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K
or ra ga as tus talv uk sest sis se. 
Lu me sa du näi tab üles eri list vi sa-
dust ning lu me vai ba pak sus kor jab 

kii relt sen ti meet reid kõr gu ses se. 
Tal led jõl li ta vad imes tu ses ga tal liuk sel, 

sest ro he li ne mu ru vaip on aru saa ma tul 
kom bel ka du nud. Ko gu va len du se taus tal 
kiis ka vad ki bu se mar jad ot se kui erk pu na-
sed laia li pil lu ta tud pär lid. Mil lal gi tu leb ka 
nen de and mi se kord, aga prae gu on saa-
nud pu ne ta va test põõ sas test kau nis jõu-
lua ja ilu.

Mek ki sin pa ra jas ti esi me se tä na vu-
se ve ri vors ti mai ku, kui te leuu dis tes rää-
kis üks Tar tu proua hoo li vas se lin na ruu mi 
kuu lu va test pin ki dest. Jäin sel le üle sü ga-
vas ti mõ tisk le ma. Olen ka ise vii ma sel ajal 
pin gius ku ha ka nud, või bol la on põh ju seks 
va nus, aga va hel kind las ti väi ke se puh ke-
het ke va ja dus.

Pe rearst soo vi tab vii bi da kõi gil pal ju 
va bas õhus st lii ku da jõue te ko ha selt kas 
ük si või kaas la se ga, ol gu pan dee mia või 
sel lest va ba aeg. Kui ilm on mõ nus, puh-
kaks su ti ke jal ga, rüü paks teed, ajaks sõb-
ra ga jut tu ja si ru taks põ se päi ke se poo le. 

Kum ma li sel kom bel ei ole gi sel list või-
ma lust. Rah va ma ja ümb ru se män ni kus 
oleks ke na män ni ko hi nat kuu la ta, aga toe-
tu da po le ku hu gi. Mä les tus pin gid koo li teel 
on suu re pä ra ne mõ te, aga need jää vad ale-
vist su ti ke kau ge le. Ro man ti li se Ran na tee 
ka tu se ga pink, mis isee ne sest oli to re idee, 
läks nö õl le mees te nah ka. Na tu ke on tun ne 
küll, et kui ku hu gi pin gi pa ned, val lu ta vad 
sel le top si ven nad, rok ka vad ümb ru se täis 
ja on gi ko gu lu gu. 

Tõs ta maa oo tab ju ba am mu kes ka le vi 
pla nee rin gut, sel lest hoo li ma ta võiks ke na-
de vaa de te ga pai ka des ol la ja lu ta ja le pin-
gi ke puhke- ja mõttepausi tarbiks. Oo ta ja 
aeg on pikk, aga meie ela me prae gu.

Ül le Tamm, 
toi me ta ja

Juhtkiri Kal lid tõs ta maa la sed!
30. no vemb ril tõm ban joo ne al la peaae gu 
15 aas tat kest nud töö le Tõs ta maal. 

See on ol nud hu vi tav ja põ nev aeg mi nu 
elus. Ta ga si vaa da tes saab tun da hea meelt, 
et sain kaa sa ai da ta pal ju de le olu lis te le pro-
jek ti de le – Tõs ta maa las teaia ja rah va ma-
ja kaa sa jas ta mi ne, mit me su gu sed Lea der 
pro jek tid, KI Ki pro jekt mõi sa par gi jalg tee 
ra ja mi seks, mit med Ma ni ja saa re pro jek tid, 
seal hul gas uue lae va rii gi han ge, SA Kih nu 
Väi na Me re par gi Li fe pro jekt jpm.

Oma „lap seks“ võin pi da da EL st ruk tuu-
ri fon di de toel ra ja tud noor te kes kust koos 
kaa saeg se bän di ruu mi ga, mil lest on saa nud 
noor te le to re pe sa. 

On ol nud soo jad sõp rus suh ted Kors hol-
mi ga Soo mes ja pal ju to re daid koh tu mi si, 
mi da oli rõõm kor ral da da.

Kri pel da ma jääb, et uue kä si töö kes ku se 
ra ja mi se pro jekt jäi toe tu se saa mi sel na pilt 
joo ne al la, suur vaev sai sel le taot lu se ga ära 
näh tud. Ja hool de ko du uue ma ja ra ja mi se 
plaa nid rik kus 2008. aas tal ala nud ma su. 
Pro jekt oli val mis, ehi tus töö de kont ses sioo-
ni rii gi han ge et te val mis ta tud ja plaan PPP 
pro jek ti na era part ne ri kaa sa mi seks ole mas, 
kuid ma su tin gi mus tes ei tul nud han ke le 
enam pak ku jaid. Ma vä ga loo dan, et pro-
jekt võe tak se ühel het kel uues ti saht list väl-
ja ja see to re unis tus ik ka gi ku na gi teos tub.

Mul on ol nud suu re pä ra sed, toe ta vad ja 
hoo li vad töö kaas la sed ning ta han neid kõi-
ki sü da mest tä na da.  Tõs ta maa kol lee gid 
on 15 aas tat ol nud mi nu tei ne pe re, kel le ga 
koos ja ga da rõõ me ja mu re sid. 

Tä nan Tõs ta maa asu tus te juh te vä ga hea 
ja meel di va koos töö eest, nii sa mu ti Tõs ta-
maa osa val la ko gu.

An nan Tõs ta maa vank ri ve da mi se rõõ-
mu ga uues ti Too ma se le üle. Tal on ju hi na 
pal ju suu re mad ko ge mu sed kui mi nul ja 
Tõs ta maa on Too ma se sü da mea si. Ta teeb 
se da tööd ko gu hin ge ga, sel les või te kind-
lad ol la. 

Mit med on mi nult kü si nud, et mis plaa-
nid mul eda si seks on.

Esial gu on mul plaan, et tõm ban kor raks 
juht me sei nast väl ja, siis laen en da akud 
kor ra li kult täis ja teen res tar di. Üt len au salt, 
et mõ nin ga ne puh kus ku lub vä ga ära ja mul 
on sel le või ma lu se üle ise gi hea meel. Võ tan 
kor raks aja ma ha.

Saan pü hen da da roh kem ae ga pe re-
le, ko du le ja ka iseen da le. Mul on vii ma sel 
ajal tek ki nud üks ho bi, mil lest on saa nud 
mi nu suur kirg (või siis „kiiks“), mis an nab 
hea laen gu.

Ko lan ko du kan di loo du ses - met sa ra da-

del, ran nas, ra bas, põl du del ja püüan to re-
daid ela mu si pil di le.  Nüüd, kui mul va ba 
ae ga roh kem, lä hen kind las ti uu si ra du 
avas ta ma. Oo te ni me ki ri on pikk – Kõ pu 
nõmm, Tal si ra ba, Tõr va nõm me män nik, 
Vä ra ti ni na, Sor gu saar jne. jne.

Oo tan ke va dist ted re män gu ae ga, et ol la 
en ne päi ke se tõu su ühes män gu pai gas, kus 
näeb vä ga hu vi ta vat vaa te män gu.

Ja kui ka rud on tal veu nest är ga nud, siis 
ta haks ära käia Alu ta gu se ka ru var jes. Met-
sas ma ka ru ga sil mast sil ma kok ku saa da 
vist ik ka gi ei ta haks, aga po le vä lis ta tud, 
et see võib ühel päe val juh tu da. Il vest on 
õn nes tu nud kor ra nä ha, aga pil di le ei saa-
nud.

Nii et kui ku sa gil Tõs ta maa met sa de 
va hel mär ka te ke da gi fo to kaa me ra ga rin-
gi roo ma mas, siis see võin va balt ol la mi na.

Fo tog raa fi as olen täie lik al ga ja, ta haks 
en nast täien da da, võib-ol la mõ nel kur su-
sel osa le da.

Miks mit te lä bi meie kau ni loo dus kesk-
kon na eks po nee ri mi se ai da ta kaa sa ka Tõs-
ta maa piir kon na kui loo dus turs mi siht ko ha 
tu run da mi se le. 

Vaat sel li sed plaa nid on mul esial gu ... 
Hul luks läi nud, ek so le!? Igav mul iga ta hes 
ei hak ka.

Oma loo du sest ko gu tud emot sioo ni-
dest teen pos ti tu si FB-s ja Ins tag ra mi kon-
tol anu.pe ter son

Kui sin na po le pik ka ae ga enam pos ti tu-
si tul nud, siis on ka ru mind nah ka pan nud.

Näis, kas mi nu ilus plaan teos tub ja vaa-
ta me, mi da elu toob! 

Olen põ ne vil!

Tei le kõi gi le soo vin ik ka jõu du, ter vist ja 
po si tiiv set meelt!

Anu Pe ter son 
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TOI ME TUS TUN NEB HU VI?

Uus juht osa val la ma jas
 1. det semb rist asub osa val la-
kes kust juh ti ma Too mas Rõ hu.

Tõs ta maa osa val la kes ku se 
ju ha ta ja Too mas Rõ hu on lõ pe-
ta nud Tal lin na Üli koo li (Tal-
lin na Pe da goo gi li se Ins ti tuu di) 
spor diõ pe ta ja na. Ta oli aas ta tel 
1998 - 2017 Tõs ta maa val la va-
nem ja aas ta tel 2018 - 2021 Tõs-
ta maa osa val la ko gu esi mees. 
Rõ hut on kor du valt va li tud Tõs-
ta maa val la vo li ko gu liik meks 
ning kuu lus Pär nu lin na vo li ko-
gu eel mi ses se koos sei su. TT

Vakt si nee ri, kui elu ar mas!
 Tõs ta maa Ter vi se kes kus 
vakt si nee rib jät ku valt Co vid-19 
vas tu esi me si ja tei si doo se ning 
kui Teil on tei sest süs tist möö-
das ca 6 kuud, saab te ha kol-
man da tõ hus tus doo si. Oo ta me 
ka gri pi vas tu vakt si nee ri ma. 
Ala tes 65ndast eluaas tast tee me 
se da ta su ta.

Le pi me te le fo nis 447 1940 
või e-mai lil ter kes@hot.ee kok-
ku so bi va aja, aga võib ka ko ha-
peal kü si da. Vakt si nee ri me 
sa mu ti Pär nus Üle jõe ap tee gis, 
kus on või ma lik ka lau päe vi ti 
süs ti saa da. PA NE ÕLG AL LA!

25 - al les pli ka ke
 Aas ta lõ pu ga saab lä bi Tõs ta-
maa Tuul te 25. aas ta käik. Ko ha-
lik ke uu di seid kan dev aja leht 
il mus esi mest kor da jaa nua ris 
1996. Toi me ta jaks too na ne raa-
ma tu ko gu ju ha ta ja Lea Ran nik. 
Ap ril list 2005 an ti toi me ta ja töö 
üle Ül le Tam me le. 

Tä nu tub li de le va ba taht li ke-
le ning ko du kan di pat rioo ti de-
le saab aja leht ka su ta da nen de 
pil te ja kir ju ti si oma numb ri tes. 
Ra ha li si va hen deid toi me tu sel 
pak ku da ei ole, küll aga ole me 
pii ri tult tä nu li kud iga saa de tud 
uu di se või loo eest. Kõik numb-
rid on üle val osa val la ko du le hel 
ning tei ne kord on to re lu ge da 
ju ba aja looks saa nud ko du kan di 
uu di seid ning mõ tisk le da ko du-
val la aren gu te üle. 

Loo de ta vas ti pu hu vad Tõs ta-
maa Tuu led veel pi kalt! TT

Ka rin Vää na, kui das on mõ ju ta nud ko roo-
naaeg Got ze Söö gi ma ja elu?

See aeg on meid mu ga vust soo nist väl ja ra pu-
ta nud. Aru saa da valt on klien te ol nud vä hem - 
li gi kau du kol man di ku võr ra. Õn neks on tä na-
vu ilu sa sü gi se ga roh kem kü las ta jaid ol nud. Ole-
me ko ha li ke le tä nu li kud lo jaal su se, soo ja sõ na ja 
kü las tus te eest. See on ai da nud ras ke ma aja üle 
ela da.

Kes pa han da vad pii ran gu te ja Co vid-tõen di 
nõu de pea le roh kem, kas noo red või va ne-
mad ini me sed?

Meil on ve da nud – me ei ole laus vi ha tund-
nud ega sõi ma ta saa nud, vaid küm me kond ini-
mest on pa ha mee le uu te le reeg li te le meie pea le 
väl ja va la nud. Eba meel di vaim ko ge mus on ol nud 
noor pe re, kel le frust rat sioo ni märk lauaks osu tu-
si me. Sa mas - ini me sed har ju vad kõi ge ga. Nii on 
mas ki kand mi ne ja tõen di esi ta mi ne muu tu nud 
ta vap rot se duu riks. Ini me sed, kel po le vakt si nee-
ri mis pas si esi ta da, os ta vad söö gi kaa sa.

Kas teil po le tek ki nud tun net, et pa neks 
uk sed kin ni?

Iga su gu seid mõt teid on peast lä bi käi nud. Siis, 

kui oli sund sul ge mi ne ja het kil, mil tu leb sil mit si 
seis ta töö jõu puu du se ga. Ini me si on era kord selt 
ras ke lei da. Meid on aas ta ring selt vaid kaks töö-
ta jat – see on füü si li selt ja vaim selt ras ke. Õn ne-
kom bel olid meil sel su vel tub lid abi li sed – ai täh 
nei le.

Mil li ne on ko roo naa ja õp pe tund?
Kee ru li ne aeg on õpe ta nud lä bi mõel du mat 

ja efek tiiv se mat pla nee ri mist. Nii sa mu ti os ka-
me tä na rõõ mus ta da väik sei ma te gi edu sam mu-
de üle.

Mis pa neb sil mad sä ra ma?
Olust ve re Maa ma jan dus koo lis oman da tud 

ke raa mi ku kut se pa kub rõõm sat va hel dust iga-
päe va töö le. Kord nä da las on mul täis kas va nu-
te- ja kord nä da las las te ke raa mi ka ring – see on 
vä ga-vä ga te raa pi li ne te ge vus, see on ri kas and-
mi se ja võt mi se aeg. Pa ra ku on siin gi tul nud ol la 
loov ja uu si õpe ta mis mee to deid nu pu ta da. 

Tea tud mõt tes on ko gu Co vi di aeg ol nud 
väärt ene sea reng – nii Got zes kui ke raa mi ka-
s tuu dios.

TT

Poot si kõr gen da tud hu vi ga 
alal kas va va tes män ni ku tes 
on plaa nis ka hel järg mi sel 
aas tal te ha har ven dus raiet, 
tu le val ke va del võe tak se 
va ra se malt raiu tud lan ki del 
et te met sais tu tus. 

Har ven dus raiet on plaa-
nis te ha kok ku nel jal hek ta ril – 
tu le val aas tal 1,1 hek ta ril ning 
2023. aas tal 2,9 hek ta ril. Met-
sad raiu tak se hõ re da maks, et 

an da kas va ma jää va te le puu de-
le roh kem val gust ja ruu mi.

„Poot si kõr gen da tud ava li-
ku hu vi ga ala met sa de va nu se-
li ne jao tus on ideaa li lä he da ne, 
va na met sa, kes kea list met sa ja 
noort met sa on peaae gu võrd-
selt. See tõt tu ole me gi järg ne-
vaks küm neks aas taks pla nee-
ri nud ai nult hool dus raieid, mis 
on mõel dud met sa de kas vu tin-
gi mus te pa ran da mi seks,“ täp-
sus tas Vänd ra met saü lem Aliis 

Kev vai. Met sais tu tus võe tak se 
et te kol mel raies mi kul, ku hu 
pan nak se kas va ma ka sed.

Ko ha li ke ela ni ke soo vil 
püüab RMK edas pi di met sa-
hool dus töid te ha ajal, mis ei 
lan ge mar ja kor ja mi se ga üh te. 
„Mei le teh ti nii su gu ne et te pa-
nek ja võt si me sel le ar ves se,“ 
mär kis met saü lem.

Rii gi met sa Ma jan da mi se 
Kes kus

RMK kin ni tas Poot si rii gi met sa ma jan da mi se ka va

Hin ge de päe val, 2. no vemb ril 
lu ges rah va ma jas oma luu let 
Eve li Il vest, hin ge dea ja kom-
bes tik ku tut vus tas Car men 
Maan toa, õn ne li ko le mi sest 
rää kis Ma rel le Kae lep ning 
õh tu si dus muu si ka ga kok ku 
Kat ri.

Alates 29. novembrist on 
osavallakeskuse uksed 
vastuvõtuaegadel taas valla.
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21. no vemb ril sain kur va tea te, et Si nu vä si nud hing on 
rei si nud üle sel le ra ja, kust ta ga si ei tul da. Ras ke oli juh tu-
nut omaks võt ta, sest al les au gus tis oli me rõõm salt koos 
si nu 89. sün ni päe val. Mee nu sid meie ühi sed käi mi sed ja 
te ge mi sed.

Ole me pä rit ühest ja sa mast kü last, käi nud Tõ he-
la alg koo lis ja Tõs ta maa 7-klas si li ses koo lis. Küll mit te 
sa maaeg selt. Si nu tee viis Pär nus se kesk koo li ja Tar tus se 
üli koo li. See jä rel asu sid töö le TA Zoo loo gia ja Bo taa ni ka 
Ins ti tuu di Loo dus kait se Ko mis jo ni. Mi na piir du sin Tõs-
ta maa kesk koo li ga jäin töö le ko du koh ta.

Mä le tan, et ala tes 1980. aas tast alus ta sid puh kus te ajal 
ku na gi se Tõs ta maa ki hel kon na ta lu hoo ne te kaar dis ta-
mist, esi me se na ko du kü last Män ni kus test. Kir ja said kü la de kau pa kõi ki de hoo ne te asen dis-
kee mid koos fo to de ga ja kir jel dus te ga ku na gis test ta lu töö dest, te ge mis test ja eluo lust. Kir ja 
sai 47 kü la 1021elu pai ka 4382 fo to ga kok ku 6432 le he kül jel. Li gi vee rand sa da aas tat kest nud 
uu ri mis töö tu le mu sed on Ees ti Rah va Muu seu mis. Oled aval da nud mi tu sa da ar tik lit aja kir-
jan du ses ja ko gu mi kes, ko gu nud Ema kee le Selt si le 10700 ko ha ni me se de lit.

Mä le tan, et mõ ni aas ta pä rast ta lu hoo ne te kaar dis ta mi se al gust tu lid ju tu ga, et ini me sed 
ta ha vad kok ku tul la ning mee nu ta da möö du nut. Esi me se kok ku tu le ku te gi me 1984. aas tal ja 
ni meks pa ni me Tõ he la ko du ko ha päev. Nõn da on need ko du ko ha päe vad toi mu nud üle aas ta 
ühek sa teist kor da, järg mi sel su vel ju ba 20. Si nu poolt oli ala ti ula tus lik näi tus ja as ja lik et te kan-
ne. Ole me käi nud ko du ko ha päe va lis te ga kü la mat ka del, Si na ik ka gii di na ju hen da mas.

Mä le tan kui 2000. aas tal ava si me pöö ning muu seu mi ja eks po naa te pai ka sead si me. Võt si-
me põ hi mõt teks, et esit le tul oleks min gi seos Tõ he la ga. Kir ja li kud ma ter ja lid, üle vaa ted ko ha-
li ke asu tus te, et te võ te te, selt si de te ge vu sest, fo tod ja ese med ik ka oma kan dist. Ala ti oli Sul tul-
les mi da gi muu seu mi tuua.

Mä le tan veel, et 1996. aas ta ko du ko ha päe val, mil le tee maks oli lik vi dee ri tud Vi ru na asun-
dus kü la, il mus Si nu su lest trü kis sel le kü la koh ta. Sel lest raa ma tu ke sest sai al gu se ter ve kü la-
raa ma tu te sa ri. Si nu su lest on il mu nud ka hek sa raa ma tut, iga Tõ he la kü la on raiu tud raa ma-
tus se. Iga ta lu aja lu gu, elu ma ja skeem, hoo ne te paik ne mi ne, ela ni ke mä les tu sed, fo tod ma ja-
dest ja ini mes test. Kok ku 1320 le he kül ge ko du ko ha aja lu gu.

Si nu le an tud au- ja tä nu kir ju ei ole Sa vist kok ku lu ge nud, kuid neid on pal ju. On rin na-
mär ke, pree miaid. Vä ga kõr gelt hin da sid Sa Tõs ta maa val la va pi mär ki, mil le said 2000. aas tal.

Mä le tan, kui das me vii mas tel aas ta tel käi si me noor põl ve ra da del. Nä gi me ku na gis te kü la-
de ja ta lu de hää bu mist ja maa de võ sas tu mist. Mõ ni aas ta ta ga si läk si me vaa ta ma Män ni kus te 
kü la ku na gi si puis nii te. Oli me võ sas ti kus ek si nud ja lõ puks jõu des meie lap se põl ve hei na maa-
de le vä ga pet tu nud, sest mä lu pilt oli meil ju lap se põl vest hoo pis ke nam. Eks see matk oli ik ka 
jul ge et te võt mi ne üle 80aas tas te le. Mul lu käi si me Si nu soo vil lap se põl vest tea da mus ti lep pi 
ot si mas. Leid si me küll, aga va na dest olid saa nud kän nud ja uued ju ba kas va mas.

Mä le tan veel, et ... Kuid kõi gest on jää nud ki ai nult mä les tu sed.
Sil vi

.......................................................

Mä le tan lap se põl vea jast kui va nae ma Lii dia ik ka rää kis Si nust kui ko du ko ha päe va al ga ta jast. 
Olen käi nud kõi ki del kind lalt ko hal. Ala ti olid ole mas Si na, kes sa rää ki sid aja loost ja ini mes-
test, nen de ko du ko hast. Tol lal ju ba imet le sin Sind – Si nu en tu sias mi, Si nu tar kust, Si nu tead-
mi si, Si nu ta het.

Möö du sid aas ta küm ned ja mi na olen jär je ga oma juur te juu res Tõ he las, raa ma tu ko gus ja 
rah va ma jas. Ik ka ja jäl le, iga su vi olid Sa Tõ he las. Sa tu lid raa ma tu kok ku - et pi da da plaa ni, mis 
oleks jär je kord se te ko du ko ha päe va de tee ma. Veel nüüd ki va ra sü gi se al gu ses koh tu des Si nu-
ga, tund sid Sa mu ret, kas ik ka ko du ko ha päev su vel 2022 toi mub, vaa ta ma ta olu kor ra le rii gis. 
Lu ba sin se da Sul le. 

Tõ he la jääb igat se ma Sind, Si nu häält, Si nu nae ru…
Bir git

Kiri Vai ke le
KOO LI MA JA KA JAS T

Vars ti on gi jõu lud. Õpi-
las tel on esi me se tri mest-
ri hin ded käes ja uued 
hin ded ko gu ne vad ju ba 
järg mi ses se õp pe pe rioo-
di. Toi mu nud on mit meid 
sünd mu si, aga kah juks 
ole me pi da nud sea du sest 
tu le ne valt ena mu se üri-
tus test ära jät ma.

5. ok toob ril tä his ta ti õpe ta-
ja te päe va. Sel päe val ava ti koo-
li ma ja juu res pi du li kult en di se 
koo li ju hi ja õpe ta ja El li Te ra se 
mä les tus pink. Meie tä his ta si-
me õpe ta ja te päe va 6. ok toob ril, 
kus taas kord güm naa siu mi noo-
red said õpe ta ja ame tit proo vi-
da. Õpe ta jad riie tu sid se da kor-
da hi pi deks ja loo dus las teks. 
Toi mus väi ke ak tus ja suur tel 
va he tun di del te ge vu sed koo li 
staa dio nil. Ak tu sel tes ti ti õpe-
ta ja te tead mi si ja kuu lu ta ti väl ja 
meie õpi las te poolt väl ja va li tud 
lem mik õpe ta ja, tiit li sai Lau ra 
Jõe. Pär nu maa Re for mie ra kond 
kin kis lem mi kõ pe ta ja le teat ri-
pi le tid. Pär nu lin na va lit sus kin-
kis õpe ta ja te le fl iis te kid ja osa-
val la kes kus viis mõ ned päe vad 
hil jem õpe ta jad Er mis tu Võr gu-
kuu ri lõu na ta ma. Meil oli to re 
nä dal!

Ok toob ris teh ti kõ vas ti spor-
ti. Güm naa siu mi noo red käi sid 

Esi me ne 
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TAB

tri mes ter lä bi tud

jalg pal li võist lus tel ja kuu kes kel toi mus 
tra dit sioo ni li ne Tõs ta maa jooks, kus ka 
koo li noo red osa le sid. Ker ge vih ma käes 
oli täp selt pa ras joos ta. Kuu kes kel toi mus 
koo li, va li mis te lä he ne mi se pu hul, mä lu-
mäng tee mal “Ees ti po lii ti kud”. Kuu lõ pus 
asu ta si me ke nas ti õp peaas ta esi me se le 
koo li va hea ja le.

Kui al gu ses oli jutt, et dis tant sõ pet ei 
tu le, siis läks hoo pis tei si ti. Kool oli dis-
tant sõp pel kolm päe va en ne ja nä dal ae ga 
pea le va heae ga, sest nii ot sus tas juht kond 
ja ka riik. Sa mu ti toi mus sel le õp peaas ta 
esi me ne las te va ne ma te koo so lek vee bis. 
Meie koo li dis tant sõ pe toi mub Offi    ce 365 
kesk kon nas, kus igal õpi la sel ja õpe ta jal 
on kon to. Õpe ta ja ot sus tab ise, kas teeb 

vee bi tun de või mit te 
ning ko gu in fo lä heb 
e-koo li. Dis tant sõ pe 
läks ra hu li kult.

Koo li tul les sai me 
uue kor ral du se na viia 
lä bi kolm kor da nä da-
las õpi las te tes ti mi st. 
Tes tid õpi la se le peab 
mu ret se ma kool. Üks 
test te hak se koo li ma-
jas ja tei sed kaks ko dus. 
Tes ti ma pea vad kõik! 
No vemb ri lõ pus muu-
de ti tes ti mi se kor da – 
kol me ase mel kaks tes-
ti. Üks test ko dus ja üks 
test koo li ma jas. Mas ki 
kand mi ne on ran gelt soo vi tus lik ja koo-
li ma jas ko ri do ri peal käies kind las ti mask 
et te.

Hu vi rin gid toi mu vad nii kui das reeg lid 
või mal da vad, kuid soo vi tus li kult õues ja 
gru pis ühe klas si õpi la sed. Jät ku valt tu leb 
jäl gi da reeg leid – kä te pe su, hoia dis tant si 
ja või ma lu sel kan na mas ki. Kui ok toob ris 
hu vi te ge vus soi kus, siis no vemb ris saa-
vad õpi la sed eri ne va test hu vi rin gi dest 
osa võt ta. Kah juks on osa le mi ne väi ke. 
To re uu dis on see, et li san dub uus hu vi-
ring – jalg pall, ku hu oo da tak se noo ri ala-
tes 3. klas sist. Mi ne ja proo vi!

No vemb ri al gul pi di me sõit ma Ro bo-
te xi le, aga see mi nek jäi ära ja ai nu ke ne 
üri tus, mis koo lis toi mus oli kad ri päev. 
Sel päe val oli riie tuss tiil val ge ja suur-

tel va he tun di del toi mu sid õues eri ne vad 
te ge vu sed – tant su mäng, väi ke jooks ja 
mä lu mäng. Osa le jad said kom mi. Üri tu se 
kor ral das 7. klass koos töös klas si ju ha ta-
ja Ka ro lii ne ga. Meie tra dit sioo ni li se Play-
back šou ole me eda si lü ka nud järg mi ses-
se aas tas se.

No vemb ri kuu lõ pus tu le vad mei le 
kül la Eras mus+ pro jek tis osa le va te koo-
li de õpe ta jad Tür gist, Por tu ga list, Bul-
gaa riast ja Poo last. Se da koh tu mist on 
sa mu ti mi tu kor da eda si lü ka tud ja nüüd 
lõ puks ta toi mub. Kü las ta tak se eri ne vaid 
koh ti Tõs ta maal ja Pär nus. Tä his ta me 
esi mest ad ven ti ning jõu luaeg võib ala ta.

Jäl gi ge meie te ge vu si koo li ko du le helt 
ja fa ce boo ki le helt!

Ka ro lii ne Kask
Tõs ta maa koo li hu vi juht
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P
är na de pe re ko du ma ja 
leiab en di se ki ri ku mõi sa, 
tä na se Tõs ta maa Hool-

de ko du va he tust naab ru sest. 
Seal ela vad Ma re ja Val lo, nen de 
tü tar Lau ra ja nae ru sui ne 2aas-
ta ne tüt re poeg Ras mus. Ole me 
neil kü las ühel no vemb ri kuu 
vih ma hal lil lau päe val. Ava ras 
köö gis oo tab aroo mi kas kohv ja 
ah ju soe õu na pi ru kas. On üt le-
ma ta õdus kesk päe va ne ole mi-
ne ja jutt.

„Mi na nä gin il ma val gust kõr-
val ma jas, sest hool de ko du eel sel 
ajal oli seal haig la. Olen ko gu elu 
ela nud siin sa mas, va na va nai sa 
pea 100 aas tat ta ga si ehi ta tud 
ma jas. Va nai sa oma kor da ol la 
män gi nud kõr val ki ri ku mõi sas 
õpe ta ja las te ga. 1920nda tel aas-
ta tel lah kus ki ri kuõ pe ta ja Ees-
tist ning maa ja ga ti nel ja - viie 
ta lu va hel. Kui võrd va na va nai-
sa oli ki ri ku mõi sas kub jas, sai 
te ma suu ri ma ja pa ri ma maa tü-
ki. Meie tüt re poeg on ta lus ju ba 
kuuen da põlv kon na esin da ja. 
Sel li ne jär je pi de vus teeb sü da-
me soo jaks,“ ju tus tab pe re mees 
Val lo. 

Ma re isa pool sed juu red on 
Kast nas. Ise on ta sün di nud ja 
üles kas va nud Pär nus, pi da des 
end lä bi-lõh ki lin na tüd ru kuks 
ku ni Olust ver re õp pi ma asu mi-
se ni. „Ma pol nud ko ha nud elus 
üh te gi ag ro noo mi. Kui isa üt les, 
et mi ne õp pi ma ku hu ta hes, 
ai nult mit te Olust ver re, oli ot sus 
lan ge ta tud. Loo mu li kult läk sin 
ma noo ru se trot si ga just ni melt 
Olust ver re. Nii sai mi nust ag ro-
noom,“ rää gib Ma re. Ning li sab 
muia tes sel gi tu seks: „Isal oli 
Olust ve re ga oma ka na kit ku da 
– tal oli ol nud sõb ran na, kes läks 
Olust ver re õp pi ma ja jät tis ta siis 
ma ha.“

„Hil jem lõ pe ta sin Maaü li-
koo li. Nau ti sin vä ga ag ro noo-
mia me tit, see oli mi nu ar va tes 
ta sa kaa lus ta tud töö – su vel väl-
jas ja tal vel si se ruu mi des. Kah-
juks sain ar mas ta tud tööd te ha 
vaid 8 aas tat, sest ajad muu tu sid, 
ma jan did läk sid laia li ja ag ro-

noo me enam ei va ja tud. Seal-
juu res tä na päe val ag ro noo miat, 
kui sel list eria la, õp pi da enam ei 
saa gi,“ imes tab Ma re.

Ma re ja Val lo ar mas tus ja 
ühi ne tee sai al gu se Tõs ta maal 
koos töö ta des. „Val lo ko dus on 
ala ti ol nud loo mad, ent mi na 
pär na ka na ei tead nud loo ma-
de ta li ta mi sest mi da gi. Kart sin 
vä ga leh ma. Loo ma kas va tu se 
prak ti ka ajal Olust ve res sät ti sin 
end ala ti va si kaid joot ma. Siis 
aga mur dis Val lo va nae ma käe-
luu ja leh ma lüps jäi mi nu õl ga-
de le. Pol nud va li kut, tu li leh ma-
de ga lä hem tut vus so bi ta da. Kui 
siis va nae ma teist kor da käe luu 
mur dis, hak ka sin ju ba kaht lus-
ta ma, et ta teeb se da mee le ga,“ 
nae rab Ma re. 

Koos on üles kas va ta tud 
kolm tü tart, neist noo rim, Lau-
ra, on ühi ne. Va nim, Kad ri, elab 
gru sii nist abi kaa sa ja kuue kuu-

se po ja ga Pa rii sis. Va he peal ela-
ti pool to si nat aas tat In do nee-
sias, ku hu viis neid me he töö 
UNES CO juu res. Ma re käis neil 
seal kü las ja pi le tid olid ole mas 
ka järg mi seks rei siks, kuid siis 
tu li ko roo nae pi dee mia va he le. 
Hu moo ri ka sei ga na mee nu ta-
vad Ma re ja Val lo noor te abiel-
lu mist Pa rii sis. Ees ti-Gruu sia 
paa ri tun nis ta ja teks olid meh-
hik la ne ja ma lais la ne. Paa ri pa-
ni ja uu ris uu dis hi mu li kult, kas 
te gu on ik ka pä ris sünd mu se ga 
või hoo pis ki „rea li ty show ga“. 
Kesk mi ne tü tar Pil le-Riin sõi-
tis kor raks Ii ri maa le sõp ra de le 
kül la, ku hu ta on jää nud nüüd-
seks ju ba 14 aas taks. Ar mas tu sel 
olid omad plaa nid ja tä na kas vab 
Car low’s ela val Ees ti-Ii ri pe rel 
kaks to re dat last.

„Kui Val lo sai ta ga si oma 
va na va ne ma te maad ja mi na 
Kast nas oma va nae ma maad, oli 

sel ge, et nen de ga tu leb mi da gi 
et te võt ta,“ arut leb Ma re. „Ole-
me sei su ko hal, et pä rand maid 
tu leb hoi da ja las te le heas kor-
ras eda si an da - see on meie 
mis sioon. Maa de hool da mi seks 
pea me gi loo mi.“

„Kui ma jand omal ajal la gu-
nes, ja ga ti loo mad laia li. Mi na 
sain leh ma ja Val lo sai leh ma 
ja üh täk ki oli gi meil lau das viis 
leh ma. Pi da si me loo mi mõ le mi 
töö kõr valt. Pii ma pukk oli ot se 
ko duuk se ees ja meie rei mu ga-
valt Tõs ta maal. Pii ma leh mad 
olid meil nii kaua, ku ni töö tas 
Tõs ta maa meie rei. Kui ne mad 
lõ pe ta sid, läk si me üle Aber deen 
An gus tõu gu li ha veis te le,“ pa ja-
tab Ma re. „Het kel on meil 30 
li ha veist, li gi kau du 300 lam mast 
ja 3 ho bust.“

„PRIA toe tus test on loo ma-
pi da mi sel hin da ma tu abi. Meie 
saa me kesk kon na sõb ra li ku lam-
ba kas va tu se toe tust, mis tä hen-
dab mit meid li sa tin gi mu si. Sa 
pead loo ma de le juur de and ma 
vä he malt viit eri ne vat ra vit se-
vat tai me kul tuu ri. Hu vi tav on 
see, et PRIA ni me kir jas ole vaid 
pi par mün ti ja saia lil le lam bad 
ei söö ja si bul näi teks teeb loo-
ma del kõ hu lah ti. Õn neks on 
ni me kir jas hulk muid kul tuu-
re ja tai mi. PRIA amet ni kud on 
usi nad kont rol li jad, nad on ju ba 
na gu pe re tut ta vad, käi vad ala ta-
sa uk sest sis se-väl ja,“ se le ta vad 
abi kaa sad ühes koos. 

„Vii mas tel aas ta tel on muut-
nud loo ma pi da mi se kee ru li-
seks šaa ka li te roh kus. Nad on 
hir mu tud ja jul tu nud – ja lu ta-
vad siin sa mas tee peal ja pas si-
vad tä na va la ter na te all. 20 - 30 
sel le aas ta tal le on ära söö dud,“ 
on pe re rah vas õn ne tu. „Meie 
kõr val  met sas on me ri kot kas te 
kait sea la. Kui mär ka me kot kaid 
puu de ko hal tii ru ta mas, tea-
me, et mõ ni loom on taas ma ha 
mur tud. Elekt ri kar ju sed on viie 
traa di ga, iga päev tee me ala-
le kont roll tii ru pea le, kuid mis-
ki ei ai ta,“ mu ret seb Val lo. „See 
sun nib meid mõt le ma, kui das 
eda si toi me ta da. Ole me kaa lu-

Kuues põlv kond sa ma ka tu se all
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nud hankida val ve koe rad, kuid 
asume ale vi ser vas ja pelgame 
ohu olukordi, kui lap sed ja hool-
de ko du va na ke sed loomi vaata-
mas käivad.“ 

„Mi nu päevatöö on raa ma-
tu pi da mine, nä da la va he tus-
tel ai tan Val lol ja Lau ral loo mi 
ta li ta da. Hoolitsen ka koduse 
raa ma tu pi da mi se ja muu talu-
ga kaasneva pa be ri ma jan duse 
eest,“ mär gib pe re nai ne.

Uu rin, mi da teeb pe re rah vas 
lam ba vil la ga. „Kui olime noo-
re mad ja en tu siast li kud, te gi me 
vil last lõn ga, mina te gin usinasti 
kä si tööd. Kuid nüüd, piin lik öel-
da gi, ma ta me vil la kas ma ha või 
vii me jäät me hoid las se,“ tun nis-
tab Ma re. „Va he te va hel võ ta vad 
vil la aed ni kud, kes pa ne vad vil la 
tal vel metsloo ma de vas tu puu-
tü ve de üm ber.“ 

Kü si mu se le, kui das rea li-
see ri tak se loo mi, vas tab Val lo: 
„Va nas ti müü si me vei sed Saa-
re maa le, kuid siis ra jas Saa re-
maa Li ha töös tus oma li ha kar ja. 
Nüüd müü me loo mad elus loo-
ma de müü gi ga te ge le vatele fi r-
ma de le. 

Kee ru li ne on. Kui viia loo-
mad ta pa maj ja, et ise li ha müüa, 
ei os ta se da mit te kee-
gi, sest ku lud 

lo gis ti ka le vii vad li ha hin na lak-
ke.“

Tal ve hein loo ma de le saa dak-
se ren di kar ja maa delt. Ko gu see 
vas tu tus on Val lo kan da ja hoo-
lit se da. Va na-Vi ga la ha ri dus on 
Val lo le and nud hea teh ni li se 
tead mis te pa ga si ja os ku se hal la-
ta ko gu pe re ma si na par ki.

Tub lid ini me sed jõua vad 
pal ju. Li saks loo ma pi da mi se-
le kas va ta tak se igat sor ti köö-
gi vil ju, seal hul gas ma he kar tu lit 
müü giks. „Amet li kult ei ole me 
en did ma he toot ja te na re gist-
ree ri nud, ehk ki olen lä bi nud 
kõik va ja li kud kur su sed ja jär gi-
me nõu ta vaid reeg leid,“ sel gi tab 
Ma re. „Mul le kui ag ro noo mi le 
on ma he põl lu ma jan du ses pal ju 
vas tu rää ki vu si. Õn neks on reeg-
lid ajas muu tu mas pa re mu se 
suu nas - mõis tu se pä ra se maks. 
Te ge li kult ei saa lõ pu tult maad 
kur na ta, mi da gi vas tu and ma-
ta. Mi na ag ro noo mi na teek sin 
mõn da gi tei si ti.“

„Ole me ku na gi kat se ta nud 
maa si ka te ga. See oli nö su gu-
võ sa pro jekt, ku hu kaa sa si me 
kõik lap sed. Ühel het kel kas va-
sid lap sed aga suu reks ja see oli 
ka meie maa si ka kas va tu se lõpp,“ 
võ tab tee ma kok ku Val lo.

Pe re kolm ho bust on 
lem mik loo mad 

ja tü tar Lau ra 
ho o lea  lu-

sed.

 „Lau ra hak kas en ne rat su-
ta ma, kui õp pis lu ge ma. Ta ei 
hoolinud nuk ku de st, vaid otsis 
aina ho bus te seltsi. Esi me sed 
loom kat sed te gi va si ka ga, kes 
rat sas ta mi se mõt test kuigi vai-
mus tunud pol nud. Kord võt tis 
mi nu klas siõ de ke va del su vi las-
se ho bu se, kes sü gi se saa bu des 
ko du tuks jäi. Lau ra ei and nud 
mei le või ma lust ei öel da. Nii 
tu li meie per re esi me ne ho bu-
ne. Lau ra ar mas tus loo ma vas-
tu oli nii suur, et ho bu ne tü di nes 
te mast ära. Siis sei sis ho bu ne 
ni na ga vas tu tal liust, Lau ra kan-
nat li kult sel jas is tu mas. Nõn-
da nad seal sei sid – ho bu mo-
nu ment lap se ga,“ it si tab Ma re. 
„Esi me sed õpe tus sõ nad os ka sin 
ise an da, olin Olust ve res pi sut 
rat su ta nud. Ai tas ka mi nu onu, 
kes oli Ees ti meis ter rat su ta mi-
ses. Põ hi li selt pu sis aga Lau ra 
ise. Kui naab ri tüd ruk sai en da le 
oma ho bu se, käis ta va he te va hel 
Lau ral rat sa koo lis vas tas. Tu lid 
siis ka he ke si na gu Pi pi Pikk sukk 
ja An ni ka – iga ves ti vah va vaa-
te pilt.“ 

Jär va maa Kut se ha ri dus kes-
ku se Sä re ve re kool on and nud 
Lau ra le ho bus te ga te ge le mi seks 

va jaminevad sü va tead mi sed. Ta 
va lu tab sü dant väär ko hel dud 
ja hal vas ti hoo lit se tud ho bus te 
pä rast ja on val mis kõi gi le tur va-
ko du pak ku ma, kui sel leks vaid 
ko du tal lis ruu mi ja guks. Het-
kel on Lau ra väi ke se Ras mu se ga 
ko dune.

Maal on ala ti pal ju tööd, kuid 
ühi selt vee de tud va bad het ked 
on hin ge ko su ta vad. Rah va tants 
on ol nud Ma re le ja Val lo le sü da-
me lä he da ne har ras tus. Val lo 
rah va tant suaas tad on mul je ta-
val da valt pi kad, ta alus tas ju ba 2. 
klas sis ja on elu jook sul osalenud 
kuuel Lau lu- ja Tant su peol ning  
kol mel Mees te Tant su peol. 
Prae gu seks on tant si mi ne mit-
me tel põh jus tel ta hap laa ni le jää-
nud, kuid hea lä bi käi mi ne en dis-
te tant su kaas las te ga on säi li nud.

Pär na de ko dust õh kub sõb ra-
lik ku tei ne tei se mõist mist, soo-
ja huu mo rit ja nae ru. Kui sä ti me 
end tee le, ava neb ta sa ke si köö-
giuks ja avau se alu mis se pool de 
il mub ele vil ja rõõ mus lap se nä-
gu. Ras mus on är ga nud lõu nau-
nest ja igat seb ja ga da va ne ma- 
ja va nai sa ga kal lis tu si. Ilus jätk 
to re da le päe va le.

Piret Zimmermann 
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K
äes on no vem ber, mil 
pi me dat ae ga on roh-
kem kui val get ning ka 

päe vad on tih ti som bu sed ning 
sa ju sed. Sel lis tes olu des sa ge ne-
vad liik lu sõn ne tu sed ja la käi ja te 
osa lu sel. Ome ti on igaü hel või-
ma lik ol la ka pi me das sil ma pais-
tev ja sä rav, mis on liik le mi sel 
elu li selt olu li ne. 

Hel kur ja eri ne vad hel ki vad 
too ted ai ta vad Sul end sõi du ki-
juh ti de jaoks näh ta vaks muu ta.

Pi me das hel ku ri ta lii kuv ja la-
käi ja on lä hi tu le de val gu ses sõi-
du ki ju hi le näh tav al les siis, kui 
ja la käi ja sa tub tu le de vih ku ehk 
li gi kau du 30 m kau gu selt. Sü gis-
tal vi sel pe rioo dil on tee ka te ena-
mas ti märg ja li be ning see tõt tu 
tu leb kõi gil liik le ja tel ar ves ta da, 
et sõi du ki te pi dur dus tee kon nad 
on pal ju pi ke mad kui su vis tes 
olu des. Kor ra lik, ser ti fi t see ri tud 
hel kur an nab sõi du ki ju hi le ju ba 
kau gelt mär ku, et ja la käi ja lii gub 
tee ää res või on teed üle ta mas. 
Nii on ju hil pii sa valt ae ga kii rust 
vä hen da da ja va ja du sel tee and-
mi seks pea tu da. 

Ka pi me da ajal liik le vad jalg-
rat tu rid ning kerg lii ku ri ju hid 
pea vad end näh ta vaks te ge ma – 
hoid ma sõi du ki hel ku rid puh ta-
na ja lü li ta ma sis se val ge esi tu le 
ning pu na se ta ga tu le (soo vi ta-

valt vil ku vas režii mis). 
Mõist lik on ka su ta da mi tut 

hel ku rit – teeü le tu sel on va ja, 
et Sind mär kak sid õi geaeg-
selt mõ le mast suu nast lä he ne-
vad sõi du ki ju hid. Rip puv hel-
kur peab ole ma kin ni ta tud nii, 
et see pais tab üle riie te alt väl ja ja 
saab va balt lii ku da. Rull hel ku rit 
on ker ge pan na üm ber käe või 
ja la ning sel le asu koh ta saab kii-
res ti muu ta. Tas ku- või pea lam-
pi võib ka su ta da hel ku ri ase mel, 
kuid veen du, et need on ka kül-
ma il ma ga töö kor ras.

Hel ki vad too ted ei ole hel-
ku rid, kuid mi da näh ta va maks 
en nast teed, se da pa rem!

Ai na roh kem on nä ha liik lu-
ses eri ne vaid hel ki vaid too teid 
– ol gu sel leks siis hel ki vad pros-
sid või ri pat sid, hel ki va ri ba ga 
lõn gast müt sid, LED-tu le de ga 
käe- ja ja la pae lad, hel ki vad saa-
pa pae lad või vil ku vad tos sud, 
hel kur ma ter ja list kin dad-jo ped, 
poe ko tid jms. Riie te pe su ma si-
nas pe se mi ne lü hen dab hel ki va 
kan ga oma du si. See tõt tu ka su ta 
hel ki vaid too teid koos vä he malt 
ühe ser ti fit see ri tud hel ku ri ga. 
Som bu sel päe va sel ajal ai ta vad 
sil ma paist vaks meid te ha ka erk-
sad üle rii ded.

Marika Luik 
Transpordiameti ennetustöö ekspert

Olen sil ma pais tev! 

Kad ri on tul nud kau-
gõlt mual ta, kad ri, kad ri, 

üm ber viie vi ker kua rõ, kad ri 
kad ri...

Üle mit me aas ta jõud sid 
kad rid ka Ma ni jas se. See kord 
Kih nust, mõ ni neist pä ris pi si-
ke. Kar ja- ja vil jaõn ne too di 
kõi gis se saa re ma ja des se, kus 
sel vih ma sel ja tor mi sel õh tul 
ak nast val gust pais tis. Ja kõik jal 

võe ti kad rid lah kes ti vas tu.
Suurt pi du “tä nu” ko roo na 

pii ran gu te le see kord ei teh tud, 
aga väi ke koos vii bi mi ne pee ti 
Ma ni ja pi du ma jas pä rast küll. 

Ku ra ga Ma ri ja An to ning 
Tii na mai hoo lit se sid muu si ka 
eest, Mark Soo saar tut vus tas 
uut dok-fil mi hül jes test, mis 
peat selt val mis hak kab saa ma.

Svea Aa vik

Kad rid tu lid üle vee

KIRIK

Tõstamaa Maarja koguduse jõuluteenistus 
reedel, 24. detsembril kell 16

Kris tu se Li has se sün di mi se pü ha tee nis tu sed 
reedel, 24. detsembril

kell 10 Kast na kü la kes kus

kell 16 Se li-Tõs ta maa Pü ha Vas si lius Suu re ki ri kus

kell 18 Poot si-Kõ pu Pü ha Kol mai nu ki ri kus

In fo te le fo nil 53841350, prees ter Aga ton Paal berg
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DETSEMBER
Kolmapäeval, 1. detsembril kell 18 Tõstamaa rahvamajas

Tallinna Lepatriinu Lasteteatri etendus 
“NAGU LINNUKE OKSA PEAL“

Pilet: Lapsed kuni 16. aastat 3.- / täiskasvanu 5.- / sülelapsed tasuta / 
Piletid saadaval Tõstamaa raamatukogus alates 16. novembrist.

Laupäeval, 11. detsembril kell 12 Tõstamaa rahvamajas 
EAKATE JÕULUPIDU

Kupleekuningas Peeter Kaljumäe, tantsutrupp 
Kelmikad Mannikesed

Pühapäeval, 12. detsembril kell 12 käsitööpoe hoovis 
JÕULULAAT

Audruvana Adu ja Lavassaare Trio
Kohtade broneerimine: 523 6350 / 523 0596

Teisipäeval, 14. detsembril kell 19 Tõstamaa mõisas
MÕISAKONTSERT

"No näed siis, meil sajabki lund.."
Mari Jürjens

Piletid eelmüügis 10 eurot. Lapsed kuni 12 aastat tasuta.
Piletid saadaval Piletilevis ja Tõstamaa raamatukogus (info T-L tel: 449 6184)

Kohapeal pileti hind 12 eurot.

Laupäeval, 18. detsembril kell 18 Tõstamaa rahvamajas 
JÕULUPIDU 

Marko Matvere & Väikeste Lõõtspillide Ühing
Audru rahvatantsurühm Tuuletallajad, 

jõulumälumäng Jaan Allik

Reedel, 31. detsembril baar Väljas
AASTAVAHETUSE PIDU

KUHU MINNA?

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

Ootame teid (kontserdile /teatrisse jne) tervena, kaasas 
vaktsineerimiskuuri läbimist kinnitav vaktsiinipass või viimase 

kuue kuu jooksul COVID-19 läbipõdemist kinnitav tõend, lisaks isikut 
tõendav dokument.

Nakkusohutust peab tõendama iga külastaja, kel vanust 18 ja enam.

Soovitame kanda maski.

Tõstamaa rahvamaja
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KALEV MERIMAA
16.01.1965-06.11.2021

LEIDA MERELO 97
VOLDEMAR LANGUS 93

ELSA TIIK 92
MAIMO-RONNE NIINE 91

MIRJAM JAANSOO 85
HILLAR-AULI KINGO 85

AINO PÄRNA 80
JAAK LUMERA 80

REIN TAMMEMÄE 80
MART MARTSON 79

HEINO KAJA 78
SALME LEAS 77

OLIVER PÕLTSAM 75
RAIMO SOOMRE 74

HEINO TAMM 74
LINDA NURM 72
HELLE ROHDE 72
MIHKEL SUTT 71

OLEV MERVELT 71
ENE KLAAS 65
URVE SUTT 65

LEHTE TUISK 65

See sügispäev äkki
tõi troostitu nukruse rinda,

kui ohakas kurku
jäi torkima nutmata nutt.
Alles praegu me mõistame

kaotuse koletut hinda,
et jäädavalt läksid,

et lõppes Su töö ja Su rutt.

Üks mälestus kaunis ja püha
on mälestus Sinust me jaoks.

Mälestame tänutundes koduloouurijat
Vaike Hangu (26.08.1932 - 21.11.2021)

Sügav kaastunne Tiidule perega.

Tõhela koduloolased



Mälestame Tõstamaa vapimärgi kavaleri ja 
kohaliku ajaloo jäädvustajat

VAIKE HANGU
Avaldame kaastunnet lähedastele.

Tõstamaa osavallakogu ja Tõstamaa osavallakeskus



Tõstamaa Rahvamaja mälestab 
austuse ja kurbusega 

Vaike Hangu (26.08.1932 – 21.11.2021).



Mälestan ilusa hinge ja suurte tegudega minu kodukanti
 jäädvustanud Vaike Hangu. 

Kaastunne omastele ja sõpradele.

Eevi Reinup (Niine)

Aeg läheb, mälestus jääb...
Kallis Külli, meie kaastunne sulle venna surma puhul.

Sinu näitering ja rahvamaja
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