast. Pa nin 
tä he le, et kõi ge kõr ge mal rei si sid 
kaa sa mi nu suu nur gad ja sü da 
tant sis ik ka eda si. Päe va lõ puks 
sai mul le sel geks, et Tõs ta maa ja 
Leiu ta ja te kü la po le gi nii eri ne-
vad: tõs ta maa la sed on vä ga sõb-
ra li kud ja sü dam li kud, se mud 
toe ta sid üks teist nae rul suil ja 
eri ti meel dis mul le 9-aas ta se 
tüd ru ku tirt su var mas vas tus, kui 
olin tal le sel gi ta nud, kui das neil 
oleks või ma lik Leiu ta ja te kül-
la ela ma asu da, kui ta isa lei dur 
on. “Mm, ai täh, aga mul le meel-
dib siin, en da ko dus,” kõ las kär-
melt täies sii ru ses. Mul on tun-
ne, et ma tu len Tõs ta maa le kül-
la va rem, kui te ar va ta gi os ka te! 
Rõõm sa taas koh tu mi se ni, arm-
sad sõb rad!

Teie Lot te

Lot te ja ema de päev Tõs ta maal

Esi ne ja te pil li män gu- ja lau-
luos kus võ lus mind igal käi dud 
kont ser dil. Kõik ar tis tid on eri-
ne vad ja see mul le just meel dib-
ki. Eks väik se maid ja suu re maid 
ap sa kaid tu leb ik ka et te, aga see 
on gi ela va muu si ka eri pä ra. Näi-
teks kuk kus Hend rik Sal-Sal le ril 
kont ser di al gu ses ma ha 7-kee le-
li ne ki tarr, mil le uues ti hää les ta-
mi seks oleks läi nud ar tis ti en da 
sõ nul lau sa mi tu tun di. Kõi ge 
värs ke malt ja ere da malt on mul 
mee les aga Ines Trio kont sert, 
mis jäi sil ma ja kõr va vä ga kva-
li teet se he li ja per fekt se esi tu se 
poo lest. Te ge mist on ju ik ka gi 
oma ala pro fes sio naa li de ga!

Ol les ka su ta nud ju hust ar tis-
ti de ga pä rast kont ser ti jut tu 
te ha, olen tea da saa nud, et muu-
si kud on meel di valt ül la tu nud 
Tõs ta maa mõi sast ja on and-
nud mõis ta soo vist siia taas kord 
ta ga si tul la. 

Kont sert saa li täi tu vus on 
kesk mi selt ol nud 75%, kaks 
kont ser ti esi ta ti täis saa li le. Sel-
lest saab jä rel da da, et täi tu vu-
se osas on veel aren gu ruu mi. 
Pi le ti müük on toi mu nud li saks 
ko ha li ku le müü gi le ka Pi le ti-
le vis, et ta ga da kau ge ma kan di 
rah va mu ga vus pi le tit soe ta da. 
Kont ser ti de kor ral da mi ne väi-
kes tes pai ka des on vä ga ku lu kas 
ja pi le ti müü gi ga ei suu de ta ku lu-
sid kat ta. Siin ko hal soo vin tä na-
da kõi ki, kes pa nus ta vad ko ha-
li ku kul tuu rie lu ri kas ta mis se. 
Iga su gu ne kul tuu ri kor ral dus on 
töö ma hu kas ja fi  nants va hen di te 
leid mi ne kee ru li ne ning see tõt-
tu tu leks vä ga hin na ta nen de ini-
mes te en tu sias mi mi da gi ko du-
ko has kor ral da da.

Kont ser ti de toi mu mi ne ei 
ole isee ne sest mõis te tav näh-
tus, vaid pi gem luk sus. Soo vi tan 
kõi gil lei da ae ga ja või ma lu si, et 
nau ti da kul tuu ri, mi da tuuak se 
kan di kul ko ju kät te.

Jään suu re hu vi ga oo ta ma 
sü gi sest Tõs ta maa mõi sa kont-
ser ti!

Epp Tuisk
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Mida Sa soovid muuta?

Kas Sulle meeldib
Pärnus elada?

ELANIKE KÜSITLUS

avalda oma arvamust  www.parnu.ee

JUU NI

Lau päe val, 15. juu nil kell 10.00 
POOT SI LAAT 

Laa da lis te mee li lõ bus tab 
an sam bel “Sa da ja See ned”, 

ning sil mai lu pa kub tant sut rupp 
“Ru ben si Tüd ru kud”

Lau päe val, 15. juu nil
Ma ria ta lus

rat sa võist lu sed MA RIA KE VAD
ho bus te koo li sõi du- ja 

kest vus rat su ta mi se võist lu sed

Pü ha päe val, 16. juu nil
Ma ria ta lus

rat sa võist lu sed MA RIA KE VAD
ta kis tus sõi du võist lu sed

2018 aas ta võist lus te vi deok lip pi vaa ta 
www.ma ria.ee RAT SA KES KUS

Lau päe val, 22. juu nil 
TÕ HE LA JAA NI TU LI

Tantsuks ansambel Toits bänd

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

Tantsuks ansambel Tip-Malts, 
DJ Märt Rannamäe

KA VA RU JAA NI TU LI
Meeleolu loovad 

lõõtsamees Foss koos kaaslasega

MA NI JA JAA NI TU LI

AUGUST

Eelinfo Tõstamaa osaval-
lapäevade kontsertidest:

Laupäeval, 10. augustil kell 12
rahvamaja esisel platsil

Meditatiivne 
KESKPÄEVAKONTSERT: 

PANBEASTS (hang drum)

Laupäeval, 10. augustil kell 16
KIRIKUKONTSERT

NELE-LIIS VAIKSOO ja 
ROLF ROOSALU saatemuusikutega

Laupäeval, 10. augustil kell 21.00
Tõstamaa lauluväljakul 

RAHVAPIDU
ansambel Fix ja 

DJ Märt Rannamäe 

KUHU MINNA

Kor ral da ja jä tab en da le õi gu se te ha 
va ja du sel täien du si ja muu da tu si.

TULE TÖÖ LE!

Har ja se OÜ va jab hak ka jaid 

MA SI NA ME HI, 

kes saa vad hak ka ma 

eks ka vaa to ri, fron taal laa du ri ja 

bul doo se ri ga. 

Tööd liht sast laa di mi sest ku ni 

kraa vi de ja tras si de kae va mi se ni. 

Sa mu ti gil jo tii ni mi ne. 

Ka suks tu leb CE ka te goo ria.

Töö piir kond on val da valt 

Pär nu maal, kuid ob jek te võib et te 

tul la ko gu Ees tis.

Kon takt: rut mar@har ja se.ee 

Te le fon 5132810

19. juuni alates 10.00
TÕSTAMAA RAHVAMAJAS

Etteregistreerimine 
telefonil 5323 2454

SILMADE KONTROLL JA 
PRILLIDE MÜÜK

Silmade kontroll 15 €, 
prilliostjale TASUTA!
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EL MAR KULD 
23.04.1933 – 14.05.2019 

MIH KEL 
LÜ HIS TE 

26.01.1951 – 12.05.2019

PAKU ME TÖÖD!
MA RIA TA LU VÕ TAB TÖÖ LE 

ko ris ta ja, toa tee ni ja, aed ni ku abi li se ja 
pe re nai se abi li se. 

Tel 503 6066


