
Nr 10 (253) / november 2019

N
o vemb ri kuu esi me sel 
es mas päe val oo ta si me 
Mu na laiu sa da mas Kih-

nu saa re le sõi tu. Il ma taa di nä gu 
oli üs na tu sa ne – tu me dad, vett 
täis pil ved, äge dalt lai ne tav me ri 
ja tuu le kii ru seks en nus ta ti 21 
m/s. Me re sõit ei tõo ta nud eri-
ti meel di vaid emot sioo ne. Aga 
tu li min na, sest tei sel pool merd 
oo da ti meid. 

Praa mi sõit läks oo da tust 
lõ bu sa malt – ei kõi gu ta nud ki nii 
hul lult. Suur Kihr nu Vir ve pak-
kus nii tuu le var ju kui ka tur va-
tun net. 

Sa da mas oli oo tel Vee ra Leas 
ja va na veoau to, mil le ga ik ka on 
tu ris te saa rel sõi du ta tud. Vaa ta-
ma ta meie tant si ja te suh te li selt 
kõr ge le ea le, ei val mis ta nud väi-
ke ro ni mis har ju tus prob lee me. 
Kii res ti täi tus veoau to kast sõit-
ja te ga. Tuul oli küll nii va li, et 
kõik pea kat ted, sal lid ja suur rä-
tid olid ära len nu ohus.

Rah va ma jas kos ti ta ti meid 
kuu ma tee ja väi ke se kül ma ro-
hu nap si ga. Te ge li kult tä his ta sid 

võõ rus ta jad möö du nud ea ka-
te päe va. Abi val la va nem Tai-
vi Ve sik tut vus tas oma rah va le 
tu le vi kup laa ni, mil le ko ha selt 
ehi ta tak se lä hi tu le vi kus saa re le 
30ne ko ha li ne hool de ko du. Kat-
rin Kum pan rää kis pä ri mus koo-
li te ge vu sest. Olu kord on pä ris 
hea – on pii sa valt õpi la si ja pil le. 

Lõu naks pa ku ti maits vat 
mul gi put ru ja koo ki-koh vi. 
Mee le la hu tus lik osa oli meie täi-
ta. Tut vus ta si me lü hi dalt Vo ki-
rat ta 35. aas tast aja lu gu, mis jä rel 
laul si me an samb li tun nus lau lu 
„Va na vokk“. Ma ri oli tant su dest 
kok ku pan nud nii vah va ka va, et 
see in nus tas meie ga koos tant si-
ma ka saa re noo ri ja va nu.

Päe va nae laks ku ju nes Ori ku 
Lii su pul ma lau lu esit lus Ai ma 
poolt. Noor paa ri pa ro dee ri-
sid Tan ja ja Tai mi. Peo le an dis 
tõe li se hoo sis se mei le kõi gi le 
ju ba oma seks ja arm saks saa-
nud Ma ri sõb ran na Õn ne la Tee-
a ru. Õn ne la män gud, lau lud ja 
nal jad sü ti ta vad ala ti kuu la jaid-
vaa ta jaid ning tun dub, et te da 

en nast ki. Sel le pä rast on gi te ma 
esi ne mi ne ma ru hoog ne ja kaa-
sa kis kuv. 

Koo so le mi se lõ pus esi ta sin 
paar kü si must saa re täht sa ma le 
nai se le Är ma Roo si le: 

Mi da ar vad uuest hool de-
ko du mõt test? Hool de ko du 
on va ja nüüd, vä he malt aas ta 
pä rast. Siis on saa rel ju ba uus ja 
noo rem põlv kond.

Kui das pi du meel dis? Pi du 
meel dis, sest oli teist moo di kui 
saa rel ta va li selt, eri ti Ori ku Lii-
su laul. 

Suu res peo hoos ei mär ga nud 

kee gi tuu le tu gev ne mist. See 
tõ sia si val mis tas aju tist mu ret – 
kas praam ik ka Mu na laiu poo le 
sõit ma hak kab? Oo tu sä re vu ses 
praa di si me ku ni kel la 15ne ni, 
siis pi di ko ha lik il ma tea de üt le-
ma, kas sõi dab, või mit te. Kell 
15.15 saa bus sel gus – praam väl-
jub ja viib meid mand ri le. Järg-
ne sid vii ma sed tä nu kal lis tu seed. 
Eri li selt suur meie pool ne tä nu 
Vee ra le. 

Nii möö dus üks tor mi ne, aga 
mee leo lu kas sü gis päev Kih nu 
saa rel. 

Efe li ne

Voki ra tas vee res Voki ra tas vee res 
Kih nusKih nus



 Ras ke on en nast kok ku võt-
ta vii mas te su ve riis me te kok ku 
pak ki mi seks. 

Iga töö alus ta mi ne võ tab 
niiii pal ju ae ga ja ena mas ti 
jõuab en ne pi me daks min na 
ning siis on liht ne as ja toi me tus 
hom se var na lü ka ta.

Ime lik, et no vem ber on ala-
ti ühe su gu ne ma sen du se auk. 
Lük kad en nast hom mi kul voo-
dist väl ja, aga sil mad on päev 
ot sa vi du kil. 

Tar gad hiin la sed üt le vad, 
et prae gu on gi ma ga mi se aeg. 
Va ra üles ja va ra voo di. Juua 
ing ve ri ga teed, süüa ko du mai-
seid toi duai neid ja iseä ra nis 
ime list ha pu kap sast. 

Kõik väl ja mai sed puu vil jad 
poo di jät ta, sest see on pu has 
vi ta mii ni de ta suh kur. Näk si da 
kui va ta tud õu nu ja proo vi da 
ker ge maid toi te pruu ki da. 

Pa rem ek raa ni de ga oma aju 
õh tu ti mit te kur na ta, ra hu ne da 
ja ui nu da. 

Kõi ke se da olen va rem gi 
kuul nud, aga kui das küll en nast 
mõis tu se le tuua ja sul ge da 
he le si ni sed ek raa nid? 

Lõ puks kui un ne sui gun, 
näen unes lõp ma tut mar di-
päe va. 

Näen unes, et hoov on mar-
di san te täis ja nad muud kui 
trü gi vad tup pa ning kar ju-
vad:”Mar ti, Mar ti, Mar tiii”! 
Lõ gis ta vad aken de ta ga, kat su-
vad uk si ja ik ka ai na kar ju vad. 

Mi na he lis tan 112le ja 
ne mad kar ju vad mul le vas tu: 
“Är ge mu ret se ge, tee me ko mis-
jo ni, kan na ta ge!” Kos tü mee ri-
tud te ge la sed räus ka vad õues 
eda si ja ma olen mee le hei tel. 

Üri tan põ ge ne da keld ris se 
ja mürts ti ku kun voo dist väl-
ja. Hai get sain kor ra li kult, aga 
är ka sin vä he malt  pii narikkast 
unenäost.

Ül le Tamm, 
toi me ta ja
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A
eg len dab kii relt, sest 
ju ba vars ti on gi det-
semb ri kuu ning ok too-

ber ja no vem ber on möö du nult 
kii relt. Noor te kes ku ses on sel lel 
ajal toi mu nud nii mõn da gi.

Iga nel ja päev on meil kü las 
Ma rek, kes viib lä bi ko kan dus-
rin gi. Kord val mis ta tak se mi da-
gi ma gu sat ja siis ka soo last 
ning oma pä rast. Hal lo wee ni 
ajal pan di rõh ku just toi du vä li-
mu se le. Val mi sid re bi tud küü-
ned koos vih maus si de ga – vii-
ne rid ma ka ro ni de ga jms.

Meid on kü las ta nud ja 
kü las tab ka tu le vi kus Jaa na 
Pär nu Tu gi last. Noo red saa-
vad te ma ga ves tel da eri ne va te-
le tee ma del ja ae ga jalt te hak se 
se da män gu li selt, sest nii on ju 
lõ bu sam. Jaa nat oo ta vad lap-
sed ala ti ta ga si. Ma re kit mui-
du gi ka.

Ok toob ri kuu kes kel lõp pes 
kuu ae ga kest nud laua ten ni se 
tur niir. Kok ku osa les 13 män-
gi jat - 2 tüd ru kut ja 11 pois si. I 
ko ha saa vu tas Sten-Jents Käärt, 
II ko ha sai Kul dar Juu rik ja III 
ko ha Kar mo Ku ris tik. Järg mi-
se na al gas ka be tur niir, ku hu 
re gist ree ris en nast 29 osa le jat. 
Eks pais tab, mil lal saa me võit ja 
väl ja kuu lu ta da.

Ok toob ri kuu va hea jal toi-
mus noor te kes ku se mi ni laa ger 
“Mõt le me ja tee me koos”. Osa-
les 12 noort. Ja ga si me osa le jad 
grup pi des se, sest kõi ge pealt oli 
va ja grup pi des koos ta da laag-
ri ka va, siis lep pi si me kok ku, 
mi da söö me ja kes mil list söö-
gi kor da  kee gi val mis tab. Eda-
si ot sus ta si me te ge vu sed ja kui 
ka va sai sei na le kir ja, siis läk si-
me kõik koos poo di too rai net 
han ki ma. Pea le esi me se gru-
pi kok ka mist see di si me vei di 
olu kor da ja läk si me saa li män-
gi ma. En ne õh tu söö ki toi mus 

väi ke fo to jaht noor te kas ja ju ba 
läks järg mi sel gru pil õh tu söö-
gi kok ka mi ne lah ti. Õh tul män-
gi si me xbo xi, kes tah tis vaa tas 
fi l mi ja kes tah tis, see män gis 
laua män ge. Ma ga mi se ga oli nii 
na gu oli, kes tah tis see ma gas ja 
kes ei taht nud see ei ma ga nud. 
Hom mi ku söök söö dud hak ka-
si me ko ris ta ma ja võt si me laag-
ri kok ku – mis oli to re ja mis 
võiks järg mi ne kord teist moo-
di ol la. Meil oli vä ga vah va ning 
järg mi ne öö bi mi ne noor te kas 
on ju ba 22.-23. no vemb ril 2019.

Hal lo wee ni ajal toi mus 
noor te kas õud ne pä rast lõu na. 
Oli pal ju nõi da sid ja hald jaid. 
Sai osa le da hal lo wee ni tee ma-
li sel vik to rii nil, mil le koos tas 
Keit lyn Kaal, joo nis ta da pil te 
joo nis tus võist lu seks ning sa mal 
ajal kuu la si me kül ma vä ri naid 
te ki vat muu si kat. Jul ge mad kol-
lid läk sid pä rast noor te kes ku se 

sul ge mist ale vi kor ter ma ja de 
us te ta ha “Kom mi või pom mi” 
nõud ma.

Va he peal ole me veel män-
gi nud bin got, eri ne vaid laua-
män ge, kü las ta nud ska te par-
ki, meis ter da nud isa de le kaar-
te ja tä nu Kai di Lu me ra le saa-
me küp se ta da pi par koo ke, mis 
lä he vad Tõs ta maa las teaia hea-
te ge vus lik ku koh vi kus se müü-
ki. Plaa nis on ka Tõs ta maa jõu-
lu laa dal osa le da, see ga oo ta me 
kõi ki Tõs ta maa noor te kes ku se 
jõu lu loo si le 15. det semb ril Tõs-
ta maa rah va ma jas. 

Meil on veel pal ju eri ne vaid 
sünd mu si ja üri tu si tu le mas, 
see ga jäl gi ge in fot ning roh kem 
pil te meie sünd mus test ja te ge-
mis test leia te in ter ne tist – Tõs-
ta maa noor te kes ku se fa ce boo ki 
leht ja blo gi.

Ka ro lii ne Kask
Tõs ta maa noor te kes ku se noor soo töö ta ja
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2019. aas ta on kuu lu ta tud 
põ lis keel te aas taks, see ga 
ka ees ti kee le aas taks. Sel le 
tä his ta mi seks toi mus 1. no-
vemb ril Pär nu Muu seu mis 
ees ti kee le päev, ku hu olid 
kut su tud Pär nu maa koo li de 
va ne mad õpi la sed. Meie 
koo list osa le sid viis güm na-
sis ti ja õpe ta ja Ma ri Lü his te.

Päe va ava sõ nad üt les lin na-
pea Ro mek Ko senk ra nius, järg-
nes to re muu si ka li ne ter vi tus 
Kih nu koo li las telt.

Tar tu Üli koo li pro fes sor 
Karl Pa ju sa lu tut vus tas oma 
et te kan des „Ees ti põ lis kee led 
ja Pär nu maa kee le li ne ku ju ne-
mi ne“ uue maid sei su koh ti eest-
las te ja ees ti kee le pä ri to lust, 
sa mu ti kee le ku ju ne mist ning 
eri ne vaid mur deid ja mur ra-
kuid, ka se da, kui das eri pai gus 
on sõ nu eri ne valt hääl da tud, 
kir ja pan dud. Pär nu muu seu mi 
di rek tor Al dur Vunk kõ ne les 
sel lest, mil li seid kee li on ae ga de 
jook sul lin nas kõ nel dud. Sel-
gus, et ees ti kee lest täht sam on 
ol nud hoo pis sak sa keel ning 
Pär nu on ol nud üs na mit me-
keel ne linn. Tut vus tus kan dis 
peal kir ja „Mit me keel sus lä bi 
Pär nu aja loo“.

Lä ti Üli koo li lek tor Re ti 
Kön nin ge tut vus tas ees ti kee-
le õp pi mi se või ma lu si nii laias 
maail mas kui ka Lä tis. Au le 
Kink ja Mar ju Aas ma Hää de-
mees telt rää ki sid tun tud rah-
va luu le ko gu jast Mar ta Mäe-
sa lu-Kal la sest ja te ma suu rest 

elu tööst nii rah va jut tu de, -lau-
lu de kui ka mä les tus te kir ja pa-
ni ja na – se da ka kõr ges va nu ses 
ja vi let sa nä gi ja na.

Järg nes Pär nu ema kee leõ-
pe ta ja te ning õpi las te aru te lu 
ema kee lest ja tä na päe va käi be-
lae nu dest. Päev lõp pes kih nu-
keel se ühis lau lu ga. Meie õpi-
la sed jäid ees ti kee le päe va ga 
ra hu le, meel de jää vaim et te kan-
ne oli ees ti kee le õpe ta mi sest 
nii Lä ti kui teis tes ki üli koo li des.

„Ees ti kee le päev oli vä ga 
to re, sest seal rää gi ti vä ga eri ne-
va tel tee ma del. Näi teks Hää de-
mees te kul tuu ria ja loost ja kust 
ees ti keel üld se tu leb. Mi nu 
lem mik tee ma oli aga ees ti kee-
le õpe ta mi sest Lä ti Üli koo lis. 
La he oli kuul da, et ka teis te le 
rah vus te le meel dib meie keelt 
õp pi da.“

„Ma imes ta sin just sel le üle, 
et nii pal jud ta ha vad pä ri selt 
ees ti keelt õp pi da ja see on vä ga 
to re.“

„Ees ti kee le päe vast jäi meel-
de, et Pär nu maal on eri piir-
kon da des ka su tu sel ol nud ise-
loo mu lik ke sõ nu, näi teks Tõs-
ta maa kan dis „me de“ ja „te de“ 
vorm, mi da olen ise gi kuul nud.

Lä tis ja teis tes üli koo li des 
õpi tak se ees ti keelt na gu võõr-
keelt ik ka. Aru saa mi seks ka su-
ta tak se mõnd teist keelt, näi-
teks sak sa, ing li se või mõ ne 
muu kee le abi. Õpi la sed õpi vad 
ees ti keelt liht salt sel le pä rast, 
et nei le meel dib Ees ti või nad 

hu vi tu vad Ees tist või on neil 
mõ ni su gu la ne või esi va nem 
eest la ne ol nud. “

„Seal rää gi ti ka Ees ti põ lis-
keel test ja sel lest, kui suur osa 
on ol nud Pär nu maal nen-
de ku ju ne mi ses. Mei le rää gi ti 
täht sa test ini mes test, kes omal 
ajal sõ nu ja lau le kir ja pa nid, et 
tu le vas te le põl ve de le mi da gi 
en dast mä les tu seks jät ta. Sai-
me kuu la ta ka Hää de mees te 
lau lu vii si – sel le keel oli nii eri-
nev sel lest, mi da mu jal Pär nu-
maal rää gi tak se.

Kõ ne le si me veel käi be lae-
nu dest, mi da noo red ka su ta-
vad. Too di pal ju näi teid na gu 
feik, diip, rip jne. Aru ta si me, 
mil li sest kee lest on need tul-
nud ja miks me neid ka su ta me, 
kui meil on ole mas ka oma ees-
ti keel sed sõ nad nen de koh ta. 
Pä rast pik ka arut le mist jõud-
si me jä rel du se le, et me ei saa 
noo ri kee la ta ka su ta mast laen-
sõ nu ja nad või vad ka su ta da 
oma keelt, aga ai nult oma tut-
vus ring kon nas. Va ne ma te ini-
mes te ja võõ ras te ga su hel des 
tu leks ka su ta da ik ka gi kor rekt-
set ees ti keelt. Mui du või me 
lõ puks min na üle min gi le muu-
le kee le le ja meie ilus ees ti keel 
võib lõ puks hää bu da.“

Ees ti kee le päe va mee nu ta-
sid õpe ta ja Ma ri Lü his te ning 
õpi la sed Kärt Elis mäe, Pil le 
Kop pel, Ris to Rand ja Bir gith 
Si ni me ri.

Huk ku nud loo mast 
tu leb tea da an da
 Me ri uhub ke va dest sü gi-
se ni Pär nu ran da des se sur nud 
hül geid. Te ge mist on iga-aas ta-
se prob lee mi ga, mi da ik ka et te 
tu leb (eri ti sa ge li just ke va del) ja 
mis pa neb hül ge kor ju se leid nud 
ko da nik ke kü si ma: kel le le sel li-
sest leiust tea da an da?

Tõs ta maal saab me re ran nalt 
lei tud sur nud hül ge koh ta edas-
ta da in fo Tõs ta maa osa val la-
kes ku se in fo te le fo nil 444 8161, 
tea vi ta da lä bi „An na tea da“ 
ra ken du se või an da tea de eda si 
lin na in fo te le fo nil 15 505. 

Sur nud suu ru lu ki test tea da 
and mi seks on kesk kon nains-
pekt sioo ni in fo te le fon 1313.

Kui mär ka te maan teel huk-
ku nud loo ma, siis käi tu ge järg-
ne valt:

Maan teel huk ku nud suu ru-
luk (hunt, ka ru, il ves, mets si ga, 
pu na hirv, põ der või mets kits) 
- he lis ta ge kesk kon nains pekt-
sioo ni te le fo ni numb ril 1313.

Maan teel (rii gi teel) huk-
ku nud muu loom - he lis ta ge 
maan teein fo te le fo ni le 1510.

Anu Vill mann
Pär nu lin na va lit su se 

kom mu ni kat sioo nis pet sia list

Varb la suu nal uued 
bus si pea tu sed ja 
graa fi  kud
 Ala tes 20.11.2019 on Tõs-
ta maalt Varb la suu nas sõit va te 
bus si lii ni de sõi dup laa ni des se 
li sa tud uued pea tu sed:

NOO RU SE pea tus Tõs ta maa 
las teaia ja ter vi se kes ku se juu res 
(Varb la mnt 24) ja

RAN NI KU pea tus Ran ni ku 
kü las en ne Kast nat. 

Tõs ta maa suu nal on ka bus-
si lii ni nr 67 õh tul Pär nust kell 
17:10 väl ju va bus si sõi dug raa fi -
kut kor ri gee ri tud.

Vaa ta ka lii ni de 62-1, 62-2, 
68, 326, 67 graa fi  kuid 
www.pea tus.ee

Ees ti kee le päev Pär nus

Tõs ta maa osa val la kõr gei maks au ta suks on 
va pi märk, mis an tak se isi ku le, kes oma te ge-

vu se ga on olu li selt kaa sa ai da nud osa val la aren-
gu le või ela ni ke heao lu le, saa vu ta nud tä he le pa-
nu väär seid tu le mu si või ül di se tun nus tu se kul-
tuu ri, ha ri du se, ma jan du se, eest lu se jmt eden-
da mi sel.

Et te pa ne kuid va pi mär gi and mi seks saab esi-
ta da 15. jaa nua ri ni 2020. 

Kir ja lik et te pa nek saa ta Tõs ta maa osa val la kes-
ku se le aad res sil: Sa da ma tee 2, 88101 Tõs ta maa 

ale vik, Pär nu linn või lin na va lit sus@par nu.ee.

Et te pa ne kus se mär ki da:
1) kan di daa di ees- ja pe re kon na ni mi
2) põh jen dus, mil le eest tun nus tust aval da tak se
3) et te pa ne ku esi ta ja ni mi, kon tak tand med, kuu-
päev ja all ki ri

Va pi mär gi and mi se ot sus tab Tõs ta maa osa-
val la ko gu. Va pi märk an tak se üle Ees ti Va ba rii gi 
aas ta päe va tä his ta val üri tu sel.

TOV

Tõs ta maa va pi mär gi kan di daa ti de esi ta mi ne
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E
luil mas ki ei oleks Kris-
tii na Le pi ku nii kau ge-
le ük si min na jul ge nud, 
aga kui ta Ka rin Mii du-

le na tu ke nal ja ga poo leks In do-
nee sias se sõi duks et te pa ne ku 
te gi, tea tas vii ma ne, et läh me 
mui du gi. 

Nais te rei si ki hu käi vi tas SA 
Ees ti Maa tu ris mi kor ral da tud 
hu vi- ja õp pe reis In do nee sias-
se, ku hu liik meid osa le ma kut-
su ti. Ka rin kin kis rei si en da le 
juu be liks ja Kris tii na te gi en da-
le emap ree mia. Nii kau ge le rei-
si des tu leb väl ja käia tub li mi tu 
tu hat ja kui ju ba tund ma tus se 
siis tur va li se ja kind la rei si selts-
kon na ga, oli nais te ühi ne ot sus.

Ha ka tu seks tu li 20 tun di len-
nu ki tes möö da saa ta, mi da suu-
rem len nuk, se da mu ga va mad 
tin gi mu sed: head söö gid, ek raa-
nid, aga na tu ke hir mus ka, tõ deb 
Kris tii na. Kumb ki nais test pol-
nud va ra se malt nii pi kalt tae va-
lao tu ses vii bi nud. 

Esi me ne hetk In do nee sia Jaa-
va saa rel asu va pea lin na Ja kar-
ta em bu ses oli na gu oleks sau-
na la va le saa bu nud. Ko ha lik giid 
Ruu di tut vus tas oma maad ing-
li se kee les, kel le le va ja teh ti tõl-
kes kok ku võ te.

Rei si lis tel oli eel ne valt või-
ma lus va li da öö bi mist eri ne va-

te tär ni de ga ho tel li de va hel, mis 
isee ne sest ei ol nud üks tei sest 
kau gel, aga ar ves ta des kol me-
küm ne mil jo ni li se ela nik kon na-
ga Ja kar ta su pe rum mi kuid, nee-
las iga päev to hu tult tüh je tun de 
bus sis pas si des, et grupp kok-
ku saa da. Sel lest veast tu leb rei-
si pla nee ri des kind las ti õp pi da, 
ar va sid rei si sel lid. Li saks tü kel-
das sää ra ne kor ral dus taht ma-
tult maa tu ris mi pe ret. 

Liik lus oli meie mõis tes hul-
lu meel ne. Ühel päe val sõi de ti 
lä bi lin na bus sis 9 tun di jär jest 
ja sel lest ne li tun di seis ti um mi-
kus, kir jel da vad nai sed või du. 
Õn neks käi sid ba naa ni müü jad 
oma kau pa pak ku mas, näl ga ei 
jää nud. Ühest lin na ot sat pää-
se da tei se oli nii vae va li ne. Ise gi 
po lit sei es kort võe ti ap pi. Hil jem 
sel gus, et kõi ge pa re ma üle vaa te 
Jaa vast sai ron gi sõi dul, just see 
rei si mis viis sääs tis ae ga ja när ve.

In do nee sia Va ba riik on vä ga 
mit me ke si ne maa. 17 500 saart 
ja 240 mil jo nit ini mest - seal-
hul gas kolm sa da eri ne vat et ni-
list rah vusg rup pi eri ne va te keel-
te ja kul tuu ri de ga. Jaa va saa rel 
elab 80 prot sen ti mos le meid. 
Õn neks ollakse har ju nud üks-
tei se usust lu gu pi da ma ja see-
tõt tu suu detakse külg kül je kõr-
val iga päe va selt hak ka ma saa da. 

Ko ha li kud on oma maa ja 
rii gi üle vä ga, vä ga uh ked, nad 
üt le vad, et neil on kõik ole mas: 
maa va rad, suu rem vae sus lik-
vi dee ri tud, eri li ne tä he le pa nu 
koo li ha ri du sel. Ja kar tat ei saa 
lu ge da tu ris mi me kaks, sest seal 
liht salt po le mi da gi va pus ta vat 
vaa da ta, pi gem olid eest la sed 
need, ke da ko gu aeg pil dis ta ti ja 
pat su ta ti. 

Kul tuu ri, ha ri du se ja kau ni-
te kuns ti de kes ku seks loe tak se 
Yo gya kar tat ku hu sõi de ti ron gi-
ga. Ko ha li kud jät sid vä ga va he tu, 
soo ja ja osa võt li ku mul je. Tur gu-
del oli hu vi tav rin gi lii ku da, sest 
müü jad ei ol nud lii ga ag res siiv-
sed. 

Oli ik ka har ju ma tu vaa da ta, 
et igas aias kas vas oma ba naan, 
ana nass ja koo kos. Loo mu li kult 

Kodui gat su se ta õn
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olid seal sed vil jad ma gu sa mad 
siin se kau ban du se pro duk ti dest. 
Bo taa ni list mit me ke si sust kir jel-
da des lä he vad nai sed veel tä na gi 
ele vus se. 

Jaa val, ühe sul ta ni pa lee 
kü las tu sel, pot sa tas man go Kris-
tii na le peaae gu pä he, suu red kui 
me lo nid, mil le val vu rid ko he 
koo ri sid ja kü la lis te le pak ku sid. 
Man god an na vad saa ki kord 
aas tas, aga ba naan va rus tab 
pe re rah vast saa gi ga aas ta ring-
selt. Väik se ma te vil ja de ga sor did 
pi did mees te le iseä ra nis ka su li-
kud ole ma, tea dis Ruu di rää ki da. 

Nais tel oli või ma lus vi sa ta 
pilk ühe ko ha li ku ko du si se mus-
se, mis oli meie mõis tes vä ga 
as keet lik, aga nen de jaoks nor-
maal ne. Ke set laa va tu hast va la-
tud põ ran da ga ma ja oli kol deks 
kaks ki vi mil lel plaat peal ja oli-
gi ko gu köök. Õn ne tun deks neil 
liig seid as ju va ja ei läi nud. 

Ela tak se mit me pe re ga koos 
üs na kit sas tes tin gi mus tes. Elek-
ter, pe su ma sin ja kaev olid ma jas 
ole mas kui gi ka tus pais tis ko ha-
ti lä bi. 

Kü la ko gu kon nal on oma 
ühis kas sa ja sin na pa nus tab 
nii riik kui ka iga kü lai ni me ne. 
Sõl tub ko gu kon na tar ku sest ja 
tu ge vu sest kui häs ti kü la are neb. 

Ja val võib küll os ta pii ra ma-
tult vett ja mah la, aga al ko ho-
li sel lel saa rel eri ne valt Ba list ei 
müü da. Täp se malt on see le tia-
lu ne kaup, gru pi toit lus ta mi sel 
tu li ise gi õlu et te tel li da. Õlut 
mek ki vat naist seal rii gis hea pil-
gu ga ei vaa da ta. 

Põ hi li selt süüak se kolm kor-
da päe vas rii si ja sin na juur de 
ena mas ti ka na, vä hem ka la ja 
loo ma li ha. Ba lil söö di ka sea li-
ha pal ju. Oo ta ma tult vä he pa ku-
ti me rean de. Toi dud mait se sid 
üs na vürt si selt. Kõi ge eu roo pa-
li kum toit oli om lett. Ma gus toi te 
asen das ena mas ti värs ke puu vi li. 
Värs keid sa la teid ei söö da, ik ka 
riis, riis.. 

Jaa val sõi de ti jee pi de ga vul-
kaa ni tip pu st pii lu ti tos sa va 
kraat ri, mis al les 2010 laas ta valt 
purs kas, ser vast sis se. 

Saa re uh ku seks on maail ma 
suu rim, 9. sa jan dist pä rit Bo ro-
bu du ri bu dist lik tem pel, mis 
on kan tud UNES CO maail ma-
pä ran di ni mis tus se. Tem pel on 
oma 1460 eri ne va rel jee fi  ga kan-
tud ka Guin nes si re kor di te raa-
ma tus se.

Jaa valt siir du ti 1,5 len nu tun-
ni kau gu se le Ba li le. See mä gi ne 
ju ma la te ja dee mo ni te saar asub 
In do nee sia ar hi pe laa gis kõi ge 
ti he da mi ni asus ta tud Jaa va saa re 
ja väi ke se Lom bo ki saa re va hel. 
Ta on vaid 140 km pikk ning 80 
km lai. 

See oli ik ka hoo pis tei ne 
maailm - ilus, ra hu lik, mõ nus, 
õh ka sid nai sed. Pal ju hin duis mi 
al ta reid, ku hu hom mi ku ti an ne-
ta tak se, mis jä rel pü hit se tud lil-
le dest ja puu vil ja dest koos nev 
an ne tus sõi tis au tos ter ve päe-
va kaa sa. Ka he ja poo le Hiiu maa 
suu ru ne Ba li näi tas en nast rei si-
selts kon na le nel ja päe va jook sul. 

Kris tii na ar mastb küll vä ga 
loo dust, aga väi ke se ge ko ga ta 
siis ki tu ba ja ga da ei soo vi nud, 
laia li min di sõp ra de na. Nais te le 
an ti uus tu ba.

Oo ta ma tu oli ba li las te ma tu-
set ra dit sioon. Ini me se surm oli 
pi gem rõõ mus sünd mus. Lah-
ku nu ase ta ti la vat si le. See asus 
oma kor da va ri ka tu se all ko du-
hoo vis. Lah ku nu peab oo ta ma, 
mil lal su gu la sed leia vad mah ti 
ko gu ne da ja te kib ra ha et ma tu-
seid kor ral da da. Nii oo ta sid lah-
ku nud me hed ja nai sed eral-
di la vat si tel nä da laid, et kord 
tu haks pu de ne da. Tä na päe val 
ka su ta tak se mõ nin gast bal sa-
mee ri mist. 

Kris tii na le jät tis ehe da ela-
mu se elus esi mest kor da snor-
gel da mi ne ja veel koos me ri kip-
kon na de ga Gi li saa rel. Val ge liiv, 
ko ral lid, pal mi de ja si ni se tae va-
ga – ju ma lik. Ba lil oleks taht nud 
pi ke malt ol la, tõ de vad nii Kris-
tii na kui ka Ka rin. 

Mõis ta gi on tu rism Ba lil 
pea mi ne ma jan dus ha ru. Sel le-
ga kaas neb saa re prü gis tu mi ne. 
Ho tel li de ümb rus oli mui du-
gi puh tam, aga tos sa vaid prü gi-

mä ge sid võis kau ge mal ai ma ta. 
Prü gi kas te ise gi oli, aga ilm selt 
on prü gi tööt le mi ne see pu de li-
kael. 

Me rest väl ja uhu tud ve ti kad 
mae ti iga päev lii va al la, mis tun-
dus vei di kilp la se töö na. Nais te 
mee lest võiks ve ti kaid kom pos ti 
või toi du na ka su ta da.

Kok ku võt teks üt le vad nai-
sed, et tu leks roh kem elust 
mõ nu tun da ja et as ja des see 
pä ris rõõm kind las ti ei pei tu. 

Meie ini me sed vi ri se vad nii ko le 
pal ju. Ei ta ha se da vors ti, ei ta ha 
to da sin ki. 

Ko ju tul les igat ses Kris tii na 
esi me se as ja na ta va list liht sat 
vors ti lei ba ja see jä rel ki lu. Rii si ta 
veel nii pea ei ta ha. Ka rin rõ hus 
ko he ve ri vors ti ja värs ke te sa la-
ti te pea le. Mõ le mad on üli ra hul, 
et siit pi me dast sü gi sest maail-
ma kii ka mas käi sid. 

Rei si jut tu käis pu hu mas
Ül le Tamm

n ne lik ole mist õp pi mas
5 (253) nr 10 / 2019 november



KOO LI MA JA KA JAS TAB

Hal lo ween 
ter ve nä dal

KOO LI SÜND MU SED 
DET SEMB RIS:
Det semb ri kuu al gul on klas si de va he li ne 
jõu lu tee ma li ne kuns ti kon kurss ja iga 
tei si päe va hom mi kul tä his ta me ad ven ti

5. klass kor ral das ter ve nä dal, 28. ok toob-
rist ku ni 1. no vemb ri ni, Tõs ta maa kesk-
koo lis Hal lo wee ni. 

Iga päev oli stii li päev: es mas päe val 
õu dus fi l mi de te ge la sed, tei si päe val vam-
pii rid, kol ma päe val kum mi tu sed või nõi-
ad, nel ja päe val luu ke red või zom bid ja 
ree del mul ti ka te ge la sed. Es mas päe val oli 
va he tun di de ajal koh vik ava tud, kol ma-
päe val ot si ti kõr vit said ter ve koo li ma ja 
pealt, nel ja päe val sai meis ter da da ja ree-
del oli kum mi tus te jaht.

5. klas si õpi las te en da mul jed: tüd ru-
kud te gid pla ka ti, kos tüü mid olid la he-
dad, vä ga pal ju del siis ki ei ol nud kos tüü-
me. Hal lo wee nil peit si me kõr vit said ja 
tei sed ot si sid neid, meil oli mõ nus ja hea 
ol la. 

Meie klas si tüd ru kud te gid koh vi ku, 
kus kõik as jad said lõ puks müü dud. Kor-
ral da mi sel töö tas ter ve klass ühi selt ja 
nä gi vae va, et see nä dal mõ nu salt ja lõ bu-
salt ära si sus ta da.

11.12 Koo li mä lu mäng tee mal “Jõu lud”

12.12 Teat ri päev “Kui das te ha oma koo list sal liv kool” 
 Tõs ta maa rah va ma jas

19.12 Koo li jõu lu pi du koo li saa lis

20.12 Koo li hom mi ku ne jõu lu kont sert

* Sünd mu si võib li san du da, see ga jäl gi ge in fot koo li ko du le helt (www.tos ta maa.edu.ee) ja 
koo li fa ce boo ki le helt

Play back show 2019
Tõs ta maa kesk koo lis toi mus ka sel aas-
tal tra dit sioo ni li ne Play back show, mil le 
tee maks oli ees ti muu si ka. Peaae gu kõik 
klas sid ala tes 5. klas sist olid et te val mis-
ta nud põ ne vad et teas ted, mi da hin das 
kol me liik me li ne žürii, ku hu kuu lu sid 
Tee le Tõ nis son, Lau ra Jõe ja Kar lo Sa lu.

Play back show on koo li üks po pu-
laar sei maid üri tu si, mi da oo da tak se igal 
aas tal. Sel le aas ta tee ma „Ees ti muu si ka“ 
va li ti koos õpi la se sin du se ga. Iga klass 
sai loo si ra tast kee ru ta des muu si ka ot si-
mi seks ja ka va koos ta mi seks aas taar vu 
muu si ka leid mi seks. 

La val oli nä ha pal ju eri ne vaid ees ti 
ar tis te, nt Karl-Erik Tau kar, Meie Mees, 
Eli na Net ša je va, Sün ne Valt ri ja pal jud 
pal jud tei sed. 

Vä ga to re oli vaa da ta, kui das iga klass 
oli vae va näi nud oma ka va ga ning la va le 
as tu sid ka õpe ta jad, kes esi ta sid sa mu ti 
mik si tud loo - Tig ra ni, Aro pi ja Mer lyn 
Uus kü la re per tuaa rist. 

Väi ke se va he pa la esi ta sid mei le ka 
õpi las ko du noo red.

Kõi gi le ja gus nän ni - klas si de le ja ga ti 
tä nu kir jad ja kom mid ning sil ma paist-
va mad said eriau hin nad. 

Esi me se ko ha saa vu tas 10. klass, kel-
le le kuu lus ränd ka ri kas ja suur kom mi-
karp. Ne mad laul sid en da klas si Eli se le 
Traffi    cu võr ra tu loo, ka vas oli ka Koit ja 
Get ter-Jaa ni. 

Tei se ko ha saa vu tas 9. klass, kel le 
ka va al gas sä ra va Eli na Net ša je va Eu ro-
vi soo ni loo ga. Kol man daks jää nud 8. 

klas si esi ta tud Eli na Born jääb pi kaks 
ajaks meel de.

Play back show 2019 oli suu re pä ra-
ne. Taas kord oli rõõm vaa da ta an de-
kaid ja sä ra va te et teas te te ga noo ri. Eks 
õpe ta jad ki proo vi vad nen de ga sam mu 
pi da da. Se da sor ti üri tu sed loo vad koo li 
lõ bu sa ma õhk kon na. 

Loo de ta vas ti jääb sel li ne üri tus aas-
ta teks meie koo li üri tus te ka lend ris se.

Järg mi ne aas ta jäl le!

Ka ro lii ne Kask
Tõs ta maa Kesk koo li hu vi juht
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8. -  9. no vemb ril toi mus Tõs ta maa 
koo lis laa ger 4H noor te le, et tead-
vus ta da maal ela mi se võ lu sid. 

Laa ger oli ka he päe va ne, õh tul viie pai-
ku saa bu ti ja lau päe va kesk päe vaks oli 
laa ger lõ pe ta tud. Laa ger oli lü hi ke, aga 
sel le gi poo lest vä ga te gus ja meel de jääv. 

Alus ta si me laa ger da mi se ga ree de 
õh tul, kui ena mus re gis tee ru nuid olid 
saa bu nud. Laul si me 4H hüm ni ja rää-
ki si me ko du kor rast ning ka vast. Pä rast 
se da min di in ter naa ti oma tu ba des-
se ja riie tu ti soo jalt, et ale vi va hel oleks 
mu gav orien tee ru da. Rii ded sel jas, alus-
ta si me orien tee ru mi se ga. Käi di val la ma-
ja juu rest mõi sa par gi ni väl ja. Moo dus ta ti 
ne li võist kon da, igas tii mis oli vä he malt 
üks ko ha lik noor ja lä bi da oli va ja seit se 
punk ti eri ne va te kü si mus te ja te ge vus te-
ga. Orien tee ru mi ne sai lä bi ja seits mest 
oo tas meid koo li söök las ime mait sev toit 
koo li ko ka Me si ke se poolt. 

Kell 20.00 hak kas mõi sas pih ta kum-
mi tus tuur, mi da viis lä bi Lii na Käär. Ter-
ves ma jas põ le sid ai nult küün lad, ei ol nud 
elekt ri val gust. Tuu ri le and sid vun ki juur-
de Kar mo, Gret tel, Re bec ca, Mar leen ja 
mi na - pau gu ta si me uk si, il mu si me kus-
kilt ja ka du si me ku hu gi. En ne se da, kui 
teis tel va ba aeg oli, sead si me at ri buu ti-
ka tuu ri jaoks val mis: küün lad põ le ma, 
nu kud rip pu ma, hää led ja lii ku mi sed 
pai ka ning uk sed lah ti. Tuu ri ta ga si si de 
oli po si tiiv ne, nii mõ ned ki eh mu sid ja 
mõ tisk le sid, mis siin mõi sas ik ka gi toi-
mub. Suu red tä nud Lii na le, kes oli val-
mis meie ga sel list seik lust kaa sa te ge ma 
ja ai tas väl ja mõel da kõi ke, mi da väl ja sai 
mõel da.

Hil jem män gi si me koos män ge, te gi-
me öist loo dus tee ma list ka hoo ti ja ja ga si-
me loo si pak ke.

Hom mi kul sõi me ja hak ka si me end 
Ma ria Ta lu kü las tu seks et te val mis ta-
ma. Oli plaan min na ale vist lii ni bus si ga, 
aga kõik ei lä he ala ti nii na gu plaa ni tud 
- jäi me ko gu selts kon na ga bus sist ma ha. 
Ap pi tu lid laag ris se kaa sa tul nud ju hen-
da jad, kes oma au to de ga lap si eda si-ta-
ga si sõi du ta ma hak ka sid. Läks küll ae ga, 
aga loo mad said näh tud ja pil did teh tud.

Kui oli me ta ga si koo li ma jas, läk si me 
koo li söök las se kõi gi lem mi kuid ma ka ro-
ne söö ma. Nen de eest suur tä nu ko ka tä di 
Pil le le. Kui kõ hud täis söö dud hak ka si me 
oma laag ri ga ot si kok ku tõm ba ma. Lõ pe-

ta si me rõõm sa noo di ga - ja ga si me iga le 
osa le nud klu bi le tä nu kir jad ja ju hen da ja-
te le kin gi ko tid Sil la met sa tai meaia ka nar-
bik ku de ga.

Suur tä nu meie toe ta ja te le, kes and-
sid mis kit head, et se da ja ga da laag ri lis-
te le, kas loo si pa ki na või au hin na na. Meie 
toe ta jad olid Sau le pi koh vik-baar, Poi si 
ei ne, Tra de hou se, Vii king SPA, My Fit-
ness, Po po co OÜ, Tõ he la jär ve puh ke kü-
la, Tõs ta maa rah va ma ja baar Väl jas, Tõs-
ta maa osa val la kes kus, Noor teü hing Ees ti 
4H, Mer tex Mets, Ma ren dow OÜ, Anu 
Pa gar. Suur kum mar dus meie kõi gi poolt!

Nii mei le, kui laag ri lis te le laa ger meel-
dis, kok ku tu li 56 ini mest. Tee me järg-
mi ne aas ta gi mi da gi ha ri vat ja lõ bu sat 
noor te le, eks 4H mo to ole gi “ÕPI ME 
TE GUT SE DES.”

Kad ri Vul kan
Tõs ta maa 4H klu bi Po si tiiv ne lii ge

KOO LI MA JA KA JAS TAB

4H laa ger "Tu le maa le"
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P
är nu kuns tik lu bi kas vas 
väl ja Rüüt li tä na val asu-
nud Pär nu I kul tuu ri ma ja 

kuns ti rin gist, kus kuns ti hu vi li-
si ju hen das Lei li Voll. Pär nus se 
töö le suu na tud Voll moo dus tas 
seal oma esi me se kuns ti rin gi 
1956. aas tal ja ve das rin gi paar-
küm mend aas tat, ku ni sel lest 
are nes väl ja kuns tik lu bi. 1976. 
aas tal asu tas 9 ko ha lik ku kuns ti-
hu vi list Pär nu Kuns tik lu bi. 

Kuns tik lu bi on ühen da nud 
Pär nu ja Pär nu maa loo mei ni-
me si pak ku des ühis te ge vu se 
või ma lu si ja väl jun dit oma kuns-
ti loo min gu esit le mi seks laie ma-
le pub li ku le. 2006. aas tast ala tes 

on klu bi kä su tu ses atel jee ruum 
Pär nu Kunst ni ke Ma jas, kus saa-
vad maa li mas käia kunst ni kud, 
kel ko dus ruu mi na pib ning kus 
toi mu vad iga kui sed klu bi koo-
so le kud ja ühi sü ri tu sed. 

Klu bi kor ral dab ju ba al gu s 
aas ta test pea le vä he malt kaks 
kor da aas tas oma näi tu si ning 
osa leb ak tiiv selt Pär nu kuns ti 
aas ta näi tus tel. Mär gi li se tä hen-
du se ga oli 1996. aas ta, mil klu-
bi päl vis Pär nu kuns ti aas tap ree-
mia.

Klu bi näi tus tel on teo sed 
ol nud teh ni kalt ja te maa ti kalt 
vä ga eri ne vad na gu klu bi la sed 
ise gi: ühed leia vad nau din gut 

loo du se, loo ma de ja lil le de rea-
list li kust või imp res sio nist li kust 
maa li mi sest, tei sed kal du vad 
abst rakt sio nis mi või ar mas ta-
vad va ba vär vi män gu. 

Pal jud klu bi liik med esi ne vad 
jär je kind lalt oma per so naal näi-
tus te ga Pär nu eri ne va tes näi tu-
se pai ka des. 

Tra dit sioo niks on saa nud 
iga su vi se sed maa li laag rid Ees ti-
maa eri pai gus. Loo du se val gu-
se- ja var ju män gu dest on käi dud 
ins pi raat sioo ni ning maa li mis-
rõõ mu am mu ta mas Kast nas, 
Jaa gu ran nas, Ri da las, Ruh nus, 
Käs mus, Er mis tu jär ve ää res. 

Esin dus li ke maa li väl ja pa ne-

ku te ga on klu bi la sed esi ne nud 
Pär nu Au gus tiu ne tus tel, Pär nu 
Han sa päe va del, Tar tu Han sa-
päe va del ja Vil jan di Han sa päe-
va del. 2015. aas tal vii di klu bi 
üle vaa te näi tus taas va na de sõp-
ra de juur de Soo me. Vaa sa kuns-
tik lu bi ga seo vad pär na ki da te 
sõp rus si de med ju ba 1990nda te 
aas ta te al gu sest ala tes, mil esi-
mes te näi tus te ga üks tei sel kü las 
käi di. 

Pär nu Kuns tik lu bi tä his tas 
oma 40. sün ni päe va märt si ku us 
juu be li näi tu se ga Pär nu Lin na-
ga le riis. 

Pär nu kuns tik lu bi

Hobi maa li jad ins pi ree rib loo dus

Algab traditsiooniline 
Tõstamaa Spordiklubi 

VÕRKPALLITURNIIR
Osalema oodatakse kuni 
8 liikmelisi võistkondi (4N+4M), 
platsil 3+3

Mängitakse turniirisüsteemis 
esmaspäeva ja kolmapäeva õhtuti 

Tõstamaa rahvamajas vastavalt ajakavale, mis 
edastatakse võistkondadele peale registreerimist.

Registreerimine sport@tostamaa.ee 28. novembrini 
(võistkonna nimi ja liikmete nimekiri). 

Osalustasu 100 EUR võistkonnalt. Info 5061930.

TULE LÖÖ KAASA !
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NO VEM BER

Nel ja päe val, 28. no vemb ril kell 18 Tõs ta maa rah va ma jas
ko gu pe ree ten dus “PIIP JA TUUT PI PAR KÖÖ GIS”

Pi let: eel koo li laps 3 €, koo li laps 5 €, täis kas va nu 7 €, sü le lap sed ta su ta. 
Pi le tid saa da val Tõs ta maa raa ma tu ko gus ja 

en ne eten du se al gust ko ha peal.

DET SEM BER
Pü ha päe val, 1. det semb ril 1. AD VENT 

kell 15 kes ka le vis jõu lu tu le de süü ta mi ne
Jõuluaja soovid edastavad osavallajuht Anu Peterson ja 

Pärnu Eliisabeti koguduse ning Tõstamaa Maarja 
koguduse õpetaja Tõnu Taremaa.

Ad ven di tu le ko ju vii mi seks võt ta kaa sa küü nal!

kell 15.15 Tõs ta maa rah va ma jas 
LAS TEAIA HEA TE GE VU SÜ RI TUS

ava tud koh vi kud ja meis ter da mis nur gad

kell 15.30 Tõstamaa rahvamajas
avatakse Pärnu Kunstiklubi maalide näitus.

Näha saab 2019. aastal Ermistu järve ääres toimunud 
laagris tehtud töid. Eksponeeritud on Ella Žuliene, Marju 

Lorentsoni, Ülle Raidma, Ly Saadi, Tiina Erala, Malle 
Heinoneni, Ljudmilla Ljulko ja Lea Kalde maalid.

Näitus jääb avatuks jaanuari lõpuni.

kell 16 Tõs ta maa rah va ma jas
MUU SI KA LI NE JÕU LU TER VI TUS Krist jan Ka sea rult

 Lau päe val, 14. det semb ril kell 12 Tõs ta maa rah va ma jas 
EA KA TE JÕU LU PI DU

Esi neb Er vin Lil le pea pe rean sam bel
In fo ja re gist ree ri mi ne: 5596 6223 Tiiu, 444 8161/529 4440 Liia.

Pü ha päe val, 15. det semb ril kell 10 Tõs ta maa rah va ma jas 
JÕU LU LAAT 

Mee leo lu loo vad Pä ka pi kue mand Ka ta ja lõõt sa mees 
Rein. Jõu luõn ne loos! Oo ta me oma teh tu ga kaup le ma! 

In fo ja laa da le re gist ree ri mi ne: tel 523 6350 / 
e-post: tos ta maarm@gmail.com.

Reedel, 20. detsembril kell 18 Tõstamaa rahvamajas
MEIE JÕULUD

rahvalike traditsioonidega jõulupidu tervele perele.
Külla tulemas Kihnu Virve koos pereansambliga. 

Laulame, tantsime, mängime! 
Esinevad meie maja isetegijad. 

Esietendub Tõstamaa rahvamaja näiteringi ja 
Tõstamaa keskkooli õpilaste jõuluetendus 

"Päkapikkude suvejõulud" (autor: Sirje Vill). 
Lõõtsalood Rein Pihelgas

Lau päe val, 21. det semb ril ja pü ha päe val, 22. det semb ril
Pär nu lin na jõu lu tu rul Ise seis vus väl ja kul 

Tõs ta maa rah va ma ja näi te rin gi ja Tõs ta maa kesk koo li 
õpi las te ühis näi dend “Pä ka pik ku de su ve jõu lud” 

Tei si päe val, 31. det semb ril Tõs ta maa rah va ma jas
SÄ RAV AAS TA VA HE TU SE DIS KO

KUHU MINNA

Pilet: eelkoolilaps 3 €, koolilaps 5 €, täiskasvanu 7 €, sülelapsed tasuta

Piletid saadaval Tõstamaa raamatukogus ja enne etenduse algust kohapeal.

Nel ja päe val, 28. novembril kell 18

Tõstamaa rahvamajas
etendus kogu perele: 

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