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Kaks to re dat noort naist 
Kai di Soo saar ja And ra 
Vaaks ela vad ra hu mee li 
Tõs ta maal. 

Ajal, kui ül di selt tuis ka vad 
noo red maa koh ta dest suur-
 lin na des se või kau ge ma le gi 
veel, leia vad Kai di ja And ra, 
et kui hom mi kul võib laps 
ko duuk sest pal ja ja lu ot se 
õue mu ru le müt ta ma min na 
on väärt maal ela mist. 

Kur ta ei ole mil le gi üle, 
sest just Tõs ta maal on nen de 
mee lest kõik va ja lik mõ nu-
saks ela mi seks ole mas. 

Las te kõr val ju ba igav ei 
hak ka. Aga muu si ka li si rõõ me 
käi vad nad koos Sir li ga ko-
dust kau ge mal gi ja ga mas.
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 “Mets on vae se me he ka su-
kas”, rää gib rah va suu. Nii üt len 
Tõs ta maalt he lis ta ja le, kes kui-
da gi ei ta ha us ku da, et meil 
torm ja neil pu ha vaik ne. 

Mind kut sub ta ala ti se tor-
mi ju tu ga liial da jaks. Tun dub, 
et vii ma sel ajal hak kab ju ba 
us ku ma.

Lõõs kav tuul ja val gelt va hu-
tav me ri on oma ja gu või mas 
vaa te pilt. Eri ti hea on tor mi se le 
me re le, kus pa ras ja gu ma ru-
tab tuul kii ru se ga 30 meet rit 
se kun dis, kii ga ta soo jast toast 
ja lä bi ak na. Ar mu tult re bi tak se 
puu delt ja põõ sas telt vii ma ne 
le he ki re vus, alas tus aias lööb 
pil di kar geks ja kõ le daks. 

Sa ma ilm suu res kuu si kus 
on hoo pis mi da gi muud. Aeg-
la ne kii ku mi ne puu lat va des, 
sui gu tav ko hin sek ka oo ta-
ma tud kriik sa tu sed ja kääk-
sud. Ro he li ne paks samb la vaip 
lõh nab niis kelt, kui jalg sel les se 
va jub. 

Mul on üks sel li ne ra hu paik, 
ku hu kolm-ne li kor da aas tas 
pean saa ma. 25 aas tat kind las ti 
olen seal ja lu ta nud. 

Vii ma ti met sa jõu des aja sin 
sil mad suu reks, sest mõ nu salt 
roh tu nud met sa teed oli laien-
da tud. Lan ge ta tud puid ja kuh-
ja tud kän de. 

As tu sin hel lalt samb la-
le, meet ri ke se kau gu sel oli 
en nast väl ja si ru ta nud kor ra lik 
pe sa kond leht rik ke. Hiig la se 
mõõ tu de ga kärn konn limp-
sis ti gu sid. Rõs ke sü gi se lõhn 
ker ge vai gu se nüan si ga voo las 
kop su des se. Mõ ni ük sik mai-
kel lu ke se oranž ma ri pi ku tas 
ka se le hel. 

Aga mu sü da ai mab hal-
ba, sest ra ja tud tee en nus tab 
mu kuu si ku le sur ma. Sur ma-
me elu rik ku se, po le loo tust ki 
vaim se le är ka mi se le. 

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 

  Ko hal olid osa val la ko gu liik med Ka ro lii-
ne Kask; Ma ti Le ho la; Anu Rand maa; Too mas 
Rõ hu; Tõ nu Sa lu; Mark Soo saar; Ma dis Ves ki-
mä gi.

Osa võt tis Tõs ta maa osa val la kes ku se ju ha ta ja 
Anu Pe ter son, abi lin na pea Mee lis Kukk, pla nee-
ri mi so sa kon na pla nee rin gu te spet sia list Mer le 
Mõt tus.

Päe va kord
1. Pär nu Lin na vo li ko gu mää ru se „Pär nu lin na 

2019. aas ta tei ne li saee lar ve“ 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. 

OT SUS TA TI
Tõs ta maa osa val la ko gu ot sus tas ühe hääl selt 

te ha eel nõus se järg mi sed et te pa ne kud:
1) Li sa da Pär nu Hal dus tee nus te ee lar ves se 

hõl ju ki kuu ri pro jek tee ri mi seks ra ha. 

2. Kast na mõi sa Roh taia kin nis tu de tailp la-
nee rin gu al ga ta mi se et te pa ne ku le ar va mu se 
and mi ne. Et te pa ne kut tut vus tas pla nee ri mi so-
sa kon na pla nee rin gu te spet sia list Mer le Mõt tus. 
Toi mus aru te lu.

OT SUS TA TI (ühe hääl selt)
Mit te nõus tu da Kast na ka das ti ku alal vä he-

ma le kui 2 ha suu ru se le hoo nes ta ma ta kin nis tu le 
ehi tu sõi gu se saa mi seks Kast na mõi sa Rroh-

taia kin nis tu de tailp la nee rin gu koos ta mi se 
al ga ta mi se ga, ku na ka van da tav te ge vus on 

Tõs ta maa val la üldp la nee rin gu ga vas tuo lus.
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

TÕS TA MAA OSA VAL LA KO GUS 8. oktoobril 2019

Kui Sul en di selt ve de le vad 
re mon dist jä re le jää nud 
vär vi pur gid, la kid jms ko dus 
ning tu le kus tu ti aeg on ju ba 
am mu ot sa saa nud. 
Siis lä hia jal ava neb või ma lus 
need ja tei sed oht li kud jäät-
med lä hi mas ko gu mis punk-
tis ta su ta ära an da. 

Kui mär kad, et ka naab ri-
mem mel/taa dil on ko dus seis-
mas ja tol mu ko gu mas te le vii-
sor, külm kapp jms siis haa ra ka 
need kaa sa ja an na ta su ta mei-
le üle. 

Eda si lä he vad jäät med jäät-
me käit le ja le. 

16. no vemb ril toi mub Tõs-
ta maa osa val las oht li ke jäät-
me te ja elekt roo ni ka ko gu-
mis ring, mis lä bib 7 eri ne vat 
ko gu mis punk ti üle osa val la.

Jäät me te üleand jal ei ole va ja 
muud te ha, kui va li da en da-
le so biv ko gu mis punkt, kus 
ko gu mi sau to pea tub, ning tul-
la õi geaeg selt ko gu mis punk ti ja 
seal oma jäät med üle an da. 

Vas tu võe tak se: 
Elekt roo ni ka jäät med: 
 te le vii sor, ar vu ti, raa dio, 
 pa ta rei de ga män guas jad, 
 pe su ma sin, boi ler, 
 te le fon jms. 

Oht li kud jäät med: 
 la hus tid, hap ped, vär vid, 
 lii mid, 
 õli jäät med, õli fi lt rid, 
 ra vi mid, 
 päe va val gus tus lam bid, 
 pes tit sii did, 

 pa ta reid, akud, 
 õli sed kalt sud, 
 elav hõ be dat si sal da vad
     jäät med jms.

Oht li ke jäät me te ko gu mis-
rin gi koh ta li sain for mat sioo-
ni saab te le fo nilt 444 8177 või 
kir ju ta des e-pos ti le elen.ku nin-
gas@par nu.ee. 

Elen Ku nin gas
kesk kon na- ja hea kor ra spet sia list

tel 444 8177, elen.ku nin gas@par nu.ee

Oht li ke jäät me te ja elekt roo ni ka ko gu mis ring
Oht li ke jäät me te ja elekt roo ni ka 
ko gu mis punk tid Tõstamaa osavallas
16. no vemb ril 

Pea tu mi se aeg

Tõ he la kü la Tõ he la rah va ma ja 09.00-09.15

Er mis tu Le pas pää bus si pea tus 09.25-09.40

Tõs ta maa ale vik Noo ru se tn 1 09.50-10.05

Kast na Kast na rah va ma ja park la 10.15-10.30

Se lis te Se lis te kü la ma ja ees 10.40-10.55

Poot si Poot si kaup lu se park la 11.05-11.20

Ka va ru Liu Ka va ru bus si pea tus 11.30-11.45
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H
ead pat sien did Tõs ta-
maa ja Aud ru osa val da-
dest, Lää ne ran na val-

last. Seo ses val da de liit mi se ga ja 
mit me te pe rears ti de pen sio ni-
le jää mi se ga on kas va nud meie 
töö koor mus. 

Ole me muut nud oma töö-
kor ral dust, pi ken da nud vas tu-
võ tuae ga sid, aren da nud diag-
nos ti kat ja ra ken da me e-kon sul-
tat sioo ne pa ri ma te kes kus te ga 
Tal lin nas ja Tar tus. Se da sel leks, 
et ta ga da kõi gi le hea abi ja jää da 
ka ise ter veks. 

Tä he le pa nuks, töö ta me ju ba 
üle aas ta uues asu ko has, Varb la 
mnt 24, Tõs ta maa mul ti kes ku-
ses. Sa mas on las teaed, raa ma-
tu ko gu, kä si töö kes kus ja taas-
tus ra vi ka bi net.

Re gist ree ru mi ne vas tu võ tu-
le, kui das see käib?
1. He lis ta mi ne tel 447 1940 igal 
töö päe val kell 8 – 10. 

Püüa me lei da sel li se aja na gu 
on tei le kõi ge so bi vam. Te le fo-
ni le vas tab pe rearst, saa me aru-
ta da ra vip laa ne, uu rin gu te-kon-
sul tat sioo ni de vas tu seid ja vas-
ta ta tek ki nud kü si mus te le.

2. Tea te jät mi ne öö päe va ring selt 
ja nä da la va he tus tel au to maat-
vas ta ja le tel 447 1940. 

Pa lun jät ke tea te le oma ni mi, 
te le fo ni num ber ja prob lee mi 
lü hi kir jel dus, vas ta me esi me sel 
või ma lu sel.

3. E-ki ri ter kes@hot.ee, vas ta-
mi ne 1 – 2 töö päe va jook sul. 

Hea või ma lus re gist ree ri da 
vas tu võ tu le, tel li da kor dus ret-
sep te, kü si da nõu jm.

4. He lis ta mi ne pe reõe vas tu võ-
tu ae ga del E, T, K, R kell 10 –  
16 ja N 14 – 18. Nen del ae ga del 
on või ma lik saa da õe nõuan deid 
ter vi se kü si mus tes, kü si da la bo-
ri vas tu seid, re gist ree ri da vas tu-
võ tu le jm. 

Ku na töö koor mus on suur ja 
ole me seo tud vas tu võ tul vii bi va-
te pat sien ti de ga, siis võib juh tu-
da, et ala ti ei saa te le fo ni le vas-
ta ta. 

Proo vi ge vei di hil jem või jät-
ke tea de au to maat vas ta ja le. 
Head nõu saab pe rears ti in fo te-
le fo nilt tel 1220. 

5. Ars ti mo biil te le fo ni le he lis ta-

mi ne po le mõist lik, sest ti he da 
ajag raa fi  ku tõt tu po le või ma lik 
mo bii li kõ ne le ala ti vas ta ta või 
sel les se sü ve ne da! Nii ei saa vas-
ta ta ka fa ce book-i ning mes sen-
ge ri, sms jt ka na li te kau du pöör-
du ja te le !

6. Te le fo ni kon sul tat sioo ni ajal, 
kell 8 - 10 po le sa mu ti mõist lik 
tul la oo te ruu mi või ka bi net ti, 
sel lel ajal peab arst vas ta ma 20 - 
30 te le fo ni kõ ne le ja 5 - 20 e-kir-
ja le, te ge ma märk meid, and ma 
nõu, vaa ta ma üle ra vis kee me, 
koos ta ma 20 - 30 ret sep ti jm!

7. Ars ti vas tu võ tu ajad E, T, K, 
R 10 – 16 ja N 14 – 18. Va ja du-
sel pi ken da tak se vas tu võ tu ae gu 
- ees märk on pat sient vas tu võt-
ta sa mal päe val või siis kui pat-
sien di le so bib väl ti maks jär je-
kor di. 

8. Pa re ma pe rears ti ja pe reõe 
vas tu võ tu ta gab sel leks eel nev 
re gist ree ri mi ne. Aja ka va on 
tões ti ti he, see tõt tu ei saa häs ti 
te ge le da ju hus li ke saa bu ja te ga. 

Eel ne va re gist ree ri mi se-
ta suu da me vaid ta ga da abi 
„pu nas te le pat sien ti de le“ ehk 
pat sien di le, kel lel on juh tu nud 
ko hest te gut se mist nõu dev sei-
sund: äge va lu, ve re jook su ga 
haav jm.

Pa ri ma tu le mu se an nab hea 
koos töö! Püüd kem ka he pool selt 
eel too dust kin ni pi da da! Oo da-
tud on kõik teie et te pa ne kud, 
kui das muu ta koos tööd pa re-
maks !

Lu gu pi da mi se ga, pe rearst 
Ma dis Ves ki mä gi

Töö kor ral du sest Tõs ta maa Ter vi se kes ku ses 

Pär nu lin na va lit sus oo tab 
ku ni 17. no vemb ri ni et te pa-
ne kuid, mi da võiks kaa sa va 
ee lar ve ra ha eest Pär nu 
oma va lit su ses te ha.

Kaa sa va ee lar ve ees mär giks 
on el lu viia ko da ni ke le hu vi pak-
ku vaid in ves tee rin guid, mi da 
ka su ta tak se ava li kes hu vi des. 
Ar ves se ei võe ta et te pa ne kuid, 
mi da tee vad lin na va lit su se hal-
la ta vad asu tu sed, lin na ena mu-
so sa lu se ga äriü hin gud ja lin-
na poolt asu ta tud sih ta su tu sed. 
Kaa sa vast ee lar vest ei toe ta ta 
sünd mus te kor ral da mist.

Et te pa ne kuid või vad te ha ka 
mit te pär na kad, aga idee de üle 
hää le ta mi se ja lõp pot su se lan-
ge ta mi se õi gus on vaid Pär nu 
lin na (oma va lit su se) ela ni kul. 
Võt ke kam pa oma pe re, sõb rad, 

ko gu kond, su gu la sed või asu mi-
selts ja teh ke et te pa ne kuid, mi da 
te ta hak si te oma ko du lin nas 
nä ha. Ko du lin naks on ko gu Pär-
nu, kes kus lin nast osa val da de ni.

Et te pa ne ku te ge mi seks tu leb 
min na vee bi kesk kon da VO LIS.

Et te pa ne kus se tu leb mär ki-
da esi ta ja ees- ja pe re kon na ni mi, 
kon tak tand med; ob jek ti kir jel-
dus; ees märk ja olu li sus (mil li se 
ko gu kon na prob lee mi la hen dab 
või mil li se uue või ma lu se loob); 
ee lar ve (et te pa ne ku teos ta mi-
se hin nan gu li ne mak su mus ja 
soo vi ta valt hin na pak ku mi ne); 
in for mat sioon oma-/kaas fi  nant-
see ri ja te ja eri ne va te po tent-
siaal se te ra has tu sal li ka te koh ta; 
või ma lu sel ob jek ti ka vand koos 
hin na pak ku mi se ga, mis an nab 

sel ge abis ta va in fo et te pa ne ku 
el lu vii mi se või ma lik ku se hin-
da mi sel ning muu olu li ne in fo, 
mi da et te pa ne ku esi ta ja peab 
olu li seks et te pa ne ku hin da ja te le 
ob jek ti koh ta tea da an da.

Et te pa ne kuid hin dab lin na va-
lit su se ko mis jon, läh tu des nen de 
olu li su sest Pär nu lin na le, teos ta-
ta vu sest 12 kuu jook sul, jät ku-
suut lik ku sest ja muu dest kri tee-
riu mi test. Ko mis jo nil on õi gus 
sar na seid et te pa ne kuid lii ta, 
pa lu da ideed täp sus ta da ja te ha 
eel va lik, põh jen da des see juu res 
oma va li kuid.

Väl ja va li tud ideed pan nak-
se hää le tu se le vee bi kesk kon nas 
VO LIS. Hää le tu sel saab osa le da 
iga vä he malt 16 aas ta ne Pär nu 
oma va lit su se ela nik, hää le ta des 

ku ni ka he eri ne va et te pa ne ku 
poolt. Hää le ta mi ne on sa la ja ne, 
tu le mu sed reaa la jas jäl gi ta vad. 
Hää le ta da saab ai nult isik li kult, 
iden ti fi t see ri des end.

Võit jaks kuu lu ta tak se enim 
hää li saa nud idee, mil le rea li-
see rib lin na va lit sus või sõl mib 
et te pa ne ku esi ta ja ga idee el lu-
vii mi seks koos töö le pin gu. El lu 
viiak se üks või mi tu enim hää-
li saa nud et te pa ne kut, mis läh-
tu valt eel da ta vast mak su mu sest 
ma hu vad kaa sa vaks ee lar veks 
eral da tud 80 000 eu ro pii ri des se.

Kaa sa va ee lar ve abil on Pär-
nus sün di nud Ra ba Ekst reem-
s por di kes kus, PumpT rack Pär-
nu ja Pär nu jõe ter vi se park.

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

Lin na va lit sus oo tab kaa sa va ee lar ve et te pa ne kuid

Re gist ree ru mi ne vas tu võ tu le: igal töö päe val kell 8 – 10 
                                  telefonil 447 1940

Ars ti vas tu võ tu ajad: E, T, K, R 10 – 16 ja 
         N 14 – 18
Pe reõe vas tu võ tu ajad: E, T, K, R kell 10 – 16 ja 
             N 14 – 18 
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MTÜ Pär nu La he 
Part ner lus ko gu avab 
taot lus voo ru LEA DER 
pro jek ti taot lus te 
vas tu võt mi seks 

 Taot lu si võe tak se vas tu Kih-
nu, Hää de mees te val las ning 
hal dus re for mi le eel ne nud pii-
ri des Lää ne ran na val la en dis-
te Varb la ja Koon ga val la, To ri 
val la en di se Sau ga val la, Saar de 
val la en di se Saar de val la ter ri-
too riu mi osas ja Pär nu lin na 
Aud ru ja Tõs ta maa osa val las 
mit te tu lun du sü hin gu telt, sih-
ta su tus telt, ko ha li kelt oma va lit-
sus telt, mik roet te võt ja telt.

Mee de 1. Et te võt lu se aren-
da mi ne ja mit me ke sis ta mi ne. 

Taot lus te vas tu võtt toi-
mub 11.11.2019 kel la 8st ku ni 
15.11.2019 kel la 16ni.

Taot le jad on te ge vus piir kon-
nas te gut se vad mik roet te võt jad 
ning sih ta su tu sed ja mit te tu lun-
du sü hin gud, mil le liik me test üle 
50 prot sen di on et te võt jad. 

Taot le ja peab vas ta ma LEA-
DER-meet me mää ru ses § 27 
loet le tud tin gi mus te le ning esi-
ta ma nõu ta vad do ku men did ja 
pro jek ti taot lu se hin da mi seks 
va ja li ku li sain for mat sioo ni vas-
ta valt LEA DER-meet me mää-
ru se ja  ko ha li ku te ge vusg ru pi 
nõue te le.

Esi ta tud pro jek ti taot lus te 
hin da mi se täh taeg te ge vusg ru-
pis on 31.01.2020.

Täp sem in for mat sioon 
PLPK st ra tee gia, PLPK 2019. a
ra ken dus ka va, PLPK hin da-
misk ri tee riu mi te ja pro jek ti-
taot lus te me net lus kor ra koh ta 
on ko du le hel www.plp.ee. Taot-
lus te vas tu võtt toi mub ai nult 
elekt roo ni li selt PRIA e-tee nu se 
kesk kon nas. 

Kon sul tat sioo ni aja pa lu me 
eel ne valt kok ku lep pi da te le-
fo ni del 433 1053, 509 2261 või 
plp par nu@gmail.com. 

Taot lus te vas tu võt mi se ajal 
kon sul tat sioo ne ei toi mu. 

PLPK

Kai di Soo saar (32): lap sed 
Ras mus (9) ja Sas kia (1 aas ta, 
6kuud).

K
ai di sün di sis Vil jan di 
haig las, aga lap se põlv ja 
koo liaeg möö dus Vänd-

ras. Koo lia jal oli te ma et te ku ju-
tus tu le vi kue lust soo tuks teist-
su gu ne.

Ku na Kai di kas vas pi gem 
väik se ma pool ses asu las, kus 
kõik tead sid kõi ki, oli ta kin del, 
et täis kas va nu na ka vat seb ela-
da lin na vur le elu. Pa ra ku leid sis 
noor nai ne oma tu le va se just 
Tõs ta maalt. 

„Ei saaks ki roh kem elu ga 
ra hul ol la, sest li saks abi kaa sa-
le, ar mu sin ka siin ses se loo du-
ses se ja ei ku ju taks end enam 
kus kil mu jal et te“, on ta veen-
du nud.

Maal ela des ei tun ne ta iga-
vust ega ka mil lest ki ot se selt 
puu dust. Nai ne leiab, et Tõs-
ta maal on üht-teist te ha: pood 
on ole mas, ben sii ni jaam, kool, 
las teaed jne. Noo re ini me se na, 
oma des au tot ja au to ju hi lu be, 
saab ala ti ka kii relt lin na sõi ta, 
kui sel leks va ja dus peaks tek ki-
ma.

Kai di sõ nul kõik, kes te da 
lä he malt tun ne vad, tea vad, et 
te ma ja aian dus po le just suu-
ri mad sõb rad ol nud. Aga mi da 
aas ta eda si, se da roh kem tun-
neb Kai di rõõ mu loo du sest ja 
nau dib aias müt ta mist. Tih ti 
jääb aeg tal le jal gu ning kõi ke ei 
jõua, see ga tu leb te ha as ju väi-
kes te sam mu de haa val. Tu le-

val aas tal on peen rad kind las ti 
pi ke mad.

Muu si kal on ala ti ol nud täh-
tis roll Kai di elus. Ju ba las teaias 
käis esi ne mas, võist lus tel jne. 
Pä rast põ hi koo li asus õp pi ma 
Hei no El le ri ni me li sse muu si-
ka koo li pop-jazz lau lu eria lale 
Ur sel Oja õpe tu se all. Võr ra tult 
to re ja hea õpe ta ja, tä nu kel le le 
laie nes pilt muu si ka maail mast. 

Kai di le meel dib iga su gu ne 
muu si ka. Kui lu gu meel dib, siis 
meel dib! Küll aga ko du ne tun-
ne te kib siis, kui kuu lab amee-
ri ka pä rast count ry- muu si kat, 
aga ka klas si ka li ne jazz-muu si-
ka võib te da nö rän da ma viia. 

Koo lia jal te gi Kai di noor te ga 
bän di ning ra ha tee ni mi se ees-
mär gil lau lis ku na gi ka ka he-
me he bän dis. As tus üles eri-
ne va tes rol li des (back-vo kaal, 
so lis ti na) an samb lis So be, mis 
aeg-ajalt tä na se ni mõ ne loo ga 
ül la tab. 

Tõs ta maal ol di po pu laar-
sed an samb li ga T69, ku hu 
kuu lus ka te ma abi kaa sa. Sel-
le an samb li ga sõi de ti roh kem 
rock-muu si ka ve tes. 

Kai di & Barn brot hers 
oli tal le olu li ne, ku na sel le 
an samb li ga lin dis ta ti laul ja esi-
me ne plaat ja eri li seks tee vad 
sel le oma kir ju ta tud lood. Sel-
lest sü gi sest kaa sa ti ka tant sut-

Naised maalt, kes aeg-aja

Pär nu La he Part ner lus ko gu 2019 II taot lus voo ru Mee de 1
 „Et te võt lu se aren da mi ne ja mit me ke sis ta mi ne“

 IN FO PÄEV 
tei si päe val, 05.11.2019 kell 16.00 – 18.00 

Pär nu La he Part ner lus ko gu bü roos Aud ru koo lis, 

Li hu la mnt 10, Aud ru ale vi kus, Pär nu lin nas (sis se pääs Aud ru pool sest 

park last koo li ma ja ot sauk sest, II kor ru sel).

Päe va kord: Pro jek ti taot lus te esi ta mi ne PRIA e-tee nu se kesk kon nas ja 

meet me le he tut vus ta mi ne. 

In fo päe val osa le mi sest või mit teo sa le mi sest pa lu me tea vi ta da 

hil je malt 02.11.2019 e-mai li le plp par nu@gmail.com või 

te le fo ni del: +372 509 2261, +372 433 1053
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alt käivad koos Sirliga hullamas

rup pi Lan cy, kus pea le laul mi-
se tu leb ka mõ ni tant su samm 
te ha. Esi ne mi si on ol nud pal ju, 
nii bän di de koos sei sus, so lis ti na, 
back-vo kaa li ri da des jne. 

An sam bel Sir li koos sei su 
kuu lu mist nau dib Kai di vä ga, 
sest bän di si se ne kee mia on nii-
võrd la he ja nae ru täis. 

„Pal jud lood on sel li sed, mis 
on en da le sü da me lä he da sed, 
mõ ned lau lud oma loo min gu-
li sed, aga suu res osas läh tu me 
sel lest, et kui meid ju ba kut su ti, 
tu leb pi du käi ma lüüa ja see tõt-
tu on ka re per tuaar tant su li ne ja 
lõ bus“, se le tab Kai di re per tuaa ri 
va li ku põ hi mõt teid. 

"Rah va ma ja on hoo lit se nud 
sel le eest, et kes soo vib mu sit-
see ri da, sel lel on või ma lus ka 
se da te ha. Bän di ruum rah va ma-
jas on üks tä nu väär ne koht. 

Li saks alus tas sü gi sest bän di-
ring, ku hu või sid uu dis ta ma ja 
kätt proo vi ma min na kõik hu vi-

li sed. Muu si ka ga te ge le mi seks 
on Tõs ta maa prii ma paik", on 
Kai di kin del!

Öel dak se, et laul teeb rin na 
rõõm saks ning Kai di pu hul peab 
see üt lus pai ka. Laul mi ne pa kub 
tal le lus ti ja rõõ mu ning tun net, 
et see on üks õi ge asi!



And ra Vaaks (34): lap sed: No ra 
(5) ja Erik (3).

A
nd ra on põ li ne tõs ta-
maa la ne - siin sün di nud, 
kas va nud ja koo lis käi-

nud. Maal ela mi ne on pe re tead-
lik va lik. And ra ja te ma elu kaas-
la ne on mõ le mad ko ha li kud ini-
me sed ja mõ te elust lin na kor te-
ris või üld se lin nas, ei pak ku nud 
nei le hu vi. 

En ne las te sün di re no vee ri ti 
nai se va na va ne ma te ta lu ja teh ti 
tead li kud tööa la sed va li kud, mis 
või mal dak sid neil maal ela da. 

Tõs ta maa asub vä ga loo dus kau-
nis ko has, sa mu ti on hea asus-
tu se ga, kus kõik va ja li kud asu tu-
sed on koon du nud ale vi ku kes-
ku ses se. 

„Sel lest on küll pal ju rää gi-
tud, aga meil on tões ti kõik Tõs-
ta maal ole mas - kva li teet ne ars-
tia bi, ap teek, las teaed, kool jne. 
Meil on mõ nus pe sa ja lap sed 
nau di vad maal ela mist. 

Ku na ela me oma ma jas ja 
lap sed on veel väik sed, siis iga-
vust ei tun ne ma ku na gi, sel leks 
po le liht salt ae ga. Meil on vä ga 
to re sõp rus kond, kel le ga on 
koos pal ju ühi seid et te võt mi si ja 
hin dan se da vä ga.

Mi nu pe re peab vä ga lu gu 
oma kas va ta tud toi dust, ol gu 
see siis me rest püü tud või oma 
põl lult. Ho bi kor ras kas va ta me 
kas vu hoo nes ja väi ke sel põl lu la-
pi ke sel ko gu värs ke kraa mi ise. 
Mõ nus on oma maa si ka peen ralt 
koos las te ga nop pi da ma gu said 
mar ju. 

Soo vin, et nad hin dak sid 
maal ela mi se pri vi lee ge, li saks 
värs ke le õhu le saab kas va da loo-
du se ga koos kõ las-käia met sas 
see nel, mar jul või liht salt uu ri-
da mu ru sees pu tu kaid“, ju tus tab 
And ra oma elust.

Et And ra isa oli bän di mees, 
siis kuu lus muu si ka sün nist saa ti 
te ma el lu. Laul nud on ta väi ke-
sest pea le ja isa ga koos pil lip roo-
vis kaa sas käi mi ne oli ta va li ne. 

Üs na väik se na hak kas tüd ruk 
Pär nu kuns ti de ma jas, End la 
Mur di käe all tõ si se malt laul mist 
õp pi ma. End la Mur dil on ol nud 
vä ga täh tis roll And ra laul ja tee-
kon na ku ju ne mi sel, ol les va hel 
nii ema kui ka hea sõb ra eest. 

Iga päe va selt ei ole ta suur 
muu si ka kuu la ja, nõn da ei ole 
muu si ka osas vä ga suu ri ee lis-
tu si. Lau lud va lib ena mas ti ise 
ja pi gem sel li sed, mis pa ku vad 
pa ra jalt pin get ja so bi vad tema 
hää le le. 

And ra on laul nud ja kuu lub 
prae gu pä ris mit mes se koos sei-
su - Tu le Tae vas Ap pi, Kel lu ke, 
an sam bel Sir li ja li saks eri ne vad 

soo lop ro jek tid. Kõik an samb lid 
koos ne vad ko ha li kest ini mes test 
ning muu si ka ga te ge le mi seks on 
loo dud rah va ma jas head või ma-
lu sed. 

Prae gu ne koos seis Sir li sün-
dis ühel sa ma ni me kand va prei li 
juu be lil. As tu ti üles nel ja liik me-
li se koos sei su na ja sealt hak kas 
asi vaik selt eda si are ne ma. 

Ni mi “Sir li” on ilu sa kõ la ga ja 
ise loo mus tab bän di re per tuaa ri, 
mis si sal dab lu gu sid pea mi selt 
70nda test ja 80nda test. 

Esi me ne suu rem esinemine 
oli rah va ma ja 30. juu be lil ju ba 
suu re ma koos sei su ga. Sel leks 
peoks, Rain Rand maa õhu tu-
sel kok ku kut su tud koos sei sus, 
pi di And ra laul ma paar lu gu, aga 
hil jem sel gus hoo pis tõ sia si, et 
paa rist loost oli saa nud kor ra lik 
re per tuaar. 

Prae gu kuu lub bän di koos-
sei su koos he li me he ga 8 lii get 
ning proo vi te hak se paar kor da 
kuus. Ku na mõ ned liik med sõi-
da vad proo vi Tal lin nast, siis käib 
proo vi ruu mis pi gem lu gu de 
kok ku män gi mi ne, et see õn nes-
tuks, pärast tu leb kõi gil ko dus 
har ju ta da. 

Lood va li tak se ühi se aru te-
lu käi gus, pi gem 70nda test ja 
80nda test, re per tuaar on üs na 
lai. Esi ne tak se üri tus tel ku hu 
kut su tak se - juu be lid, pul mad, 
pu bid, aas ta lõ pu peod jne. And-
ra le tä hen dab an sam bel Sir lis se 
kuu lu mi ne suurt rõõ mu. 

„Li saks suu re le ene sea ren-
gu le muu si ka li ses mõt tes, saab 
meie proo vi des ja esi ne mis tel 
ala ti pal ju nal ja - kui tei ne kord 
lä hed proo vi vä si nu na, siis ta ga si 
ko ju jõu des on tu ju hea ja nae ru-
li ha sed va lu sad. 

Meil on kõi gil suur hu vi 
muu si ka te ge mi se vas tu ja mei-
le meel dib, mi da tee me, tun dub, 
et ka ko ha lik rah vas on meid 
ke nas ti vas tu võt nud“, rõõ mus-
tab And ra oma va li ku te üle.

Ülle Tamm
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Meie koo lis on tra dit sioo ni li ne 
kor ral da da igal aas tal õpe ta ja-
te päe va, kus õpe ta jad ot sus-
ta vad, mis stii li rii deid nad 
kan na vad sel päe val ja güm-
naa siu mi õp pu rid asen da vad 
õpe ta jaid an des teis te le õpi las-
te le tun de. 

Meie 12. klas si õpi las te üle san deks 
oli see kaua oo da tud päev or ga ni see ri-
da ja lä bi viia. Pea le esi mest tun di, kell 
9.00, ko gu ne sid kõik õpi la sed saa li, 
et ter vi ta da meie pe da goo ge, kes olid 
see kord seks va li nud tee maks “Pu na-
ne pliiats”. 

Muu si ka saa tel si se ne sid saa li õpe-

ta jad, kõ ne pi das di rekt riss He lii ne ning 
õpi la sed esi ne sid. See jä rel tes ti si me õpe-
ta ja te tead mi si ja nu pu kust, nad pi did 
vas ta ma abi tu rien ti de koos ta tud ni pi kü-
si mus te le. Pea le ak tust läks asen du sõ pe-
ta ja te päev eda si. Va he tun di de ajal kut-
su si me aus ta tud õpe ta jad fu ja jees se, kus 
toi mu sid nei le et te val mis ta tud män gu li-
sed te ge vu sed. 

Tun nid olid küll ta va pä ra sest lü he-
mad, kuid meid see ei hei du ta nud. Põ hi li-
ne oli saa da ko ge mus õpe ta ja ame tis ning 
an da üks päev puh kust meie ut si ta ja te-
le. Usun, et kõik jäid õpe ta ja te päe va ga 
ra hu le. Järg mi sel aas tal jäl le, aga siis toi-
me tan mi na ju ba muu del maa del.

An ni ka Paal berg, 
12. klas si õpi la ne 

KOO LI MA JA KA JAS TAB

Õpe ta ja te päev

KOO LI SÜND MU SED 
NO VEMB RIS JA 
DET SEMB RIS:

28.10 - 01.11 HAL LO WEE NI 
          tä his ta mi ne
1. - 3.11 Lau lu võist lus “Sü gi sulg”
7.11 Meie koo li “Play back show”,

mil le sel le aas ta tee ma on
“Ees ti muu si ka lä bi mit me te
aas ta te” (oo ta me ka las te -
va ne ma te et teas tet)

8.11 Mar di päe va ja isa de päe va 
tä his ta mi ne

8. - 9.11 4H laa ger “Tu le maa le”
Tõs ta maa koo lis

18.11 Lä ti ise seis vus päe va 
tä his ta mi ne

20.11 Koo li mä lu mäng tee mal 
“Lä ti”

25.11 Kad ri päe va tä his ta mi ne
26.11 Ko da ni ku päe va tä his ta mi ne

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
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 (jäl gi rek laa mi!)

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
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Tõs ta maa koo lis toi me tab Ees ti 4H klu-
bi Po si tiiv ne, mil le ju hen da jad on Ka ro-
lii ne Kask ja Gre te Tom son. Tõs ta maa 
klu bis on üle 30ne eri va nu ses liik me. 
Po si tiiv se klu bi liik med osa le vad mit-
me tel 4H poolt kor ral da tud üri tus tel 
ja sünd mus tel ning kor ral da vad ka ise 
lü hi laag reid. Näi teks 8. - 9. no vemb ril 
kor ral da vad meie 4H noo red üheöi se 
laag ri Tõs ta maa koo lis. Soo vid ka meie-
ga lii tu da? In fo on all pool!

Mis on 4H?
4H on maae lu väär tus tav, noo-

ri ühen dav rah vus va he li ne or ga ni sat-
sioon, mis te gut seb üle 80 rii gis. Ees ti 
4H pea mi seks üle san deks on toe ta da 
las te ja noor te mit me külg set aren gut, 
pak ku des nei le ise te ge mi se või ma lu-
si ning tead mi si ja prak ti li si ko ge mu si 
oma elu kor ral da mi seks - õpi me te gut-
se des! 

4H on rah vus va he li ne lü hend nel jast 
H tä he ga al ga vast ing li se keel sest sõ nast, 
mis tä hen da vad ini me se ter vik lik ku 
aren gut. Head/pea - mõt le mi ne, Heart/
sü da - sõb rad, Hands/käed - ise te ge mi-
ne, Health/ter vis - elus tiil. 

4H  klu bid koon du vad piir kon da des-
se, kus noo red saa vad osa võt ta eri ne va-
test üri tus test, ju hen da ja te le vii me lä bi 
koo li tu si. 

Li saks toi mu vad suu rü ri tu sed, näi-
teks sü gi sel tä nu pi du “Lõi kus pi du” 
noor te le ja ju hen da ja te le, Tal vea ka dee-
mia, Hea teod ko du ko has, Su ve päe vad. 
Ees ti 4H klu bi sid leiab: Pär nu maal, Jär-
va maal, Jõ ge va maal, Tar tu maal, Vi ru-
maal ja Har ju maal, Põl vas, Vil jan dis ja 
Võ ru maal. 

Va ne mad noo red saa vad kuu lu da 
Noor teak tii vi ning sel le ga ai da ta kaa-

sa Noor teü hin-
gu sünd mus te 
kor ral da mi sel, 
ri kas ta da neid 
oma uu te idee de, 
oma ener gia va ru-
de ja po si tiiv se suh-
tu mi se ga ning aval da da oma ar va must 
Ees ti 4H-s ot sus te näol. 

Sa mu ti on va ne ma tel noor tel ja 
ju hen da ja tel või ma lus osa le da eri ne va-
tel rah vus va he lis tel üri tus tel ja se mi na-
ri del üle Eu roo pa. (Ees ti 4H ko du leht).

Miks lii tu da 4H-ga?
Kuu lu des klu bis se saad Sa en da le 

pal ju uu si sõp ru üle ko gu Ees ti ja maail-
ma, või ma lu se rei si da, õp pi da pal ju uut 
ja aus tust iseen da ja teis te vas tu. 4H 
kor ral dab eri ne vaid üri tu si, koo li tu-
si, laag reid ja õpet lik ke väl ja sõi te ko gu 
pe re le. (Ees ti 4H ko du leht)

Kui das as tu da 4H liik meks?
Leia üles Ka ro lii ne või Gre te, kes on 

klu bi Po si tiiv ne ju hen da jad (on ka tei si 
klu bi sid, ku hu sul on või ma lik kuu lu-
da, aga need asu vad mu jal, mit te Tõs ta-
maal). Täi da ära liik meks as tu mi se aval-
dus, mil le saad ju hen da jalt (Ka ro lii ne 
või Gre te).

Ta su liik me maks ju hen da ja le või 
Noor teü hing Ees ti 4H pea kon tor ar ve-
le - kon to nr EE641010002005984009 
SEB pank. Uue liik me ta su 3€. Järg mis-
tel aas ta tel liik me maks 2€ aas tas. Iga 
uus lii ge saab en da le liik me kaar di.

Sul on lah ti kõik või ma lu sed osa le da 
klu bi lis tes te ge vus tes, osa le da üri tus tel 
ning lei da uu si sõp ru!

Ka ro lii ne

KOO LI MA JA KA JAS TAB

Ees ti 4H klu bi Po si tiiv ne 

A
U

T
A

H
V

E
L

SÜ GI SE NE LOO DUS 
Me ri li Ad ler, 7. kl

Põ der käib nii dul väl jas, 
ka ru ik ka mee näl jas. 
Külm on tei nud suurt lär mi, 
här ma tist on mi tut vär vi. 

Le hed lan ge vad ma ha, 
siil vaa tab sel ja ta ha. 
Mõ ned on vär vi li sed, 
ena mus när vi li sed. 

Päi ke pais tab tae va all, 
üles-al la põr kab pall. 
Mi nu sün na lä he neb, 
aeg sest’ ei vä he ne.

���

SÜGISE ALGUS
Aigar Gurjanov, 7. kl

Kollased on lehed,
suured vihmapilved.
Tuulevaikne hommik,
Pime on see õhtu.

Sinine on taevas.
Roheline muru.
Külmaks läinud ilm,
maha langenud puud.

Putukaid on vähem.
Kool algas segaselt.
Ning härmas on me maa,
jubedalt libe ka.

Keeleaasta ettelugemisvõistlusel valiti 
Eneli kolme parima sekka

Pärnumaa meistrivõistlustel discgolfi s 
vanuseklassis MJ18 saavutas Magnus 
teise koha

Rahvusvahelisel judoturniiril võitis Robin 
kolmanda koha
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Sel leaas ta ne For se liu se Selt si 
Noor te ko gu su ve kool toi mus 
13.-16. au gus ti ni Se to- ja Va na- 
Võ ro maal.

Esi me sel päe val käi si me Põl va Ta lu-
rah va muu seu mis, kus muu seu mi 
uu dis ta mi seks oli väl ja mõel dud vah va 
mäng. Sel le käi gus tut vu si me eri ne va-
te va naaeg se te hoo ne te ja nen des ole-
va te ese me te ga, sa mu ti oma uu te kaas-
las te ga.

Järg mi seks kü las ta si me Ees ti maan-
tee muu seu mit, kus nä gi me eri ne va-
te aas ta te sõi du keid ja muid liik lu ses 
ka su ta tud va hen deid. Eri ti meel de jääv 
oli ro he li ne tõld, mis ei eri ne nud su gu-
gi mu ga vus te poo lest tä na päe va sest 
au tost. Kuul si me lu gu sid sõi du tin gi-
mus test eri ae ga del ja sai me mais tu si 
os ta eht sast lav kast ehk kaup lu sau tost.

See jä rel kü las ta si me Kir si po ni ta lu, 
kus sai me har ja ta po ni sid ja hil jem nen-
de ga väi ke se tii ru te ha. Kui oli me saa-
nud po ni de sel jas ju ba is tu da, läk si me 
lä he dal ole va te hei na rul li de pea le ka ri-
kak raid nop pi ma. Soo vi jai le pa ku ti ka 
pi ru kaid ning kuu ma tai me teed.

Hil li sel õh tu tun nil oo ta sid meid 

Obi nit sa se to atel jees-ga le riis Kauk si 
Ül le ja Evar Riit saar, kes esi ta sid mei le 
Baa ba ja Ka duo na en da loo dud oma-
pä ra seid se to keel seid lau le. Öö bi si me 
Obi nit sa puh ke ma jas, kus mei le hom-
mi ku ti ning õh tu ti ka süüa pa ku ti.

Tei sel päe val koh tu si me Piu sa kor-
do ni pii ri val vu ri te ga, tut vus ta ti täp se-
malt pii ri val vu ri elu kut set ja teh ni kat, 
mi da ka su ta tak se pii ri val va mi sel. Kõi-
ge äge da mad olid seal ilm selt pii ri val-
vu ri te koe rad, ke da on kut si kast pea le 
tree ni tud. Sai me käia ka Võm mors kis, 
kus ja lu ta si me väl jae hi ta tud Ees ti-Ve ne 
pii ri lõi gul.

 Pä rast se da kü las ta si me Obi nit sa 
muu seu mit ja kõn di si me koos gii di ga 
Obi nit sas, ühes suu re mas se to kü las. 
Se to maal on pal ju väi ke si kü la sid, mil les 
5-10 suit su. Igas kü las on kind las ti väi ke 
puust pü ha ko da ehk tsäs son. Tsäs so nas 
on ikoo ni nurk ning sin na saab pan na 
küün laid.

Järg mi se na oli meil moo tor lae va-
ga ring reis Läm mi jär vel. Pal jud is tu-
sid õues te kil, aga meie oli me toas soo-
ja de tek ki de all. Aken dest leh vi ta si me 
ini mes te le, kes püüd sid ka la või uju sid. 

Mee nu tus su vest ehk ku ning li
XXX su ve kool “Ku ning lik Se to m

SÜGIS
Jaanika Tarkpea, 7. kl

Kollased lehed langevad.
Värvilised suured lehed.
Langevad aeglaselt alla.
Puu laseb lehed valla.

Linnudki lendavad ära.
Teevad enne suurt kära.
Laseme neil siiski minna.
Tulevad ju siia tagasi ikka.

Tugevalt sajab vihma niisket.
Krabisevat kuulen vihmapiiska.
Rohigi on vihmast märg.
Kadunud on lehekülje järg.

���
ON
Robin Müür, 7. kl

Külm on,
pime on,
õues on,
maas on.

Taimed on,
puud on,
kirjud lehed on,
muru sama on.

Liblikas on,
vähenenud on,
õunad on
– palju on...

���
SÜGISE VIIMNE PÄEV
Maarja-Helena Veskimägi, 7. kl

Külm tuli.
Soe läks.
Õhk tühi.
Maa näks.

Siil magas.
Konn mõtles.
Karu pragas.
Uss jutles.

Päike kadus.
Tuul lõõts.
Jahe rõskus.
Niiskus jääb.

Päran di va de ri te tal gudPäran di va de ri te tal gud
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i ku B. G. For se liu se Selt si Noor te ko gu 
maa - pii ri ga, kuid pii ri tu”

Te kil oli jad kuu la sid lae va ju hi mee nu tu si, 
sel lest, mis va rem jär ve kal las tel toi mus 
ning mis hoo ned on sin na ehi ta tud.

Õh tu lõ pe ta si me pi du li ku õh tu söö gi-
ga ja kol me küm nen da su ve koo li tä his ta-
mi se ga Obi nit sa kü la kes ku ses, kus sõi me 
ka tor ti. Mei le esi nes ko ha lik pil li mees 
Ned sa ja Kü la Bän dist.

Kol man dal päe val kü las ta si me Piu sa 
koo paid, kah juks ei saa nud koo bas tes-
se va rin guo hu tõt tu  rin gi vaa ta ma min-
na. Küll aga sai me et te ku ju tu se, mil li sed 
need koo pad on, ku na meid las ti sis se 
suur de võl vi tud ja vä ga ja he das se ruu mi.

Pä rast läk si me vaa ta ma Vast se lii na 
lin nu se va re meid, kus kü las tus kes ku ses 
sai me vä ga hea üle vaa te sel lest, kui das 
see lin nus tek kis, mis sel les ku na gi oli, 
kui das siin ela ti ja kes sel le lin nu se hä vi-
tas. Sai me ro ni da ka ku na gi ses lin nu se-
tor nis ning vii bi da tee lis te ka be lis. Järg-
nes lõu na söök lin nu se kõrt sis, kus tut-
vus ta ti ka kes kaeg seid laua kom beid ning 
me nüüd. 

Õh tu poo li kul sõit si me rin gi Se to maal, 
gii dilt kuul si me Se to maa ku ju ne mi sest, 
siin se test kü la dest, ta lu dest, kom me test 
ja Se to ku ning rii gist ki. Se to ta lud on nn 

kind lus ta lud, mis on igast kül jest kas aia 
või hoo ne te ga pii ra tud. Hoo ne te va he le 
jääb si seõu. Ma jad, kõr ged aiad ja vä ra-
vad ei la se naab ri ma ja pi da mis se pii lu da.

Nel jan dal päe val kü las ta si me akt sia-
selt si Värs ka Ve si, sai me vaa da ta, kui das 
pä ri selt vee pu de li tes se pa ne mi ne käib ja 
kui das on muu tu nud Värs ka pu de lid oma 
vä li mu selt. Proo vi mi seks pa ku ti eri ne-
vaid Värs ka Vee too teid, pa re mi ni mait-
se sid ta va li ne mul li ve si ning õu na vurts-
vas ser.

 Kü las ta si me Värs ka ta lu muu seu mit, 
kus oli nä ha, mil li sed nä gid väl ja va na aja 
ma jad, nä gi me loo mi, rii deid, eri ne vaid 
ruu me ja kuul si me, mil li sed kom bed olid 
ini mes tel va ra se mal ajal. Ja lu ta si me veel 
rin gi  ku na gi se Põh ja laag ri ter ri too riu mil.

Ko los so va kü las käi si me Ju ma la mäel, 
mis on se to de pü ha mä gi - siit ei või mar-
ju ega see ni kor ja ta. Mäe ot sas on Se to 
ju ma la Pe ko ku ju. Se tod ole vat pääst nud 
sel le aas ta lau lu peo: kui lau lu peo tu li jõu-
dis Se to maal Ju ma la mäe le, pan di Pe ko le 
keep üm ber ning pa lu ti, et peo ajal Tal lin-
nas ei sa jaks. Tal lin nas ei sa da nud ki, aga 
Se to maal kal la nud vett al la.

Vii ma sel päe val lä bi si me ka väi ke se 

osa Ve ne maast, ni melt sõit si me lä bi Saat-
se saa past, mis kuu lub Ve ne maa le. Käi-
si me Saat se ki ri kus ning kal mis tul, mis 
jät tis pä ris ma ha jää nud il me, sest rah vast 
jääb jär jest vä he maks ning hau du ei hool-
da ta.

Vii ma ne söö giaeg oli Mi ki ta mäe koh-
vi ta res, kus süüa pak kus ja jut tu pu hus 
va rem Rii gi ko gus töö ta nud Ina ra Lui-
gas. Ina ra on käi nud pel mee ni de te ge-
mist õp pi mas kau ge su gu las rah va juu-
res. Neid ko ha peal val mis ta tud pel mee-
ne koos ku ke see ne kast me ga pa ku ti mei-
le gi, olid vä ga maits vad. Sa mu ti ko du ne 
rull bisk viit ja pi par mün di li mo naad. Se to 
toi dud on toit vad, üs na liht sad ja val mis-
ta tud ko ha li kust ta lu too rai nest. 

Nel ja päe va jook sul sai me nä ha-kuul-
da üs na pal ju, nii pal ju, et ta va li seks puh-
ku seks ae ga ei jää nud ki. Sa mas sai me 
tut ta vaks nii Võ ru- kui Se tu maa ga. Tõs-
ta maa koo list osa les su ve koo lis ka hek-
sa nei du ning õpe ta jad Kai di Pir so ning 
Ma ri Lü his te.

Nei du de mee nu tus te jär gi 
pa nid loo kok ku 

Kei ly Ke rem ja Ma ri Lü his te

10. ok toob ri õh tu poo li kul toi mu sid jär je-
kord sed Tõs ta maa koo li pä ran di va de ri-
te tal gud. Pä ran di va de rid on noo red, kes 
hool da vad mõn da kul tuu ri- või aja loo list 
ob jek ti. Tõs ta maal on sel li seks pai gaks 
koo liümb rus ning mõi sa park. 

Vii ma sed tu ge vad sü gis tor mid olid 
murd nud nii puid kui ka suu re maid ok si. 
Nüüd sae ti need väik se maks ja vee ti ära 
lõk kep lat si le. Kok ku kor ja ti ja ära vee ti ka 
väik se mad ok sad ning ju ba pe has tu ma 
ha ka nud par gi pin gid - see oli noor mees te 
töö. Neiud kor ras ta sid peen raid ja rii su-
sid leh ti. Pä rast vee ti see gi praht mi ne ma.

Kõi ge hu vi ta vam oli va na kut sa ri ma ja 
ehk nn Juu su ma ja kül ge ehi ta tud puu-
lo bu di ku (ku na gi se käim la) lõh ku mi ne. 
Poi sid asu sid kir ves te-kan gi de ga kal la-
le ja pi ka lõh ku mis töö tu le mu se na saa di 
puu put kast ja gu. Pealt vaa ta jad kom men-
tee ri sid, et siia oleks pois se ju ba va rem 
või nud väl ja ela ma las ta - tõe li ne pin ge te 
maan da mi se paik ja te ge vus. 

Puit ma ter jal vee ti hil jem lõk kep lat si le, 

eter niit ja muu oht li kum kraam jäät me-
jaa ma. Järg mis te tal gu te ajal saa me ehk 
kut sa ri ma ja ka seest tüh je maks, et edas-
pi di se da ka su ta ma ha ka ta.

En ne tal gu päe va ha ri tak se noo ri ka 
mõ nel so bi val tee mal. Sel kor ral kõ ne les 
loo dus li kest pü ha pai ka dest TÜ ja EMÜ 
õp pe jõud Ah to Kaa sik. Oma loen gus 
tut vut sas ta eri ne vaid pü ha pai ku: hii-
si, põ lis puid, ki ve, al li kaid, kün kaid... Ka 
neid, mi da meie kan dis võib nä ha. Sa mas 

rää kis lek tor sel lest ki, mil li sed ta vad on 
nen de pü ha pai ka de ga seo tud ning kui das 
neis pai gus käi tu da.

Tä nu kõi gi le õpi las te le, kes tal gu tel 
osa le sid. Suur tä nu ka töö mees te le Mart 
ja Ka lev Mart so ni le ning ma jan dus juht 
Kris tii na Le pi ku le ja koo li kok ka de le, kes 
tal gu toi tu pak ku sid.

Tal gu juht Ma ri Lü his te
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7,5 km

1., 25,33,10, Timmo Jeret, 
M, Pärnu, 2., 25,48,04, Enari 
Tõnström, M, Põhja-Pärnu-
maa, 3., 26,00,67, Igor Skatško, 
M, JK Tempo, 4., 26,24,51, Mar-
tin Tarkpea, M, Anu jooksutren-
nid, 5., 26,50,45, Franko Rein-
hold, M, Pärnu, 6., 27,23,07, 
Mehis Mäe, M, Täppsportlased, 
7., 28,29,20, Anu Piiroja, NV1, 
Anu jooksutrennid, 8., 28,31,51, 
Roman Jõerand, M, Anu jook-
sutrennid, 9., 28,47,02, Indrek 
Oja, M, Anu jooksutrennid, 10., 
28,54,54, Martin Linke, MV1, 
Anu jooksutrennid, 11., 29,24,48, 
Andres Kasemets, MV1, Pärnu, 
12., 29,27,02, Toivo Tinast, M, 
Tõhela, 13., 29,27,73, Taavi Pent-
ma, M, Anu jooksutrennid, 14., 
29,43,29, Vahur Mäe, M, Pärnu 
Kahe Silla Klubi, 15., 30,10,89, 
Tõnu Mändma, MV1, Anu jook-
sutrennid, 16., 31,09,39, Taavi 
Reimets, M, Anu jooksutrennid, 
17., 31,15,57, Oskar Ojamäe, 
PB, Ermistu, 18., 31,35,67, 
Karel Virks, M, SK Koprad, 19., 
32,45,13, Jonas Nõukas, MV1, 
Pärnu, 20., 32,59,48, Joonas 

Salk, PC, Ujumisklubi Briis, 
21., 33,38,92, Robin Kaja, PD, 
Tõstamaa, 22., 33,47,54, Lem-
bit Künnapas, MV1, Anu jook-
sutrennid, 23., 34,04,92, Elno-
ra Arik, N, Anu jooksutrennid, 
24., 34,14,67, Tarmo Saar, M, 
Pärnu, 25., 34,41,82, Andres 
Siim, MV1, Espoo, 26., 35,08,54, 
Avo Puusepp, MV1, Pärnu, 27., 
35,14,16, Piret Bart, N, Aud-
ru, 28., 35,42,73, Keith Tam-
mela, NV1, Anu jooksutrennid, 
29., 35,44,32, Caroliina Alt-
mäe, N, Pärnu, 30., 36,45,26, 
Tõnu Mäe, MV1, Pärnu, 31., 
36,48,76, Raido Salk, M, Tõhela, 
32., 36,51,89, Kadi Ruut, NV1, 
Anu jooksutrennid, 33., 37,03,73, 
Karl-Eerik Sarapuu, PD, Aud-
ru, 34., 37,10,23, Venno Press, 
M, Malev, 35., 37,16,29, Jüri 
Leesmäe, MV2, OK West, 36., 
37,17,73, Marek Jääger, MV1, 
Audru, 37., 37,28,82, Maar-
ja-Helena Veskimägi, TC, Pär-
nu Sõudeklubi, 38., 37,43,70, 
Andres Martson, MV1, HRRCP, 
39., 37,49,48, Signe Heindla, 
N, Pärnu, 40., 38,00,48, Tarmo 
Oidjärv, MV1, Saku Vald, 41., 
38,08,00, Heigo Jänes, M, Koh-

ila, 42., 38,14,95, Kertu Leppik, 
NV1, Tallinn, 43., 38,59,57, Jens 
Siig, PB, Kõima, 44., 39,00,57, 
Irina Tarkpea, NV1, Anu jook-
sutrennid, 45., 39,57,76, Mihkel 
Alasi, M, Pärnu, 46., 39,59,95, 
Janely Kuuskler-Adler, NV1, Anu 
Jooksutrennid, 47., 40,52,39, Kai-
ri Ojamäe, NV1, Ermistu, 48., 
41,09,89, Liia Oidjärv, NV1, 
Tõstamaa , 49., 41,33,57, Liina 
Arusalu, NV1, Raheste küla, 50., 
41,43,42, Janek Ojamäe, MV1, 
Ermistu, 51., 41,43,80, Ave-
Ingrid Veskimägi, N, Tõstamaa, 
52., 41,59,67, Maila Heindla, N, 
Kastna, 53., 42,15,36, Ethel Elor, 
NV1, Alu küla, 54., 42,25,20, 
Sven Jürgens, M, Tõstamaa, 55., 
42,53,57, Janar Jürgens, MV1, 
Tõstamaa, 56., 43,12,10, Kristi 
Rao, NV1, Pärnu, 57., 43,25,64, 
Kristian Pints, M, Saue Hut, 58., 
43,42,60, Lembe Veskimägi, 
NV1, Tõstamaa, 59., 43,54,57, 
Karmen Käär, TD, Malev, 60., 
44,10,82, Tesire Tõnissoo, TD, 
Sütevaka HG, 61., 44,18,92, 
Ida Viil, NV1, Lindi küla, 62., 
44,33,04, Anna-Kaisa Tõnis-
soo, NV1, Pärnu, 63., 44,35,20, 
Marie Kriisa, N, Tõstamaa, 64., 
44,51,95, Melissa Tammer, TD, 
Pärnu, 65., 44,58,16, Merit Kaja, 
NV1, Tõstamaa, 66., 45,03,92, 
Joonas Rõhu, PD, Tõstamaa 
KK, 67., 45,55,67, Katre-Maris 
Veskimägi, TA, Pärnu Sõudeklu-
bi, 68., 45,57,86, Eduard Virkus, 
MV2, Pärnu, 69., 49,06,67, 
Kaupo Põltsam, MV1, Tõs-
tamaa, 70., 49,10,60, Markus 
Imans, PD, Tõstamaa KK, 71., 
49,12,80, Cristopher Madisson, 

PD, Tõstamaa KK, 72., 49,14,23, 
Tarmo Iman, MV1, Tõstamaa 
KK, 73., 49,50,23, Liina Müür, 
NV1, Tõstamaa, 74., 50,04,23, 
Fritjo Pukk, M, Tõstamaa, 75., 
50,04,73, Lisandra Mäe, TD, 
SK Altius, 76., 50,05,67, Jan-
ika Ojamäe, N, Ermistu, 77., 
53,00,89, Rico Rohtlaan, PD, 
Tõstamaa KK, 78., 53,40,13, 
Villem Kalbach, PA, Tohuri-
Andrese Talu, 79., 53,43,57, 
Andres Kalbach, MV1, Talunik, 
80., 53,57,92, Grete Vulkan, 
TC, Männikuste, 81., 54,56,51, 
Epp Tuisk, N, Tõstamaa, 82., 
54,56,92, Kätlin Hantson, NV1, 
Must Mamba, 83., 54,57,29, Ülo 
Marus, MV1, Tõstamaa, 84., 
57,46,86, Liis Rõhu, TD, Tõs-
tamaa KK, 85., 57,47,64, Eneli 
Pulk, TD, Tõstamaa KK, 86., 
58,05,70, Elena Pulk, TD, Tõs-
tamaa KK, 87., 58,07,10, Joel 
Pulk, M, Malev, 88., 1,03,27,92, 
Oliver Rääk, PA, Tõstamaa, 
89., 1,04,03,82, Anna Sharlotte 
Hallgrimsson, TD, Pootsi, 90., 
1,13,39,48, Meriliis Palu, TD, 
Pärnu, 91., 1,16,32,10, Sven-
Artur Rahuoja, PD, Tõstamaa

Sügiskõnd
Sirelin Jürgens, Pärnu, Annely 

Kingo, Peerni, Eneli Piirme, Tõs-
tamaa, Ene Lehemets, Vändra, 
Lillerine Lille, Tõstamaa, Heidi 
Sepp, Tõstamaa, Evelyn Piirme, 
Tõstamaa, Loreta Piirme, Tõsta-
maa, Kärt Jürgens, Pärnu, Katrin 
Somelar, Tõstamaa, Elo Pulk, 
Tõstamaa, Marika Somelar, Tõs-
tamaa, Maria Saltström, Tallinn, 
Elis Leetmaa, Tõstamaa, Marilin 

36. Tõstamaa jooksu protokoll36. Tõstamaa jooksu protokoll
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Pär nu maa viie me reäär se 
val la-osa val la tra dit sioo-

ni li sed Ran na män gud toi-
mu sid sel aas tal 3.-4. au gus til 
Aud rus. Kui eel mi sel aas tal 
Kih nus Tõs ta maa või tis, siis 
sel aas tal saa vu ta si me Aud-
ru ja Hää de mees te jä rel ning 
Lää ne ran na ja Kih nu ees kol-
man da ko ha.

Ka vas oli ne li teist eri ne vat 
võist lu sa la.

Tei se ko ha saa vu tas Tõs ta-
maa köie veos, ae ru ta mi ses ja 
pen del tea te jook sus. 

Köie mees kon da kuu lu-
sid Mai do Ka ja, And rus Aus-
meel, Har li Käärt, Ar di Oja ja 
Rait Ma dis soo. 

Ae ru ta sid Tii na Kap ten ja 
Krist jan Ma sing

Pen del tea det jook sid Mer-
lin Mii do, Ker tu Lil le, He le-
ri Aru la, He di Grets ki, Tee-
le Tõ nis son, Taa vi Tõ nis son, 
Har li Käär, Ar di Oja, Rait 
Ma dis soo ja Ur mas En nok.

Kol mas koht saa vu ta ti 
mees te võrk pal lis, orien tee-
ru mi ses, ran na nai se-me he 
võist lu ses, sang pom mi tõst-
mi ses, tea te võist lu ses ja taid-
lu ses ja ker ge jõus ti kus.

Võrk pal li mees kon da kuu-
lu sid Ur mas En nok, Har li 
Käärt ja Dei go Toots.

Orien tee ru sid Mer lin 
Mii do, Tee le Tõ nis son, Rait 
Ma dis so ja Raio Pii ro ja.

Ran na nai se-me he võist-
lust te gid Tee le Tõ nis son ja 

Rait Ma dis so.
Sang pom mi tõst mi ses saa vu-

tas in di vi duaal selt III ko ha Mal-
le Ti ko, Tõs ta maa võist kon nas 
te gid kaa sa veel He le ri Aru la, 
Ma re Üks ki vi, Taa vi Tõ nis son, 
Ar di Oja ja Rait Ma dis so. 

Tea te võist kon da kuu lu sid 
Mer lin Mii do, Ker tu Lil le, He le-
ri Aru la, Rii na Rein son, Tee le 
Tõ nis son, Taa vi Tõ nis son, Har li 
Käär, Ar di Oja, Rait Ma dis soo, 
Ur mas En nok.

Taid lust oli et tean tud tee mal 
„Naab rist pa rem“, meie ka va 
pa nid kok ku Kül li Jan son, Kat rin 
Tõ nis son ja Taa vi Tõ nis son ning 
esi ta mi sel toe ta sid neid Mer lin 
Mii do, Tee le Tõ nis son, Ar di Oja 
ja Rait Ma dis so.

Ker ge jõus ti kus olid in di vi-
duaal selt meie pa ri mad tu le mu-
sed Me rit Ka ja I koht NV kau-
gu ses, II koht 500 m jook sus ja 
III koht kuu li jän nis. 3. ko ha saa-
vu ta sid ka Ker tu Lil le nais te ja 
Har li Käärt MV kuu li jän nis ning 
He le ri Aru la 500 ja Jaak Jaan-
soo MV 1000 m jook sus. Ker-

ge jõus ti kus lõid kaa sa veel He di 
Grets ki, Mer lin Mii do, Tee-
le Tõ nis son, Ma re Üks ki vi, Tii-
na Kap ten, Anu Pe ter son, Rait 
Ma dis so, Taa vi Tõ nis son, Ar di 
Oja, Joo sep Tool, Dei go Toots, 
Mai do Ka ja, Har li Käärt, Ur mas 
En nok, Jaak Jaan so.

Nel jas koht tu li mä lu män gus, 
nais te võrk pal lis ja disc gol fi s.

Mä lu män gu võist kon da kuu-
lu sid Su san na Kuu sik, Lii na 
Ulm, Alar Kuu sik ja Ai mar Si li-
väl ja. Nais te võrk pal li män gi sid 
Mer lin Mii do, He di Grets ki ja 
Rii na Rein son. Disc gol fi  män gi-
sid Ka ren Ad ler, Mer lin Mii do, 
Karl Tilk ja Krist jan Ka se.

Viien da ko ha ga tu li lep pi da 
juht kon na võist lu ses, se da te gid 
Anu Pe ter son ja Too mas Rõ hu.

Ran na män gud näi ta vad ka, 
et meil spor di vaim ik ka elab. 
Tä nu sõ nad kõi gi le osa le nu te-
le, kes olid val mis väl ja tu le ma 
ja ühi sest spor ti mi sest rõõ mu 
tund ma.

Too mas Rõ hu

Spor di vaim ai tas meie ini me sed 
ran na män gu del kol man daks

Tetsmann, Tallinn, Erika Leet-
maa, Tõstamaa, Mairit Sireli, 
Tõstamaa, Gristel Kukk, Tõsta-
maa, Ilona Kukk, Audru, Heili 
Timm, Malev, Kati Rahuoja, Tõs-
tamaa, Olivia Saltström, Tallinn, 
Ille Tetsmann, Tallinn

Lastejooks
1., 3,28,75, Timo Marus, P, 

Tõstamaa, 2., 3,31,74, Romet 
Lille, P, Tõstamaa, 3., 3,42,62, 
Hendry Põldots, P, Ülejõe PK, 
4., 3,43,40, Roland Kivvit, P, 
Audru Kool, 5., 3,45,47, Henri 
Tõnissoo, P, Vanalinna PK, 6., 
3,47,31, Janeliis Lünekund, 
T, Audru Keskkool, 7., 3,57,11, 
Revo Raavik, P, Tõstamaa KK, 
8., 3,58,14, Marie Lisell Jänes, 
T, Kohila Mõisakool, 9., 4,06,72, 
Sandra Hantson, T, Kuristi-
ku Gümnaasium, 10., 4,11,08, 
Edeli Piirme, T, Tõstamaa KK, 
11., 4,14,34, Karl Martin Kukk, 
P, Audru, 12., 4,16,14, Kert Sims, 
P, Tõstamaa, 13., 4,16,56, Liis-
bet Arusalu, T, Varbla Kool, 14., 
4,18,43, Jakob-August Kalbach, 
P, Tõhela, 15., 4,21,43, Hans 
Romet Uustalu, P, Tõstamaa, 
16., 4,22,87, Janely Sims, T, Tõs-
tamaa, 17., 4,23,87, Roosi Jääger, 
T, Vikerkaare Lasteaed, 18., 
4,34,72, Hugo Hantson, P, Tal-
linn, 19., 4,36,90, Ragnar Kaja, 
P, Tõstamaa, 20., 4,37,84, Airon 
Kolju, P, Raeküla Lasteaed, 21., 
4,40,34, Magnus Karl Mag-
nusson, P, Tõstamaa KK, 22., 
4,41,07, Lenne-Merit Veskimägi, 
T, Tõstamaa, 23., 4,41,62, Ande-
ro Ojamäe, P, Seliste, 24., 4,47,85, 
Marta Nine, T, Tõstamaa, 25., 
4,48,40, Kristjan Sims, P, Tõs-
tamaa, 26., 4,48,98, Kermo 
Siim, P, Tõstamaa Lasteaed, 27., 
4,49,34, Cathryn Vahkel, T, Pai-
kuse Pk, 28., 4,54,52, Eleriin Raa-
vik, T, Tõstamaa, 29., 4,57,48, 
Gretheliis Kingo, T, Peerni, 30., 
5,28,81, Pilleriin Piirme, T, Tõs-
tamaa, 31., 5,34,08, Delise Kok-
la, T, Pärnu, 32., 5,39,62, Nora 
Rand, T, Tõstamaa, 33., 5,39,82, 
Erika Sahtel, T, Tõstamaa, 34., 
5,40,08, Jessica Jaansoo, T, Tõs-
tamaa, 35., 5,41,72, Marie Kiv-
vit, T, Kõima, 36., 5,51,87, Mir-
jam Arusalu, T, Varbla Lasteaed, 
37., 5,57,62, Jaan Tormi Uustalu, 
P, Tõhela, 38., 7,25,00, Kirke Sah-
tel, T, Tõstamaa KK

Tõs ta maa 
köie veo mees kond

Anu Pe ter son juht kon na võist lustelRait Ma dis so ja Taa vi Tõ nis son sang pom mi tõst mas
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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: 

K
ä si töö kes ku sel jäi sel-
ja ta ha te gus ja ilus su vi. 
Oli hu vi ta vaid töö tu ba-

sid ja to re daid kü la li si. Te gi me 
väl ja sõi du Vil jan di maa le: käi-
si me kü las Anu Raual ja tut vu-
si me luu töö ga Moo ni ka Hin di 
Koor di kamb ris. Kä si töö Pood 
oli ava tud ju ba ka hek san dat 
hooae ga, ke va del ava si me seal 
juu res li saks näi tu se kuu ri.  Su ve 
jook sul toi mus kaks näi tust: 
juu nis-juu lis õpi las töö de näi-
tus ning au gus tis täis kas va nu te  
kä si töö rin gi näi tus. Möö du nud 
õp peaas tal kes ken du si me tik ki-
mi se le ja see teh ni ka an dis näi-
tu se le ka põ hiil me. Li saks veel 
rah va rõi vaid ja mui du rõi vaid. 
Kes käis, see nä gi! 

Tä na me kõi ki oma kü las ta-
jaid tä he le pa nu ja hea de sõ na de 
eest ning ka van da me ju ba uu si 
näi tu si järg mi se aas ta su ves-
se. Neis se on kõi gil veel või ma-
lus oma pa nus an da. Kui su vel 
näi tu si vaa da tes nä pud sü ge-
le ma hak ka sid ja tek kis tun ne, 
et ta haks ise gi mi da gi te ha, siis 
oo ta me teid en da selt si kä si töö-
tup pa. Ik ka tei si päe vi ti ja/või 
kol ma päe vi ti kell 18.00-21.00. 
Sel aas tal ka van da me, õmb le-
me ja tuu ni me klei te ning veel 
on ka vas rõi va kan gaid ku du da. 
Sel le kõr val val mis ta me ja aren-
da me ta sa pi si, aga jär je pi de valt 
uu si too teid poe jaoks. 

Täis kas va nu te sa vi ring oli 
eel mi sel aas tal puh ku sel ja alus-
tas värs kelt taas ok toob ri al gu-
ses. Tul ge ka ja saa ge tut ta vaks: 
meie uus õpe ta ja on Ka rin Vää-
na! Lõ puks on mei le jõud mas 
värs ked tead mi sed ke raa mi ka-
suu nal, sest Ka rin õpib teist aas-
tat Olust ve re Maa ma jan dus-
koo lis ke raa mi ka eria lal. Kõi ke 
õpi tut an nab ta es mas päe vi ti 
eda si nii Pär nu Kuns ti koo li Tõs-
ta maa ma ja kol me le las te rin gi le 
kui ka täis kas va nu te le. 

Las te kä si töö rin ge on sa mu-
ti kolm ja kok ku käib rin gi des 
42 last. Ko gu ni kol man dik neist  
jõuab nii üh te, kui tei se rin gi. 

Kii dan vä ga meie lap si! Sel-
le eest, et neil jät kub soo vi ja 
kan na tust rin gi dest jär je pi de-
valt osa võt ta. Kii dan vä ga las-

te va ne maid! Sel le eest, et nad 
pea vad las te loo vust ja käe li si 
os ku si olu li seks ja leia vad mo ti-
vat sioo ni rin gi de eest ta su da. 
Kä si töö rin gid on te gut se nud 
ala tes 2010. aas tast ja võin jul-
gelt öel da, et jär je pi de vus viib 
si hi le. Ena mus õpi la si on rin gis 
osa le nud las teaiast pea le ning 
nen de os ku sed ja ta he kä si tööd 
te ha on tões ti suur. Ees ti Rah-
va kuns ti ja Kä si töö Liit te gi sel 
aas tal üles kut se „Mär ka noort 
meist rit!“, mil le ga kut sus ini me-
si tea ta ma las test ja noor test, kes 
on ta va pä ra sest roh kem kä si-
töö le pü hen du nud. Ees märk on 
neid mär ga ta, toe ta da ja tun nus-
ta da. Tea ta sin kol mest noo rest 
meist rist: Ene li Piir me, Mar-
leen Sah tel, Kad ri Vul kan. Kad-
ri ja Mar lee ni ga saab koh tu da 
ju ba 9. no vemb ril mar di laa dal, 
rah va rõi va nõuan de ko ja bok sis, 
et va he ta da mõt teid ki ri vöö ja 
suur rä ti ku du mi se tee ma del.

Kä si töö kes ku ses on koos töös 
SA Tõs ta maa Mõi sa ja MTÜ 
Rah va rõi va ga toi mu nud ju ba 
kaks ka heaas tast rah va rõi vas te 
val mis ta mi se koo li tust. Osa le-
ja teks olid pea mi selt  Pär nu maa 
ini me sed, aga tul di ise gi Tal lin-
nast, Tar tust ja Rap la maalt. On 
hea meel tea ta da, et veeb rua-
ris alus tab tööd kol mas kur sus. 
MTÜ Tõs ta maa Kä si töö kes kus 
taot les kur su se lä bi vii mi seks 
Ees ti Kul tuur ka pi ta lilt toe tust 
ja tä na seks on kin ni tus taot lu se 
ra hul da mi se koh ta ole mas. Täp-
se mat in fot saab kä si töö kes ku-
se kon tak ti delt ja kind las ti tee-
me kur su se le aas ta al gul suu re-
mat rek laa mi. Aga kui kel lel gi 
on tõ si ne soov kur su sel osa le da, 
siis soo vi tan kii rus ta da, sest üle 
poo le koh ta dest on ju ba hõi va-
tud. 

Tõs ta maa Kä si töö Pood on 
ad ven di ajal ava tud lau päe vi ti 
kell 10.00 – 14.00.

Ala tes and re se päe vast, 30. 
no veb rist ku ni too ma päe va ni, 
21. det semb ri ni. 

Sa mu ti on pood ava tud Tõs-
ta maa Rah va ma ja jõu lu laa da 
päe val, 15. det semb ril kell 10.00-
15.00.

Anu Rand maa

Jär je pi de vus viib si hi le
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NO VEM BER
Kol ma päe val, 13. no vemb ril kell 20 Tõs ta maa rah va ma jas

Väe ki vi Kris tal li pe sa hin ge de kuu he li rän nak

Nel ja päe val, 14. no vemb ril kell 17.30 väl ja sõit Kes ka le vist 
End la teat ris se eten du se le “PI DU SÖÖK” 

Pi let 14.40 € + bus si sõit 2 €. 
Pi le tid saa da val Tõs ta maa raa ma tu ko gus.

Lau päe val, 23. no vemb ril kell 20.30 Tõs ta maa rah va ma jas
KAD RI KAR NE VAL

Esi neb tant sut rupp LAN CY ja Kai di Soo saar
Tant suks an sam bel JA HI ME HED 

Õh tut ju hib Ur mas Lass

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
Jõu lua ja soo vid edas tab osa val la juht Anu Pe ter son. 

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 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.

Ree del, 20. det semb ril Tõs ta maa rah va ma jas 
TEE ME ISE PEO - rah va li ke tra dit sioo ni de ga JÕU LU PI DU 

Tõsatamaa rahvama ja ise te gi jad ja 
Kih nu Vir ve pe rean samb el. 

Esie ten dub Tõs ta maa 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” 

(au tor Sir je Vill) ja lõõt sa tõm bab käi ma Rein Pi hel gas.

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

Huvi rin gis koh tad ik ka ke da va ja 

ning sind oo tab 

rõõ mus rah va ma ja!

ESMASPÄEV
15:00 POP-TANTSUTUND NOORTELE 

juhendajad Laura Pampa ja Annika Viibus
19:00 VIIES RATAS rahvatants, segarühm 

juhendaja Pilvi Kase

TEISIPÄEV
16:00 VOKIRATAS LAULJAD juhendaja Ivi Kask
18:00 SEGAKOOR juhendaja Ivi Kask
18:00 JOOGA lasteaia saalis juhendaja Natalie Sanna
19:00 NÄITERING juhendaja Külli Janson

KOLMAPÄEV
15:00 KLAVERIÕPE / SOLISTID / ANSAMBEL 

juhendaja Katri, tundide ajad kokkuleppel
18:00 KITARRIÕPE / BÄNDIRING 

ju hen da ja Er ki Reim, in di vi duaal tun nid kok ku lep pel

NELJAPÄEV
10:00 TOOLIVÕIMLEMINE juhendaja Rita
19:00 NÄITERING juhendaja Külli Janson 

REEDE
18:00 REEDENE RÕÕM naisvokaalansambel 

juhendaja Katri

PÜHAPÄEV
10:00 LAPITÖÖRING juhendaja Pille Martson
11:30 VOKIRATAS TANTSURÜHM juhendaja Mari Karon
15:00 ZUMBA treeningtund juhendaja Gerti Marus

EA KA TE KLU BI ko gu neb 1 kord kuus ju hen da ja Lya Ve sik

MÄ LU MÄNG iga kuu vii ma sel tei si päe val kell 19:00

TÖÖPÄEVADEL alates kella 17:00 võimalik kasutada 
JÕUSAALI

Bän di ruu mis harjutavad an samb lid SIR LI, COOL PÄ XE, 
HARK, KEN TU KID, proo vi de ajad kok ku lep pel

AN NA ME TEA DA:

Rendime rahvamaja ruume erinevateks 
sündmusteks.

Tõstamaa rahvamaja ruumide rendihinnad: 

 suur saal lavaga, kohtade arv 300, hind 200 € / ööpäev

Lava mõõtmed: laius – 6 m, kõrgus – 4 m, sügavus – 7 m

 väike saal, kohtade arv 100, hind 50 € / 3 tundi, 100 € / ööpäev

 baariruum, kohtade arv 30

 loengusaal, kohtade arv 40, hind 50 € / 3 tundi

 noortekeskuse ruumid, hind 25 € / 4 tundi
Suure saali puhul on tegemist spordisaaliga, kus akustika ei ole teatri- ja 

muusikaürituste läbiviimiseks ideaalselt sobiv, kuid seda on võimalik 

parandada helitehniliste lahendustega.

Ruumide broneerimine: tel 523 0596 Karin, 

e-post: tostamaarm@gmail.com

FB Tõstamaa Rahvamaja, Instagram tostamaa.rahvamaja



ÜLO ANSU
07.02.1953 – 15.10.2019


