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12. ja 1. klass, 
klas si ju ha ta jad Hei li Timm ja Hei li Kiik.

2. klass ja klas si ju ha ta ja Epp Rein feldt 3. klass ja klas si ju ha ta ja Kai di Pir so

4. klass ja klas si ju ha ta ja Kaa rin Rein son 5. klass ja klas si ju ha ta ja Ka ro lii ne Kask
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 Ühel päe val vii sid as ja toi-
me tu sed mind pea lin na ning 
va ba en ne lõu na ot sus ta sin 
Bal ti jaa ma tu rul vee ta. Leid sin 
oma ihal da tud mait seai ned, 
imet le sin vär vi kül la seid mar ja- 
ja puu vil ja mä ge sid. Hin ga sin 
sis se kõik su gu aroo me ja pi ka-
pea le tek kis nälg. Jõud nud kõi-
ge kõr ge ma le kor ru se le as tu sin 
sis se ava ras se mõ nu sas ti su mi-
se vas se kõrt si. 

Par di li ha ga borš tun dus 
het kel pas lik va lik. Mõ nin ga-
se oo ta mi se jä rel su pi ke saa-
bus. Kõi ge pealt sõin sil ma de ga 
serveeringut, just sel li ne ser viis 
hak kas mul le meel di ma ühes 
toi dua su tus te le mõel dud kaup-
lus laos. Katsusin ja imetlesin 
neid, aga hind oli hul lult krõ-
be. Ah, las jääb, mõt le sin kai ne 
mõis tu se kuid kah ju tun de ga. 

Sup pi mek ki des oli pet tu-
mus vä he malt meet ri pik ku ne. 
Ei soo la, ei pi part, ei ha pet! Ti ba 
vet ti nud par ti ja roo sa kap sa-
leem. Köö gi letis ees ti keelt ei 
rää gi tud, kus kilt pi da vat sup pi 
too da ma. Jah, nad tea vad, et 
bor šist asi kau gel. Vä he malt 
õn nes tus mul mait seai ned kät-
te saa da ja pi su ke se tim mi mi-
se ga min gi gi mekk li gi saa da. 
Sõin suppi ja mõt le sin, et kal li te 
nõu de sees mait se tut lo bi pak-
ku da ei ole vist sel le le et te võt-
te le pikk plaan. Või tä na päe va-
la sed ei tea gi kui das üks õi ge ja 
vää ri kas borš maits ma peaks. 

Iga ta hes as tu sin tu rult lah-
ku des sis se lõu na rah vas te söö-
ki pak ku vas se puh ve tis se, kus 
üle ni ja hu sed me hed ha ki tud 
si bu la kuh ja de va hel küp se ta sid 
mul le sel li se mah la se tše bu re-
ki, et mait se tu leb tä ni ni su hu. 
Bor ši kee dan ko dus ise, ram-
mu sat pä ris pul jon gi ga, pu nast 
ja roh ke pe ter sel li ga ning 
pa kun se da edas pi di gi oma 
liht sa test kaus si dest.

Ül le Tamm, toi me ta ja
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 Ko hal olid osa val la ko gu liik med Ka ro lii ne 
Kask, Ma ti Le ho la, Too mas Rõ hu, Mark Soo saar, 
Ma dis Ves ki mä gi.

Puu du sid osa val la ko gu liik med Anu Rand-
maa, Tõ nu Sa lu.

Osa võt tis Tõs ta maa osa val la kes ku se ju ha ta ja 
Anu Pe ter son, lin na va ra- ja hea kor ra tee nis tu se-
ju ha ta ja Kar mo Näkk.

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

jäät me ka va aas ta teks 2019 - 2023 vas tu võt mi ne“ 
eel nõu le ar va mu se and mi ne 

Eel nõu tut vus tas Kar mo Näkk. Toi mus aru-
te lu.

OT SUS TA TI: Eel nõu toe ta tak se ühe hääl selt 
koos esi ta tud et te pa ne ku te ga. Hin da sid ei to hi 
il ma et te tea ta ma ta ja lä bi aru ta ma ta muu ta, sel le 
koh ta te hak se vas tav et te pa nek. 

Tõs ta maa osa val la ko gu ei nõus tu Tõs ta maa 
jäät me jaa mas hin da de nel ja kord se et te tea ta mi-
se ta tõst mi se ga.

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 3. septembril 2019

Se da, et Tõs ta maa on ilus 
koht, tea vad kõik ko ha li kud, 

kuid piir kon da käi vad avas ta-
mas ka ini me sed mu jalt Ees tist 
ja maail mast ki. 

Me ei tea te ge li kult kui pal-
ju ini me si Tõs ta maalt lä bi sõi-
dab, kuid mõi sa kü las ta ja te üle 
pea me ar vet ning sel le aas ta 
su ve kuu del jõu dis häär be ris se 
ca 1280 ini mest. Juu nis oli 255, 
juu lis 618 ning au gus tis 400 
kü la list. 

Su ve kuu del teh ti kok-
ku 25 eks kur sioo ni, toi mus 
kaks kont ser ti, mil lest üks oli 
“Unus ta tud mõi sa te” prog ram-
mi raa mes. Laag reid oli ne li, 
se mi na re-koo li tu si kolm ning 
pee ti ma ha ka üks ilus pulm. 
Li saks eest las te le jõu dis Tõs ta-
maa mõi sa nii šveits la si, lät la si, 
poo la kaid, saks la si, hol land la si, 
ve ne la si ja soom la si.

Sel leks, et mõis igal su ve-
päe val kü las ta ja te le ava tud 
oleks, on meil tar vis töö ta jaid. 
Taas kord rõõ mus ta sid oma 
ko ha lo le ku ga ma lev la sed, kes 
te gut se sid nii mõi sa in fo lauas 
kui ka ma ja üm ber. Sa mu ti 
and sid just ma lev la sed puh kust 
raa ma tu ko gu ju ha ta ja le. Ma le-
va noo ri oli kok ku 16 ja tä nu 
nei le hoi ti lah ti mõi sa uk sed, 
vii di lä bi unus ta tud mõi sa te 

kü las tus päe vad, val mis ta ti et te 
pulm, vär vi ti, lih vi ti, vee ti ok si, 
kor ras ta ti ma ja ümb rust ja teh-
ti veel pal ju muud. Su ve al gu ses 
said in fo laua töö ta jad koo li tu se, 
kui das ol la hea klin di tee nin da ja 
ja giid ning ma le va su ve lõ pe tab 
kar di tur niir Pär nu Ci ty Kar tis. 

Mõ ni kord peab ole ma ka 
pi si ke si juh tu mi si, mis su ve 
meel de jä tak sid. Üks nen dest 
oli siis, kui töö ta ja te le tun dus, 
et muu si kat män gi nud kõ la-
rid on ju ba väl ja lü li ta tud, aga 
õh tu sed mõi sast möö du nud 
ja lu ta jad kuul sid, kui das ma ja 
nö lau lab. Või bol la ei ol nud see 
siis ki töö le jää nud kõ lar, vaid 
hoo pis kee gi muu.

Li saks su vis te le tu ris ti de le, 
oli meil ka sü gi se si kü la li si. Kuu 
al gu ses toi mus mee leo lu kas 
mõi sa mäng, kus kül la saa bu-
nud selts kond pea le mõi saeks-
kur sioo ni ma jas ise seis valt rin-
gi orien tee rus ja eri ne vaid üle-
san deid soo ri tas. 11. sep temb ril 

väi sas mõi sa aga soo tuks rah-
vus va he li sem selts kond. 

Ni melt toi mus Pär nus sel 
aas tal 10.-13. sep temb ri ni rah-
vus va he li ne Eu roo pa maae lu-
võr gus ti ku kon ve rents LINC 
350ne maae lu eden da ja ga 17 
rii gist. 40 neist väi sa sid Tõs-
ta maad. Näi ta si me kü la lis te le 
So lar Ca ra van Par ki Lem met-
sa kü las, Er mis tu Puh ke kü la, 
Tõs ta maa mõi sa ja kä si töö poo-
di ning te gi me pea tu se Lin di 
ra ba vaa te tor ni juu res. Kü la lis-
te kõ hu söö tis täis Cot ze ma ja. 

Osa le nu te hul gas oli nii eest-
la si, lät la si, soom la si, tseh he, 
ru meen la si, itaal la si, aus ter la-
si ning üks gru siin gi. Ta ga si si-
de toi mu nud eks kur sioo ni le oli 
äär mi selt po si tiiv ne ning eri-
li selt mär gi ti ära meie kau nis 
loo dus. Üri tu se mä les tu seks 
is tu ta ti ale vi ku kes ke le kä si töö-
poe kõr va le õu na puu.

In fot va hen da sid 
Lii na Käär ja Lau ra Jõe

Tõs ta maa mõi sas oli taas kord te gus su vi
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Ohtlike jäätmete kogumisringid Tõstamaa osavallas
Eter nii di jäät me te ko gu mis ring 

Meil on head uu di sed, eter nii di ring tu-
leb sel lel aas tal ka Tõs ta maa osa val da. 
Kel lel on soo vi eter nii di jäät med ta su ta 
üle an da siis saab se da te ha lau päe val 
26. ok toob ril. Eter nii ti võe tak se vas tu 
ai nult erai si ku telt. Eter nii di jäät me te ära 
and mi seks on va ja lik eel re gist ree ri mi ne. 
Re gist ree ru mi ne kes tab ku ni 20. ok toob-
ri ni (k.a).

Eter nii di üleand mi ne on ta su ta kõi gi le 
Tõs ta maa osa val la ela ni ke le. Ühe ma ja pi da-
mi se koh ta võe tak se vas tu mak si mum 2000 
kg eter nii ti. 

Eter nii di üleand mi seks tu leb eel ne valt 
re gist ree ru da tel 444 8177 või e-kir ja ga elen.
ku nin gas@par nu.ee. Re gist ree ru des tu leb 
kir ja pan na oma ni mi ja kon tak tand med, 
eter nii di jäät me te ko gus ja üleand mi se koht. 

Eter nii di jäät me te ko gu se ar vu ta mi sel 
ar ves ta da, et 1 m2 eter nii ti kaa lub ca 16 kg. 
Pu rus ta tud eter nii ti vas tu ei võe ta.

Eterniidi kogumisringi peatused:
1. Tõs ta maa  ale vik Noo ru se tn 1
2. Tõ he la kü la Tõ he la rah va ma ja
3. Kast na Kast na rah va ma ja park la
4. Se lis te Se lis te kü la ma ja ees
5. Poot si Poot si kaup lu se park la

Ajag raa fi ku sel gu mi sel võ tan jäät me te 
üleand ja te ga ise ühen dust! 

Mee les pea eter nii di jäät me te 
üleand ja te le:

 Ole ko hal õi geaeg selt.
 Eter nii ti võe tak se Si nult vas tu täp selt sel li-
ses ko gu ses, mil le Sa re gist ree ri sid.
 Eter nii ti võe tak se Si nult vas tu täp selt sel les 
pea tu ses, ku hu Sa en nast re gist ree ri sid.
 Pu rus ta tud eter nii ti vas tu ei võe ta.

Kui sel gub, et Sa ei saa siis ki sel kuu-
päe val ja sel pea tus pai gas eter nii ti üle 
an da, pa lun an na sel lest tea da te le fo nil 444 
8177 või kir ju ta des e-pos ti le elen.ku nin-
gas@par nu.ee.

Oht li ke jäät me te ja elekt roo ni ka 
ko gu mis ring

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 
saab li sain for mat sioo ni 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 punk tid 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

Noo ru ke Lii vi töö tas 1. mail 
1953. aas tal Kast na meie-

reis la bo ran di na. Ühel hom mi-
kul pa lus üle mus edas ta da kut-
se neiu isa le, et tul gu nad pea le 
töö päe va kül la. 

Õh tul min di koos isa ja ühe 
õe ga meie reis se, ning seal is tus 
laua ta ga teis te seas ka Vol de-
mar. Ju tu käi gus sel gus, et noo-
red soo vi sid eda si min na Sau-
le pis se peo le. Koos min di sin na 
ra tas te ga, Vol li sät tis end tü tar-
las te ga kaa sa. 

Ehe dalt on neil mee les, et 
Vol de ma ril oli rat ta kumm tü hi 
ja peolt ko ju sõi tes oli se da tar vis 
mit meid kor di pum ba ta. Poo le 

tee peal ot sus ta sid õed, et enam 
nad noor meest jär gi ei oo ta, sest 
mis mees see on, kel lel rat ta-
kumm õh ku ei pea ja oma rat-
ta pum pa gi po le kaa sas. Nii nad 
Vol de ma ri ük si en da le jä re le 
lon ki ma jät sid, tüh ja kum mi ga 
ra tas käe kõr val.

Vol de mar aga enam Lii viat 
sil mist ei lask nud ki - aas ta ae ga 
käis ka ik ka meie reis oma lem-
mik tüd ru ku ga jut tu aja mas ning 
1.mail 1954 pee ti pul mad. Koos 
asu ti ela ma nai se ko du tal lu, kus 
pee ti ka ri loo mi ja kas va ta ti suu-
reks kaks last. Hil jem ko li ti ela-
ma Kast nas se “uu de maj ja”, Lii vi 
asus töö le Tõs ta maa tank las se ja 

Vol li kol hoo si esi me he au to ju-
hi ame tis se. 1981. aas tal ko li sid 
nad ela ma Vol de ma ri isa tal lu, 
kus ela des pee ti leh mi, lam baid, 
si gu ja ehi ta ti koos po ja ga ma ja 
juur de kõr val hoo ned.

Sel le aas ta 1. mail ko gu nes 
Kast na kü la Sa ra puu tal lu oma-
ja gu rah vast: tü tar, lap se lap sed 
pe re de ga ja su gu la sed-sõb rad. 
Lii vi ja Vol li tä his ta sid oma 65. 
pul maaas ta päe va. Lii via ja Vol-
de mar Lan gus kas vat sid üles 
kaks last, neil on ne li lap se last ja 
ne li lap se lap se last. 

Kat rin Nõm mik 
tüt re tü tar

Pikk koo se lu al gas ühi sest peost
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Jul geks va li kuks sai vil la ne ho bi
L

iis Lu ha maa – bio loog, 
en di ne ko ha li ku oma va-
lit su se amet nik, kol me 

po ja ema, tu li aas tal 2002 koos 
abi kaa sa Heik ki ga maa le ela ma. 
Se lis te kan ti on pe re tä na se ni 
ela ma jää nud. Muu da tu se oma 
elus võt tis Liis et te las te sün di-
mi se ae gu st amet ni kuks ta ta ga-
si min na ei plaa ni nud. 

Vil la maail ma sa la dus tes se 
tun gi mi ne sai al gu se lõn ga de 
vär vi mi sest ja eda si vee res lõn-
ga ke ra ju ba isee ne sest. Põh ja lik 
Liis voo rib möö da Ees tit rin gi ja 
teeb ai na koo li tu si. Ra hu li kust 
ko du so le mi sest on saa nud töö, 
mis Lii si le üh teae gu ka ho biks.

Oled ela nud maal 17 aas tat, 
mis on sel le juu res tüü tu või 
va lus ja mis on võ lu?

Nau din vä ga omaet te ole-
mist, vä li suk sest ot se loo du ses se 
as tu mist. Ku na ma te ge len tra-
dit sioo ni li se kä si töö ja rah va rõi-
vas te ga, siis on siin kan dis maal 
ela mi sel pal ju ee li seid. Me re 
ää rest saan kor ja ta värv ma da ra 
juu ri, lui te män ni ku tes kas va vad 
vär vi see ned, puis nii tu del pu nast 
vär vi and va koo re ga paaks puud. 
Saan oma õues kat se ta da ka 
va na mood said, vei di tu ge va ma 
lõh na ga vär vi mi se mee to deid 
na gu näi teks po ti si ni se ga vär vi-
mist. Tõs ta maa kä si töö kes ku ses 
toi mub ko gu aeg mi da gi hu vi ta-

vat, sel le eest ve da ja Anu Rand-
maa on üks Ees ti pa ri maid rah-
va rõi va tund jaid. 

Tüü tu on see, et iga le poo-
le mu ja le on pikk maa sõi ta ja 
au to ta häs ti hak ka ma ei saa.

Väi ke las te ga ko dus ol les hak-
ka sid te ge le ma vil la ma jan-
du se ga, st ket ra mi se ja vär vi-
mi se ga. Mi da pea mi selt oma 
koo li tus tel õpe tad?

Ma ju hen dan gi kä sit si ket-
ra mi se ja loo dus vär vi de ga vär-
vi mi se koo li tu si. Õpe tan vil la 
kraa si mist, ke der var re ja vo ki ga 
ket ra mist ning lõn ga tai me de ga 
ja in di go ga vär vi mist.

Kuul da vas ti oled läi nud jäl le 
koo li, mi da ja kus õpid? Kas 
pe re kõr valt õp pi mi ne on ras-
ke või in nus tak sid ka tei si elus 
põ ne va te le väl ja kut se te le. 

Alus ta sin eel mi sel aas tal 
õpin guid Vil jan di Kul tuu ria-
ka dee mias pä rand teh no loo gia 
ma gist ran tuu ris. Kui see eria-
la rah vus li ku kä si töö osa kon na 
juur de 2011 aas tal loo di, tead-
sin ko he, et ta han sin na õp pi-
ma min na! Pi din vaid õi get ae ga 
oo ta ma – et lap sed vei di suu-
re maks kas vak sid. Mu noo rim 
poeg on nüüd ju ba kol man das 
klas sis ja pe re saab mi nu ärao-
le kul ke nas ti hak ka ma. Leian, et 
aeg-ajalt on olu li ne kor ra li kult 

pin gu ta da, et en da koh ta uu si 
as ju avas ta da ja oma maail ma 
avar da da – kind las ti soo vi tan 
väl ja kut seid vas tu võt ta! Mul le 
mui du gi on õp pi mi ne ala ti vä ga 
meel di nud, tun nen en nast koo-
lis na gu ka la vees. 

Mi da läk sid ot si ma kau ge le 
Jaa pa nis se? Kui das jõud sid 
kon tak ti de ni ja mil vii sil rei si 
ra has ta sid?

Mi nu ma gist ri töö tee maks 
on la pi li sed ja ris ti li sed rah va-
rõi va see li kud, mi da val mis ta ti 
Lää ne maal. Nen de le see li ku te-
le on must rid teh tud ikat-teh ni-
kas. See tä hen dab, et en ne kan-
ga ku du mist seo ti lõn gad vas-
ta valt must ri le kin ni, siis vär-
vi ti, aga seo tud ko had mui du gi 
vär vi kül ge ei võt nud. Nen dest 
koh ta dest moo dus tu sid ki kan-
ga ku du mi sel must rid. Ees tis 
po le neid rah va rõi va see li kuid 
enam üld se teh tud ja ikat-teh ni-
ka alast os kus tea vet on vä he. Ent 
Jaa pa nis on ika tit (jaa pa ni kee-
les ka su ri) mi tu sa da aas tat kat-
ke ma tult val mis ta tud. See tõt tu 
tun dus õi ge mit te ha ka ta ra tast 
leiu ta ma, vaid min na teh ni kat 
õp pi ma meist ri te juur de. 

Õp pi sin Ka was hi ma Teks-
tii li koo li rah vus va he li sel ka su-
ri-kur su sel, leid sin sel le koo li 
tä nu ühe aust ral lan na blo gi le, 
kes oli seal õp pi mas käi nud. Üks 
tu den giks ole mi se ee li seid on, 
et uu ri mis töö ga seo tud rei si de 
jaoks saab sti pen diu me taot le-
da. Mi na sain toe tust SA Arc hi-
me de sest Krist jan Jaa gu sti pen-
diu mi näol, sa mu ti toe tas mind 
Ees ti Kul tuur ka pi tal. 

Kui kee ru kas oli hie rog lüü fi  de 
maail mas hak ka ma saa da ja 
mis sind sel lel tee kon nal ai tas?

Ku na osa le sin rah vus va he-
li sel koo li tu sel, siis ko gu õp pe-
töö toi mus ing li se kee les. Kõi ge 
roh kem ai tas mind muus osas 
see, et sain ala ti koo lis kas õpe-
ta ja telt või kur su se kaas las telt 
nõu kü si da. Ent sel lis tes suur-
tes tu ris mi kes kus tes na gu Kyo-
to on elu võõ ra maa las te le vä ga 

liht saks teh tud. Igal pool on sil-
did nii jaa pa ni kui ka ing li se kee-
les, bus si des ja ron gi des loe tak se 
pea tus te ni med sa mu ti mit mes 
kee les et te. Ühist rans port on 
Jaa pa nis suu re pä ra ne, ku ri te ge-
vus üli ma dal ja vaa ta mis väär su-
si ja gub kuh ja ga. Vä ga pal ju abi 
saab in ter ne tist, you tu be on täis 
Jaa pa nis ela va te vä lis maa las te 
poolt teh tud vi deoid, nt „kui das 
Jaa pa nis ron gi ga sõi ta“ jne. 

Mi da täp se malt töö toas te gi-
te ja mi da õp pi sid? Kui das 
nä gi väl ja töö kor ral dus?

Õp pi sin eri ne vaid ika-
ti ga seo tud vär vi mi-
se ja kan ga ku du mi-
se teh ni kaid. Koo li-
tu se esi me ses osas 
ku du si me tööp roo-
vid ja see jä rel tu li põ hi-
töö – sii di lõn gast koo-
tud to pel ti kat-must ri te ga 
pad ja kan gas. Koo li töö toi-
mus nä da la sees, alus ta si me 
iga päev kell 9 ja lõ pe ta si me kell 
16. Kur sus kes tis kok ku kaks 
nä da lat, li saks veel paar päe va 
väl ja sõi tu deks ja eks kur sioo ni-
deks. Kool asus Kyo tost poo-
le tun ni se ron gi sõi du kau gu sel, 
kõik nä da la va he tu sed sai vee-
de tud Kyo tot ja tei si lä he da la su-
vaid lin nu avas ta des.

Mil lis test rii ki dest ini mes te ga 
koh tu sid ja kas neil oli hu vi ka 
si nu te ge mis te vas tu või ise gi 
Ees tis se tul la?

Mi nu kur su sel oli kan ga-
ku du jaid Suurb ri tan niast, Ii ri-
maalt, USAst, Ka na dast ja 
Ko lum biast. Kõi ge pa re mi ni 
sain lä bi Lon do nis ela va Hii na 
pä ri to lu noo re nai se ga, kes on 
abie lus poo la ka ga. Te ma ga olen 
jät ku valt ühen dust pi da nud ja 
loo dan küll, et ta min gi hetk 
Ees tis se kül la tu leb.

Mis Jaa pa nist kõi ge enam 
meel de jäi, ül la tas ning mis nii 
vä ga ei meel di nud?

Häs ti pal ju oli kont ras te – 
näi teks olid to hu tud tu ris ti de 
mas sid ühes ko has, ent as tud 
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sam mu kõr-
va le ja sel li-

ne tun ne on, et 
oled sat tu nud 19. 

sa jan dis se – aja-
loo li sed hoo ned, vai-

kus, ük si kud ja la käi jad 
ime kit sas tel tä na va tel. Mi nus 
kui tra dit sioo ni li se kä si töö ja 
teks tii li de hu vi li ses te ki ta sid vai-
mus tust kir bu tu rud ja an tii gi-
poed, kõik jal leid sin imei lu said 
va nu kan gaid ja sii dist ki mo-
noid! Siia maa ni mee nu tan igat-
su se ga ka vä li-kümb lus van ni 
ehk on se ni, kus sai kuu ma veeal-
li ka vees mõ nu le da.

Ül la tas jaa pan las te tuhv li-
ma jan dus,  kui võrd tõ si selt se da 
võe ti! Näi teks koo lis pi di ko he 
vä li suk se lä he du ses vä lis ja la-
nõud sus si de vas tu va he ta ma. 
Ent WC-s käi mi seks olid veel 
eral di sus sid. Need asu sid iga 
WC uk se juu res – as tu sid oma 
sus si dest väl ja, pa nid WC sus-
sid jal ga ja väl ja min nes va he ta-
sid jäl le oma sus si de vas tu. Sel-
leks, et prü gi ta gu mi se vä li suk se 
juur de viia, tu li sa ma moo di sus-
se va he ta da… Kõrg teh no loo gi-
li sed WC-po tid olid ree gel, mit-
te erand. Nä gin vaid ka hel kor ral 
meie mõis tes ta va list WC-pot ti. 
Pea igal pool, ka ava li kes tua let-
ti des olid mi tut sor ti pe su või-
ma lus te ja soo jen da tud prill-
laua ga po tid.  

Kas oli ka mõ ni toi due la mus?
Vä ga meel di sid me rean nid, 

neid oli pal ju ja kõik oli ala ti üli-
värs ke. Esi mest kor da elus mait-
se sin me ri sii li kut. Loo mu li kult 
sõin ka sus hit. Ko he esi me sel 
nä da la va he tu sel viis üks ko ha lik 
eest lan na mind sel li ses se sus hi-
söö gi koh ta, kus sus hi tald ri kud 
möö da kon veier lin ti rin gi ra tast 
käi sid. Muud kui sõit sid möö da 
ja kui mi da gi meel dis, siis võt sid. 
Hind ar ves ta ti pä rast tald ri ku-
te ar vu jär gi. Seit se tald ri ku täit, 
igal kaks tük ki sus hit, li saks veel 
kau si täis kre vet ti de ga nuud leid 
läks maks ma al la 10 eu ro. Käi sin 
ka Kyo to ühes pa ri mas vei se li ha-
res to ra nis. Söö gi tu ba oli pi si ke, 
pea kokk sei sis ke set tu ba lõi ke-
laua ta ga ja lõi kas jär jest kü las-
ta ja te le eri ne vaid li ha ja rups ki te 
tük ke, mi da me siis ise väi kes tel 
gril li del küp se ta si me. 

Kas on plaa nis min geid ko ge-
mu si ka ise ra ken da da või 
eda si an da?

Jaa, kind las ti ka vat sen Jaa-
pa nis õpi tut ra ken da ma ha ka-
ta. Kõi ge pealt ta han ise tra dit-
sioo ni li si ikat-see li kuid ku du-
da, et roh kem tead mi si ja ko ge-
mu si oman da da ja see jä rel se da 
os kust teis te le eda si an da.

Vas tas Liis Lu ha maa
Kü sis Ül le Tamm

TÕSTAMAA RAHVAMAJA RINGIDESSE 

OODATAKSE UUSI LIIKMEID!

ESMASPÄEV

15:00 POP-TANTSUTUND NOORTELE 

juhendajad Laura Pampa ja Annika Viibus

19:00 VIIES RATAS rahvatants, segarühm juhendaja Pilvi Kase

Esimene kogunemine 7. oktoobril

TEISIPÄEV

16:00 VOKIRATAS LAULJAD juhendaja Ivi Kask

Esimene kogunemine 2. oktoobril

18:00 SEGAKOOR juhendaja Ivi Kask

Esimene kogunemine 1. oktoobril

18:00 JOOGA lasteaia saalis juhendaja Natalie Sanna

19:00 NÄITERING juhendaja Külli Janson

Esimene kogunemine 8. oktoobril

KOLMAPÄEV

15:00 KITARRIÕPE / BÄNDIRING

15:00 KLAVERIÕPE / SOLISTID / ANSAMBEL 

juhendaja Katri, tundide ajad kokkuleppel

NELJAPÄEV

10:00 TOOLIVÕIMLEMINE juhendaja Rita

Esimene treening 3. oktoobril

19:00 NÄITERING juhendaja Külli Janson 

Esimene kogunemine 8. oktoobril

REEDE

18:00 REEDENE RÕÕM naisvokaalansambel juhendaja Katri

PÜHAPÄEV

10:00 LAPITÖÖRING juhendaja Pille Martson

Esimene kogunemine 13. oktoobril

11:30 VOKIRATAS TANTSURÜHM juhendaja Mari Karon

Esimene kogunemine 13. oktoobril.

15:00 ZUMBA treeningtund juhendaja Gerti Marus

Esimene tutvustav trenn 12. oktoobril Tõstamaa 

jooksul. Regulaarsed treeningud alates 13. oktoobrist.

1 kord kuus EAKATE KLUBI juhendaja Lia Vesik

Iga kuu viimasel teisipäeval kell 19:00 MÄLUMÄNG  

TÖÖPÄEVADEL alates kella 17:00 võimalik kasutada 

JÕUSAALI

TÄHELEPANU! 
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
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20. sep temb ril toi mus Tõs ta-
maa ale vi kus osa ke üleilm sest 
lii ku mi sest Maail ma ko ris tus-
päev 2019. Poo le tei se tun ni väl-
tel se bi sid 1. - 12. klas si õpi la sed 
prü gi kot ti de ga eri ne va tes pai-
ka des rin gi ning püüd sid an da 
oma pa nust glo baal se prob lee mi 
vä hen da mis se. 

Tal gu li sed ja gu ne sid üle ter ve ale vi-
ku. Sõi du tee äär sed toi me ta jad kand sid 
ka hel kur ves ti. Meie kõi gi suu reks imes-
tu seks oli „noos“ oo da tust pal ju suu-
rem. Ehk ki meie arm sas ale vi kus rin gi 
ja lu ta des ei tun du prü gip rob leem üld se 
ak tuaal ne, tõi ühi ne pin gu tus näh ta va le 
üle 1000 liit ri prü gi, mil lest lõ vio sa moo-
dus ta sid plast- ja klaas pa ken did. 

Tä na vu se maail ma ko ris tu se pea rõhk 
oli pi sip rü gil, kok ku kor ja ti li gi kolm liit rit 
ko ni sid, li saks pu de li kor ke jm. Kui väi ke- 
ja pa ken dip rü gi leid mist võiks veel noor-
soo hoo le tu käi tu mi se vil jaks pi da da, siis 
va na raua ja ehi tusp rü gi lei du mi ne meie 
ava li kus ruu mis se da vae valt on. Näi teks 
lei ti las teaia lä he du selt puult ri pu ta tu na 
ter ve ko ti täis va na rau da, lau lu väl ja kult 
eter nii ti, kel gu- ja jalg rat ta raa me, ju ba 
sam mal duv mad rat si raam ning kal mis-
tult võr ri po ri laud ja mit meid plek kämb-
reid.

Õpi las te mul jed ko ris tus päe vast on 
eri ne vad, kuid val dav toon on mu re lik – 
kui das on või ma lik, et meie väik ses ko du-
ko has nii pal ju prü gi loo du ses se jõuab? 
Mul jed õpi las te poolt:

„See pol nud kõi ge lõ bu sam asi, aga 
se da tu li te ha, et loo dust ai da ta.“

„Kui meil teh tud sai, siis õpe ta ja läks 
poo di ja os tis mei le kom mi. Siis me läk-
si me koo li juur de ja te gi me ko le da pil di. 
Siis läk si me kä si pe se ma ja läk si me tun di.“

„Nõ me oli see, et pal ju ko ni sid oli 
maas ja lii ga roh kelt rau da ja muud 
me tal li met sa all. Õn neks oli meid pal ju 
ja sai me kii relt ko ris ta tud ühes koos.“

„Kal mis tu ümb ru ses oli pal ju prü gi, 
mis aas ta te jook sul met sa all oma ko ha 
leid nud. Kõi ge roh kem oli (klaa sist ja 
plas ti kust) kal mu küün laid ja kunst lil-
li. Kurb oli lei da neis se lõk su jää nud ja 
huk ku nud väik seid loo ma ke si. Sa mu-
ti oli pal ju del plas ti kust ese me tel või ma-
lik tu vas ta da no ka- ja ham ba jäl gi, mil-
lest võib jä rel da da, et loo mad ei eris ta 
kunst ma ter ja le loo dus li kest ning söö vad 
pa haai ma ma tult sis se mür gi ta vaid „toi-
du kom po nen te“. Vei der ju, prü gi kas tid 
on seal sa mas ole mas!“

„Meie ko ris ta si me lui de tel rah va ma ja 

ta ga. Leid si me pal ju rau da. Kõi ge hu vi ta-
va mad leiud olid vee mõõ dik ja min gi su-
gu ne trak to ri osa. See te ki tas hea tun de, 
et sai kaa sa ai da ta maail ma pääst mi se le.“

„Ma ei saa aru ini mes test, kes lä he-
vad ja vis ka vad liht salt prü gi või prü gi ko ti 
met sa al la! See ei kao ju isee ne sest ku hu gi 
ja liht salt on seal loo ma de le lõk suks.“

„Mil leks vi sa ta oma ka su tu, ko le või 
mür gi ne kraam loo du ses se? Tä na päe val 
po le enam va ja as ju met sa al la vi sa ta, vaid 
viia jäät me jaa ma.“

Veel too di väl ja, et meie ava li kus ruu-
mis võiks roh kem ol la prü gi kas te. Mi da 
mu ga vam ja liht sam on prü gi pai gu ta da 
sel leks et te näh tud koh ta, se da suu rem on 
tõe näo sus, et loo dus jääb edas pi di puh-
tam.

Põ gu sa kuid efek tiiv se ko ris tu sakt-
sioo ni tu le mu se na võib nen ti da, et noo-
rus ei ole mit te hu kas, vaid hoo pis ki loo-
tus tan dev ning ees ku ju loov.

Tõs ta maa koo li pe re ni mel
Hei li Timm ja Ka ro lii ne Kask

13. - 15. sep temb ril käis ena mik Tõs ta-
maa Kesk koo li 5. klas si pois se koos töö-
õ pe tu se õpe ta ja Re ne Ka se ga Ma ni ja saa-
rel, kus toi mus Mark Soo saa re eest ve da-
mi sel laa ger – koio ehi ta mi ne (puuon ni 
ehi ta mi ne). 

Te gut se ti õues ja öö bi ti Ma ni ja kü la-
kes ku ses igaüks omal mad rat sil ja oma 
ma ga mis ko tis. Tut vu ti saa re elu-olu ga, 
Ma ni ja muu seu mi ga, lüps ti kit si ja söö-
di kit se juus tu ning lõi ga ti roo gu.  Pü ha-
päe va se tor mi tõt tu said laag ri li sed veel 
ühe öö saa rel vee ta, ku na lae va liik lust ei 
ol nud. 

Õpe ta ja Re ne üt les, et kõik poi sid olid 
vä ga tub lid ja töö kad ning pi da sid ka tor-

mi me hi selt vas tu. Pro jekt jät kub lä hi nä-
da la tel ja kind las ti ka järg mi sel su vel suu-
re ma koio ehi ta mi se ga.

Pois te en da mul jed:
„Me jõud si me Ma ni ja kü la maj ja, seal 

oli pä ris soe.“
„Õpe ta ja ja ma ju ta jad olid vä ga sõb ra-

li kud ja abi val mid. Ei saa mai ni ma ta jät ta 
ko ka häid toi te. Kui ava neks või ma lus, siis 
olek sin ko he val mis uues ti mi ne ma.“

„Me as tu si me leh ma sõn ni kus se ko gu 
aeg. Me sööt si me leh mi.“

„Ma käi sin Ma ni jas, ehi ta si me puuon-
ni ja jäi me tor mi lõk su ja peaae gu igas toi-
dus olid ro si nad.“

KOO LI MA JA KA JAS TAB

Koio ehi ta mi ne Ma ni ja saa rel

Maail ma ko ris tus päev Tõs ta maal
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Saa bus nä dal, kus oli lu ba tud 
dres si des koo lis käia. Es mas päe-
vast nel ja päe va ni sai iga päev 
mi da gi sport lik ku et te võt ta. 

Esi me sel päe val oli üm ber koo li jooks, 
kus osa le sid 8-liik me li sed klas si de võist-
kon nad (4 pois si ja 4 tüd ru ku). Peaae-
gu kõik klas sid olid esin da tud ning kui 
mõ nes oli vä hem jooks jaid, siis osad te gid 
mi tu rin gi üm ber koo li – VÄ GA TUB-
LID! 

Tei sel päe val toi mus ale vi mä ge des 
kros si jooks. Hom mi kul jook sid algk las-

si de õpi la sed ja pea le lõu nat üle jää nud 
õp pu rid. 

Kol ma päe va hom mi kul oli sel lest aas-
tast tra dit sioo ni li ne lii ku mis va he tund, 
kus män gi ti eri ne vaid män ge, õpe ta ja teks 
meie koo li män gu ju hid. 

Osa le me “Lii ku ma kut su va koo li” 
prog ram mis ning sel le raa mes toi mub 
meil iga kol ma päe va hom mi kul lii ku-
mis va he tund, mi da vii vad lä bi koo li ta tud 
män gu ju hid (mõ ned meie koo li õpi la-
sed). Kol man dal päe val toi mus ka spor-
di tee ma li ne mä lu mäng. 

Nel ja päe val oli vi gur rat ta päev, mil 

õpi la sed said lä bi da rat ta ra da, mil le oli 
mär gis ta nud ja kok ku sead nud ke ha li-
se kas va tu se õpe ta ja Mer lin Mii do. Ra da 
sai lä bi da va he tun di de ajal ja ra ja le pää-
ses rat ta ga ai nult siis, kui sõit jal oli peas 
kii ver. 

Meil on vä ga hea meel, et ilm oli 
meie ka suks ning kõik üri tu sed toi mu-
sid nii na gu pla nee ri tud. Pa ri ma te le ja ga-
ti au hin du, mis saa di spor di nä da la prog-
ram mist. 

Roh kem in fot www.spor di na dal.ee. 
Uuel aas tal uue hoo ga!

Tõs ta maa Kesk koo li re bas te 
nä dal (16. - 20.09) möö dus üs na 
lõ bu salt, aga sa mas ra hu li kult - 
kõik te ge vu sed jäid inim lik ku se 
pii ri ja kee gi ei pi da nud mi da gi 
vas tu taht mist te ge ma. 

Re ba sed (10. klas si õpi la sed) said 
ke has ta da eri ne vaid te ge la si. Esi me sel 
päe val ol di loo mad, tei sel päe val riie ta sid 
poi sid end nei du deks ja neiud end mees-
teks, kol man dal päe val olid nad ja hi me-
hed, nel ja päe val riie tu ti ko kaks, ning ka 
suu rem ret si mi ne toi mus koo li õp pe-
köö gis ko ka tes, kus re ba sed val mis ta sid 
en da le kui ka ju ma la te le (12. klas si õpi la-
sed) maits vat õh tu söö ki. Ree del olid meie 
re ba sed nun nad. 

Oli na tu ke ül la tav, et ter ve küm nes 
klass ko gu nä da la kõi ke kaa sa te gid, sest 
on ol nud olu kor di, kus mõ ni 10. klas si 
õpi la ne re ba se nä da last osa ei soo vi võt ta 
ja puu dub koo list sel lel ajal.

Ka meil, 12. klas si õpi las tel, oli nei le 
ko gu nä da lat vä ga la he kor ral da da, sest 
osa võtt oli suur ja ta ga si si de po si tiiv ne! 

Teie ga oli to re!
He lii ne Gur ja nov

Tõs ta maa Kesk koo li 12. klas si õpi la ne

KOO LI MA JA KA JAS TAB

Re bas te nä dal Tõs ta maal

Spor di nä dal 23. - 27. sep temb ril Tõs ta maa koo lis
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Algus augustikuu lehes

Mõ ne aja möö du des jät ka-
si me jut tu te le fo nis. Siis hak ka-
si me oma isa de te gu sid võrd le-
ma ja kiit ma. Esi teks on mõ le-
mad nii Jaan Vid rik kui mi nu isa 
Rein Soo bik (1887 – 1951) sõ ja-
mees te na lä bi tei nud kaks sõ da 
– I Maail ma sõ ja (mi nu isa läks 
I Maail ma sõt ta va ba taht li kult – 
ise öel nud, et äk ki saab sõ da ot sa 
ja te ma ei saa gi) ja Va ba dus sõ ja. 
Aru ta si me, ega eri ti pal ju enam 
neid liik vel po le kel le isad just 
kaks suurt sõ da lä bi tei nud on.

Vil ma isa on Va ba dus ris ti 
ka va ler aga mi nu isa vaid rea-
mees. Mi nu isa elust ku lus sõ ja le 
ja van gi põl ve le kok ku 12 aas tat 
ja 7 kuud! Läk si me oma võrd lus-
tes hoo gu: mõ le mal pal ju lap si, 
Vil ma isal viis last aga mi nu isal 
üks roh kem – kuus.

Vil ma isal lan ges üks poeg 
Nõu ko gu de poo lel (Krist jan, 
sünd 1922), tei ne vend Ha rald 

(sünd 1926) sai Sak sa sõ ja väest 
põ ge ne ma ja te ma eda si ne elu 
kul ges Sak sa maal „maa all“ kae-
van du ses, õp pis kae van du sin-
se ne riks, äär mi selt töö kas, edu-
kas, huu mo ri meel ne. Te ma 
poeg Ha rald-noo rem, an de kas 
muu sik, õp pi nud res tau raa to-
riks, on üle Sak sa maa hin na tud 
res tau ree ri miss pet sia list, kel le le 
ai na tööd pa ku tak se. Ise ta res-
tau ree rib en da le kuu lu vat va na 
mõi sa hoo net. Tal kolm last. Vid-
ri ku kol mas poeg Mih kel (sünd  
1928) sai sur ma gra naa dip lah-
va tu sest. Sa mu ti Jaa ni nel jas 
poeg Hu go (sünd 1930) – ke da 
süü dis ta ti kaas las te vä lis maa le 
põ ge ne mi se ka vast või mu de le 
mit te tea ta mi ses, ta saa de ti Si be-
ris se Toms ki van gi laag ris se ja 
seal ta ka sur nuks pii na ti (1954).

Mi nul läks ka kaks ven da 
sõ ja ma si nas se ja kaks jäi al les. 
Va nem vend Kal ju (sünd 1921) 
jõu dis Sak sa sõ ja väest Nar va 
la hin gu test esial gu Sak sa maa-

Jutus tab Va ba dus ris ti k

Tõs ta maa val la ma ja ees 1925. Va sa kult Mar tin Nii ne val la sek re tär; 
Mee taVa he mäe ( Karls bach) käsk jalg; Jaan Vid rik, ol nud ka abi val la va-
nem.

Rein Sim son Soo bi ku esi me ne sõ da, see jä rel Baie ri maal van gis ja jäl le 
sõ jas – kok ku 12 aas tat ja 7 kuud

Noor te kes kus on su ve-
puh ku selt ta ga si ja ava-

tud es mas päe vast ree de ni kell 
12.00 - 17.00. Sep tem ber on 
ol nud üri tus test ja osa võt ja test 
pun gil. Kesk mislt on siin ae ga 
si sus ta nud 29 noort päe vas. 

Ühed po pu laar se mad te ge-
vu sed on Plays ta tio nid ja ar vu-
tid ning kui need on ju ba hõi-
va tud, siis män gi tak se kaar-
te, pil jar dit, laua ten nist ja tei-
si noor te kes ku sest lei ta vaid 
män ge. Hu vi te ge vu se kõr valt 
õn nes tub ise gi nu ti te le fo nid 
unus ta da.

Kuud alus ta si me kaar ti de 
ja hel ku ri te meis ter da mi se ga 
va na va ne ma te  päe vaks. Sep-
temb ris toi mus ka tra dit sioo-
ni li ne bin go, mil le või dud tu le-
vad noor te kes ku ses se ko gu-
ta vast taa rast. Sel kuul al gas 
laua ten ni se tur niir, mil le män-
gi mi seks pi di me li saks ka su tu-
se le võt ma kon ve rent si laua ja 
võr guks põ ran da har ja. Tur nii-
ril osa le vad eri va nu se ja os kus-
te ga noo red. Kuu lõ pe ta si me 
lõ bu salt – kuu la si me muu si-
kat, män gi si me laua ten nist ja 
xbo xis bow lin gut ja kü las ta si-
me oma lem mik Ra ba5 ska te-
par ki. Pal jud noo red on soe ta-
nud en da le isik li kud tõuk sid ja 
bmx rat tad, et kord kuus har ju-
ta da. Kurb on see, et Tõs ta maal 
ei ole või ma lik sel le üha po pi-
ma ho bi ga te ge le da. 

Ma rek on jät ku valt lä bi vii-
nud mõ ned ko kan dus rin gid 
ning tu leb ka edas pi di noor-
te ga kok ka ma. Val mi nud on 
maits vad kot le tid sa la ti ga, 
mul gi pu der ning toor tat ra ja-
hust õu na kook ning ka ma jää-
tis. Köö ki ka su ta tak se iga päev. 
Te hak se teed, pop kor ni, kiir-
nuud leid ja muud söö gi poo-
list, aga eri ti to re on nä ha, kui 
noor me hed val mis ta vad vahv-
leid ja pann koo ke. Koos ko du-
se moo si ga ka du sid laualt ime-
kii relt. Kuu lõ pus as tus lä bi ka 
Ja na Tu gi last, kel le ga koos ta-
si me kõik koos vär vi li sed kol-
laažid su vis test te ge mis test ja 
kui kee gi soo vib neid nä ha, siis 
tul ge kü las ta ge noor te kes kust.

Noor te kes ku se loo mi se 
ae gu mõt le si me, et kui das saa-
me noo red poe eest ära, siis 
nüüd ta haks neid jäl le gi roh-
kem õue. Het kel on nii, et koo-
li noo red ko gu ne vad las teaia-
hoo vi, sest seal on ro ni mist 
jms te ge vust, aga mi na ar van, 
et see ala peaks jää ma las teaia 
las te le ning noor tel peaks ole-
ma oma koht, kus ko gu ne da 
ja ae ga vee ta. See peaks ole-
ma mul ti funkt sio naa lne igas 
va nu ses ini mes tele. 

Kui mõ ni lap se va nem ja lu-
tab oma lap se ga, siis sa mal 
ajal, kui laps ro nib män gu väl-
ja kul saab ema näi teks vä li-
jõu saa li tre nažöö ri ga tree ni da 
või kui nt lap se laps toi me tab 
noor te väl ja kul, siis va nae ma 
saab ra hu li kult pin gil is tu da 
ja ümb rust nau ti da. See vah-
va mit me funkt sioo ni ga väl-
jak võiks asu da kes ka le vis. Aga 
na gu me tea me, see liht salt nii-
sa ma sin na tek ki da ei saa, sest 
see nõuab pla nee ri mist ja loo-
mu li kult ra ha, aga ma siis ki 
vä ga unis tan sel lest ja loo dan, 
et ma ei ole ai nu ke ne, kes sel le-
le mõt leb ja se da soo vib.

Noor te kes ku sel lä heb häs-
ti – noo red on to re dad ja nei le 
meel dib ae ga vee ta noor te kes-
ku ses. Kõik saa vad oma va hel 
lä bi ja on abi val mid ning prob-
lee mi de kor ral pöör du tak-
se noor soo töö ta ja te poo le – 
Ka ro lii ne ja Ene. Et meie te ge-
vu se ga kur sis ol la, siis vaa ta 
meie fa ce boo ki leh te ja blo gi!

Ter vi ta des
Ka ro lii ne Kask

Tõs ta maa noor te kes ku se noor soo töö ta ja

Noor te kes kus noo ri täis
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le, sealt Aust raa lias se ku hu jäi-
gi ela ma, te mal kaks last. Kal just 
sai seal tun tud kä si töö meis ter. 
Te ma Poeg Rein on ar hi tekt ja 
kunst nik, ku jun da nud Aust raa-
lia mil len niu mi dol la rid, Eli sa-
beth II 50. troo ni juu be li mün-
did, mit meid olüm pia me da leid 
jm. Vend Ar ved (sünd 1927) 
saks las te vii ma se noor te võt-
mi se ga len nu väea bi töö tee nis-
tus se ja sat tus Sak sa maa le, Bal ti 
kom pa nii va hi pa tal jo ni Nürn-
ber gi prot ses sil. Eda si ne tee viis 
Amee ri kas se – sealt sõ ja väe tee-
nis tus – Ko rea ja Viet na mi sõt-
ta. Haud Was hing to nis Ar ling-
to ni hau da de lõ pu tu tel väl ja del. 
Hil ju ti li san dus sin na üks meie 
kuu lus mees – kind ral Ein seln. 
Nii siis mõ le malt sõ ja me helt võt-
tis II maail ma sõ da kaks poe ga. 

Vil ma isa I Maail ma sõ ja jä rel 
van gi ei sat tu nud – mi nu isa oli 
Baie ri maal van gis (te ma poeg 
Kal ju oli just seal II Maail ma sõ-
ja jä rel ja te gi sa mu töid, mi da isa 
– näit. kün dis här ga de ga, nii tis 
vi ka ti ga). 

Ja meie ju tus ta mi ne lõp pes 
Vil ma ga kok ku lep pel, et ot sib 
oma isa mund ris pil te. Mi nul on 
ka ole mas isa mund ris pil did ja 
siis li sa me siia ju tu juur de oma 
sõ ja me hi mee nu ta ma nen de 
pil did ki. Pi di me li sa ma kumb-
ki me he juur de ka ühe kau ge-
te ae ga de ta gu se sõ du ri lau lu – 
mi da nad ko dus sa ge li laul sid, 
eri ti õl le kan nu juu res. Sa mas 
lu ges Vil ma ko he oma isa ko dus 

ala ti laul dud lau lu sõ nad – oli 
to re, aga ma ei jõud nud neid 
üles kir ju ta da – järg mi ne kord 
loe neid sõ nu aeg la se malt, siis 
pa nen kir ja! Järg mist koh tu mist 
aga enam ei tul nud.

Meie ko du ta lu del oli pal ju 
ühist – ta lu maad ula tu sid ühel 
Er mis tu jär ve ni ja tei sel Tõ he-
la jär ve ni. Omal paa did ja pal ju 
püü ti ka lu. Las tel olid jär ve mõ-
nud va balt võt ta. Veel mä le ta-
tak se ae gu, mi da kõi ke ta lue lu 
nõu dis – li saks ko duaia ra ja mi-
ne. Mi nu isal oli väi ke puu kool – 
lap sed ki olid seal ala ti ro hi mas. 
Ka meil käis ala ti ne puu de is tu-
ta mi ne (sa ge li ühe is ti ku mit-
me kord ne üm be ris tu ta mi ne). 
Ja ik ka uu te as ja de ga kat se ta-
mi ne. Küll proo vis isa põl luu ba-
dest ja hu jah va ta da jpm. Isa jõu-
dis veel ümb rus kon da lam ba-ja 
va si ka nah ku gi par ki da. Oma 
laas tu ma si na ga lõi ga ti va ja li kud 
ka tu se laas tud nii en da re hie la-
mu le kui ümb rus kon na hoo ne-
te le. Isa te gut ses pii maü hin gu ja 
põl lu mees te selt si ju ha tu ses.

Aga siis tu li hoo pis vai kus. 
Vil ma lah kus meie hul gast 28. 
veeb rua ril 2018. Meie ju tud jäid 
lõ pe ta ma ta. Mul le tun dus asi 
müs ti li se na – nii ei saa ju juh tu-
da! Aga ome ti saab. Vil ma le olin 
jõud nud ale vis poet re pil lu ba da, 
et te ma ime li ne elu saab pa be ri-
le pan dud, see te gi tal le rõõ mu. 
Kur vad mõt teid mi nu peas leid-
sid nüüd tee Vil ma tü tar de juur-
de. 

Sain ju tu le Vil ma noo re ma 
tüt re Mai re ga (sünd 1954) Bla-
se ni ga nen de ko dus Tõs ta maa 
ale vi kus. Ta jät kas lah kelt ema 
kat ke nud ju tu jär jelt ja vest lus-
kaas la se va he tu mi sest ei saa nud 
aru gi! Ai täh tal le. Mai re kii dab 
ema vi sa dust, to hu tut töö kust, 
oma te gu de eest vas tu ta mist, 
ras kus te le mit te al la and mist. Ka 
tü tar on se da kõi ke oma emalt 
õp pi nud ja li sab tä nu sõ nu. 

Mai re ja Lei no Bla se ni pe res 
on poeg ja tü tar. Hu vi tav oli 
kuul da poeg Tar mo peaae gu 
„pi loo diks“ sün di mi se lu gu. Ju ba 
tei ses alg koo lik las sis proo vi nud 
ta en da le sel ga len du ni mund rit 

ja kir ju ta nud kir jan dis: kui suu-
reks saab hak kab len du riks ja 
kui va naks jääb ti kib ko dus sei-
na pil te. Pä rast Tõs ta maa koo-
li 9. klas si jät kus koo li tee Nõos, 
eda si ju ba Tar tus len nu kol-
ledžis. Kon kur si ga töö le. Uued 
koo li tu sed. Sel ajal kui me Mai-
re ga vest le si me oli te ma pi loo-
dist poeg Amee ri kas end täien-
da mas. Vest lu sest sai ai mu kui  
pin ge li ne on pi loo di elu – ai na 
õp pi mi ne! Ja va ja lik ku tai me tar-
kust ja gab pe re le Tar mo en da 
abi kaa sa (Mer ce des Me ri maa 
tü tar, neil kolm last ). Kaks tü tart 
ja poeg – kes ka ju ba pi di unis-
ta ma len da mi sest. Aga tä na ne 
pi loot Tar mo pak kus oma pe re-
kon na le ja ko gu su gu võ sa le ime-
li se – lau sa mui nas ju tu li se sünd-
mu se ve nea ja lõ pus. Ni melt 
Sak sa maal ela val Vil ma ven nal 
Ha ral dil sei sis ees es ma kord ne 
ko du maa le sõit ja pi loo dist Tar-
mo sea dis oma „len nug raa fi  ku“ 
nii, et just te ma juh tis se da len-
nu ma si nat sa mal len nul, mil les 
sõi tis esi mest kor da ko du maa le 
Kih nu Ha rald. Ha rald oli kir jel-
da nud se da ime list tun net – kui 
len nu kis tea ta ti, et tä na se len-
nu rei si kap ten on Tar mo Bla-
sen. Too kord aus ta tud Ha ral dit 
Pär nu Maa va ne ma vas tu võ tul. 
Hil ju ti sel Vil ma lah ku mi sel oli 
Sak sa maalt te da ära saat mas ka 
Ha rald Vid rik – kuid ju ba vend 
Ha ral di poeg.

Vil ma va nem tü tar Mil vi 
(Laur, sünd 1946) lõ pe tas Tõs-

ta maal 9. klas si, töö tas ka la-
töös tu ses, oli pos til jon. Te ma ga 
juh tus ime 1970. aas tal. Ta lei-
ti Se lis te kan dist maan teek raa-
vist koo mas ole va na (oli koo-
mas 9 päe va!). Sel le mõr va töö 
tei nud üks pur jus au to juht, jät-
tes ohv ri – kel le le ta ot sa sõi tis 
– kraa vi, il ma ku hu gi tea ta ma-
ta. Mil vi ol nud üle ni kat ki, lõh-
ki nii seest kui väl jast poolt. Mis 
ime ta elu le ta ga si tõi, ei osa ta 
se le ta da. Aga ta pa ra nes. Kas 
oli see Vil ma su gu võ sa ime li ne 
elu jõud – mit te al la an da! Elu 
an dis Mil vi le veel tei se gi pau gu 
– moo tor rat ta õn ne tu se. Mil vi 
on töö ta nud õmb le ja na. Tal on 
kaks last. Poeg on kait se lii du te-
ge la ne, kait se väe la se na käi nud 
vä he malt 40 vä lis mis sioo nil. 
Mil vi, vaa ta ma ta suur te le ter-
vi seõn ne tus te le - on täis elu lus-
ti ja rõõ mu ühi sas ja de aja mi sel 
Pär nu-Jaa gu pis, esi neb edu kalt 
hea näit le ja na, te ma osa täit mi si 
kii de tak se. Õed ja ga vad ti he dalt 
omi elu sünd mu si.

Nii su gu seks ku ju nes üks 
poet re pi koh tu mi ne Va ba dus-
ris ti ka va le ri tüt re Kih nu Vil ma-
ga ja te ma tüt re Mai re täien dus-
te ga. Ai täh nei le!

Vai ke Hang

ka va le ri tü tar Kih nu Vil ma 

Va ba dus ris ti ka va ler Jaan Vid rik

Jaan Vid rik kait se lii du mund ris 

Pi loot Tar mo Bla sen
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OKTOO BER
Tei si päe val, 1. ok toob ril kell 15 Tõs ta maa rah va ma jas 
Rah vus va he li ne MUU SI KA PÄEV, kü las MU SA LA BOR.

Kol ma päe val, 9. ok toob ril kell 19 Tõs ta maa rah va ma jas
 “VA NA ME HE FILM” 

Lau päe val, 12. ok toob ril TÕS TA MAA JOOKS

kell 22 Tõs ta maa rah va ma jas
RET RO TANT SUÕH TU

DJ El mu Sa dul sepp - 40 aas tat plaa di kee ru tust!

Nel ja päe val, 17. ok toob ril kell 18 Tõs ta maa rah va ma jas 
Mer le Ei no la ani mee ri tud loeng 

“Suh kur - sõ ber või vaen la ne”

Ree del, 18. ok toob ril kell 20 Tõs ta maa rah va ma jas 
Tor ni mäe Näi te selt si eten dus, 

ko möö dia “VÕÕ RAS MEES MA JAS”

Lau päe val, 26. ok toob ril LÕI KUS PI DU TÕ HE LAS

NO VEM BER
Kol ma päe val, 13. no vemb ril 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 End la teat ris se, eten du se le “PI DU SÖÖK”

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

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

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

kell 16 Tõs ta maa rah va ma jas 
LAS TEAIA HEA TE GE VU SÜ RI TUS 

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.

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

Ree del, 20. det semb ril Tõs ta maa rah va ma jas 
JÕU LU PI DU 

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 

esi ne b Tõs ta maa rah va ma ja näi te ring koos 
kesk koo li õpi las te ga 

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

*Kor ral da jal õi gus te ha ka vas täien du si ja muu da tu si.

KUHU MINNA

17. oktoober kell 18.00
Tõstamaa Rahvamajas,  Varbla mnt 3, Tõstamaa alevik

Animeeritud loeng
„Suhkur – sõber või vaenlane“ 

Pea peale pööratud toidupüramiid igapäevaelus. 
Kas õpiedukus, hea tuju ja tööalane edu sõltub toidust? 
Kiired ja aeglased süsivesikud. Millised neist põhjustavad ülekaalu?
Glükeemiline indeks (GI), mis see on? 

Praktiline töötuba suhkruvabade toitudega
Kokkame ja katame endale maitsva kohvilaua.

Osalustasu täiskasvanutele 4.00. Lastele, õpilastele ja pensionäridele 2.00

Merle Einola, MTÜ Roheliselt Värske Elu
Info ja registreerimine + 372 5566 7906 või siin

Koolitust toetab Pärnu Linnavalitsus



11 (251) nr 8 / 2019 september

MART SA LU 
20.06.1933 – 06.09.2019

LII VI PULK 
19.08.1932 – 23.09.2019



6. klass ja klas si ju ha ta ja Mer lin Mii do

8. klass ja klas si ju ha ta ja Gre te Tom son

10. klass ja klas si ju ha ta ja Ivi Kask

13. klass ja klas si ju ha ta ja Kirs ti Ta lu

7. klass ja klas si ju ha ta ja Ene Leht sa lu

9. klass ja klas si ju ha ta ja Ka rin Mitt

11. klass ja klas si ju ha ta ja In ger Va hu vee

Tõs ta maa koo li õpe ta jad


