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RII GI KO GU VA LI MIS TE IN FO

RII GI KO GU VA LI MI SED TOI MU VAD 3. MÄRT SIL 2019.

Tõs ta maa osa val las asub va li mis jaos kond nr 17 Tõs ta maa rah va ma jas 
aad res sil Varb la mnt 3, Tõs ta maa ale vik.

Eel hää le ta mi ne toi mub 25. - 27. veeb rua ril kell 12.00 - 20.00. 
Toi mub ka hää le ta mi ne väl jas pool elu ko ha järg set va li mis jaos kon da.

Va li mis päe val 3. märt sil toi mub hää le ta mi ne kell 9.00 - 20.00. Toi mub ka ko dus hää le ta mi ne.
Elektrooniline hääletamine algab 21. veebruaril kell 9.00 ja kestab kuni 27. veebruar kell 18.00.

Tõs ta maa osa val la kes kus
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 Ko hal olid osa val la ko gu liik-
med Ma ti Le ho la, Anu Rand-
maa, Too mas Rõ hu, Tõ nu Sa lu, 
Mark Soo saar, Ka ro lii ne Kask.

Puu dus Ma dis Ves ki mä gi.
Osa võt sid abi lin na pea Mar-

ko Šo rin, Tõs ta maa osa val la-
kes ku se ju ha ta ja Anu Pe ter son, 
Tõs ta maa Kesk koo li di rek tor 
Too mas Mitt, pro jek ti juht Alo 
Tom son.

Päe va kord
 Pär nu Lin na vo li ko gu mää-
ru se „Pär nu Lin na vo li ko gu 6. 
sep temb ri 2018 mää ru se nr 37 
“Sot siaal toe tus te kord“ muut-
mi ne“ eel nõu le ar va mu se and-
mi ne;

Eel nõu tut vus tas abi lin na-
pea Mar ko Šo rin. Eel nõu ees-
märk on täien da da ja täp sus ta-
da keh ti va sot siaal toe tus te kor-
ra sõ nas tust.

OT SUS TA TI (ühe hääl selt) 
toe ta da esi ta tud eel nõu.

 Pär nu Lin na vo li ko gu mää-
ru se „Pär nu lin na hu vi ha ri du-
seks ja hu vi te ge vu seks võist le-
mis toe tu se, õp pe va hen di toe-
tu se ning sti pen diu mi mää ra-
mi se kord“ eel nõu le ar va mu se 
and mi ne;

Eel nõu tut vus tas abi lin na-
pea Mar ko Šo rin. Eel nõu on 
al ga ta tud tu le ne valt va ja du sest 
laien da da Pär nu lin na hu vi ha-
ri du se ja hu vi te ge vu se ju hen-
da ja sti pen diu mi, võist le mis-
toe tu se ja õp pe va hen di toe tu se 
taot le mi se või ma lust osa val da-
de noor te heaks.

OT SUS TA TI (ühe hääl selt) 
toe ta da esi ta tud eel nõu.

 Pär nu lin na hu vi ha ri du se ja 
hu vi te ge vu se ka va tut vus ta mi-
ne;

Ka va tut vus tas abi lin na pea 
Mar ko Šo rin.

Tõs ta maa osa val la ko gu võt-
tis ka va tead mi seks.

 Pär nu Lin na vo li ko gu mää-
ru se „Toe tus te ja pree mia te 
maks mi se kord“ eel nõu le ar va-
mu se and mi ne;

Eel nõu tut vus tas abi lin na-
pea Mar ko Šo rin.

Mää ru se ees mär giks on:
1) an de ka noors port la se toe-
ta mi ne rah vus va he lis tel tiit li-
võist lus tel osa le mi sel;

2) an de ka noors port la se toe-
ta mi ne rah vus va he lis teks tiit-
li võist lus teks et te val mis ta va tes 
laag ri tes osa le mi sel;

3) see nior- ja ve te rans port las te 
(va esin dus mees kon nad) toe-
ta mi ne rah vus va he lis tel tiit li- ja 
meist ri võist lus tel osa le mi sel;

4) kul tuu ri kol lek tii vi de ja loo vi-
si ku te (sh in terp ree ti de) toe ta-
mi ne rah vus va he lis tel kon kurs-
si del osa le mi sel;

5) kul tuu ri kol lek tii vi de ja loo vi-
si ku te toe ta mi ne oma loo min-
gu (sh pro dukt sioo ni) esit le mi-
sel rah vus va he li se le au di too-
riu mi le (üld ju hul vä lis rii ki des);

6) sport las te pre mee ri mi ne 
me da li koh ta de saa vu ta mi sel 
rah vus va he lis tel tiit li võist lus-
tel ning olüm pia män gu del (sh 
noor te- ja pa rao lüm pia);

7) kul tuu ri kol lek tii vi de ja loo-
vi si ku te (sh in terp ree ti de) pre-
mee ri mi ne sil ma paist va te tu le-
mus te eest üld tun tud üle rii gi-
lis tel või rah vus va he lis tel kon-
kurs si del.

OT SUS TA TI (ühe hääl selt) 
toe ta da esi ta tud eel nõu.

 Tõs ta maa va pi mär gi and mi-
se ot sus ta mi ne;

Kan di daa ti dest an dis üle-
vaa te Too mas Rõ hu.

OT SUS TA TI an da väl ja 
kaks Tõs ta maa va pi mär ki:

Ül le Tamm – Ma ni ja elu eden-
da mi se eest;

Vii vi Kar lep – Tõs ta maa kul-
tuu rie lu eden da mi se eest.

 Üle vaa de Tõs ta maa Kesk-
koo li te ge vu sest;

Tõs ta maa Kesk koo li te ge vu-
sest an dis osa val la ko gu le üle-
vaa te di rek tor Too mas Mitt.

Jooks vad kü si mu sed/in fo-
mi nu tid
  Tõs ta maa osa val la kes ku-
se ju ha ta ja Anu Pe ter son esi-
tab et te pa ne ku tuua väl ja kolm 
Tõs ta maa osa val la Aas ta Te gu 
ja tun nus ta da neid tä nu kir ja ga:
 Uu te ter vi se kes ku se ruu-
mi de ra ja mi ne Tõs ta maa ale-
vi kus Varb la mnt 24 hoo nes-
se ja pe rears ti tee nu se aren-
da mi se eest Tõs ta maal, tun-
nus ta da Ma dis Ves ki mä ge;

 Pääs tea me ti Tõs ta maa 
ko man do hoo ne juur dee hi-
tu se val mi mi ne, tun nus ta da 
Pääs tea me tit;

Tõs ta maa ale vi ku Noo ru se 
tä na va kor ter ma ja de re no-
vee ri mi ne, tun nus ta da Noo-
ru se tn kor te riü his tuid.

Sa mu ti an da osa val la ko gu 
esi me he tä nu ki ri ja aval da da 
tun nus tust
Ül le Pa lit sa le – Poot si kaup-
lu se pi da mi se ja ko ha li ku ela-
nik kon na sh Ma ni ja ela ni ke 
tee nin da mi se eest.

Tõs ta maa osa val la ko gu liik-
med nõus tu sid et te pa ne ku ga 
ühe hääl selt.

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

Anu Pe ter son,
Tõs ta maa osa val la kes ku se ju ha ta ja 

 Päi ke pee si tab tuu les kõi ku-
va tel tam meoks tel. Pris ked ja 
läi ki vad pun gad oo ta vad kan-
nat li kult soo ja de il ma de saa bu-
mist. Va res te punt is tub tam-
me lad vas ja hoiab õuel sil ma 
peal. Tea da gi, ik ka võib unu-
ne da söö gi poo list mõ ne koe ra 
kä pa alt või pu de ne da lei va tükk 
leh ma mok ka de va helt. Te rav 
silm on pool kõ hu täit.

Leh mad ki mar si vad ha ne-
reas tam me al la, et en nast 
mõ nu ga vas tu jä me dat tü ve 
sü ga da. Maius roaks kaa bi vad 
nad lu me ri ba la te alt mul lu seid 
tõ ru sid. Siis sä ti tak se kül jed 
päi ke se poo le ja mä let se tak-
se kin ni sil mi tun ni ke. Kül-
lap unis ta vad ne mad ki, kõ hus 
puk si mas va si ka bee bid, ju ba 
su ve soo ju sest, mil nad siin sa-
mas tam me ro he li ses var jus 
tun de le si des möö da saa da vad.

Ro he li seks tõm bu nud lai-
gud hoo ne te lõu na pool se tel 
kül ge del mee li ta vad kü la li si 
na gu esi me sed ke va di sed koh-
vi ku te ter ras sid. Vap per põld-
püü de kamp se bib jul gelt õuel 
ja maius tab ro he li se sa la ti ga. 
Sek ka põi ga tak se ka loo ma de 
sõi me de juu rest lä bi, et pep re-
dest seem neid pu gus se pis ta. 
30 aas tat olen näi nud neid lin-
nu ke si siin as kel da mas, us ta-
vad ko du pai ga le, el lu jää jad. Ei 
len da see lin nu ke kõr ge le ega 
rän da kau ge le vaid võ tab kõik 
vas tu mi da tae va taat saa dab.

Tõe li ne jõud hak kab sil ma 
kas vu hoo nes. Oras hein on 
pres si nud en nast sei na alt sis-
se soo ja, aja nud kii res ti võr sed 
kau ge ma le troo pi kas se. Mah la-
ne ri soom on täis elu vä ge ka su-
ta maks ära kõik või ma lu sed, et 
sen ti mee ter haa val el lu jää mi se 
ni mel trü gi da. On veeb rua ri 
kesk paik. Ole vi sa na gu oras-
hein, tar mu kas na gu põld püü 
ning pü siv na gu tamm.

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 
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Matu se toe tust 
ha ka tak se maks ma 
lah ku nu elu ko ha jär gi

 Pär nu lin na vo li ko gu 
muu tis se nist sot siaal toe tus-
te kor da ja ot sus tas, et ma tu-
se toe tust ha ka tak se maks ma 
lah ku nu elu ko ha jär gi.

Va rem läh tu ti Pär nus sei-
su ko hast, et toe tust va jab 
ma tu se kor ral da ja, mit te 
lah ku nu. Ku na sea dus või-
mal das toe tust maks ta nii 
sur nu kui ma tu se kor ral da-
ja elu ko ha põh jal, tek kis üle 
Ees ti se ga dus, sest eri ne va tes 
oma va lit sus tes maks ti toe-
tust eri ne va te põ hi mõ te te 
jär gi. 

Lin na va lit sus lei dis, et 
ehk ki toe tu se maks mi ne 
ma tu se kor ral da ja elu ko hast 
läh tu des on loo gi li ne ja sea-
dus lik, po le mõist lik jät ka ta 
Pär nus teist moo di kui ena-
mi kes teis tes Ees ti oma va lit-
sus tes. 

Kol man dal päe val pä rast 
tä na vas tu võe tud mää ru-
se Rii gi Tea ta jas aval da mist 
ha ka tak se Pär nus ma tu se-
toe tust maks ma lah ku nu, 
mit te ma tu se kor ral da ja elu-
koh ta ar ves ta des.

Ma tu se toe tu se suu ru seks 
on 250 eu rot ja se da on või-
ma lik taot le da ku ni kuue kuu 
jook sul pä rast Pär nu lin nas 
(seal hul gas osa val da des) ela-
nud ini me se sur ma. 

Toe tust maks tak se tu has-
ta mi se ja/või mat mi se kor-
ral da ja le, taot lus koos va ja-
li ke ju his te ga on aval da tud 
Pär nu lin na ko du le he kül jel 
(https://par nu.ee/in dex.php/
lin na ko da ni ku le/sot siaal-
toeoe-ja-ter vis hoid/sot siaa-
la bi/ta van di tee nu sed/474-
ma tu se toe tus).

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

Tõs ta maa va pi mär gi 
ka va ler Vii vi Kar lep

V 
ii vi Kar lep, neiu põl ve ni me ga Frei mann, 
sün dis 8. sep temb ril 1944 Tõs ta maal. 
Hein rih Frei man ni ja Hel ga Aa sa tei se 

lap se na. Mä les tus isast on Maar ja mäe me mo riaa li 
mus tas mar mo ris, tüd ru ku kas va ta sid üles ema ja 
ka sui sa Ar see ni Vil gats. 

Ela ti Le pas peal va na va ne ma te ta lus suu res 
pe res. Lap se põlv möö dus ta lu töid te hes. Vii vi 
sõ nul õp pis ta ära kõik ta lu tööd väl ja ar va tud vi ka-
ti luis ka mi ne. Hil jem ehi tas ka sui sa ma ja Tõs ta-
maa le. Esi mes se klas si läks Vii vi 1951. aas tal. 11 
aas tat koo li ha ri dust sai Tõs ta maa koo list. Sel lest 
ajast on meel de jää nud suu re pä ra ne ing li se kee le 
õpe ta ja Vol de mar Vir kus, tä nu kel le le sai Vii vist 
hea kee le tund ja. Pea le koo li lõ pe ta mist töö tas nai-
ne aas ta raa ma tu ko gus ja rah va ma jas. 

Muu si ka soo ne pä ris Vii vi ar va ta vas ti oma 
va ne ma telt. Isa män gis pa su na koo ris, ema lau lis 
kau ni hää le ga ning lõi kaa sa rah va tant su rüh mas.

Rah va ma jast lae na tud akor dio nil õp pis Vii vi 
ise seis valt kuul mi se jär gi män gi ma, sest noo ti ta 
ei tund nud. 

Koo li lõ pe ta des muu si ka hu vi pü sis ning Vii-
vi ot sus tas 1963. aas tal jul ge noo re neiu na as tu da 
Tal lin na Pe da goo gi lis se Ins ti tuu ti muu si kaõ pe ta-
jaks õp pi ma. Võr rel des Vii vi ga oli teis tel muu si-
ka koo list põ hi tõed oman da tud, aga sel le le vaa ta-
ma ta õn nes tus tal sis se saa da. Koo lis käi mi sest on 
tal to re dad mä les tu sed, rühm oli vä ga sõb ra lik ja 

üks meel ne. Noo di kir ja oman da mi ne oli üks kee-
ru li se maid ai neid, aga see-eest rõõ mus ta sid edu-
kad muu si ka tund mi se se mi na rid ja va bal ajal koo-
ri des laul mi ne.

Se da si sõi tis ta suu re puust kohv ri ga Tal lin na ja 
Tõs ta maa va het koo li lõ pu ni, ühi ka kaas las te rõõ-
muks kaa sas li ha- ja moo si pur gid.

Pea le koo li ei plaa ni nud ki Vii vi maa le ta ga si tul-
la, aga ema eest pi di kee gi hoo lit se ma ning nõn da 
la si ta en nast Tõs ta maa koo li suu na ta.

Koo lis töö tas Kar lep 40 aas tat. Et pal ga num-
ber oli keh va ke, tu li li saks muu si ka tun di de le juur-
de an da kõik su gu tei si hu vi ta vaid ai neid. Kir jus se 
ri vis se ma hu vad ing li se keel, geog raa fi a, bio loo gia, 
aja lu gu, algk las si de tun nid, joo nis ta mi ne, joo nes-
ta mi ne ja vii ma se na kas va ta ja ja öö kas va ta ja amet. 
Pea le koo li päe va ju hen das Vii vi rah va ma jas ka pel-
li, Vo ki ra tast, an samb lit, mee san samb lit, se gaan-
samb lit, las te koo ri, mu di las koo ri, nei du de koo ri, 
noor te koo ri ja se ga koo ri. Rah vas on ala ti laul da 
taht nud ning ka tol ajal tu gi nes ju hen da ja töö puh-
talt en tu sias mi le.

Vil lem Kar lep oli Vii vil sil ma peal hoid nud ju ba 
koo lia jal ning oo tas pe da lõ pe ta mi se ni, et siis neiu 
ko si da. Dip lo mi le kir ju ta ti 1967. aas tal ju ba Vii-
vi Kar lep. Abie lust sün di sid poeg Vil jar ja tü tar 
Ka rin, kel lel oma kor da on poeg Joo sep ja tü tar 
Maar ja. Elus hin dab nai ne au sust, hea taht li kust ja 
üks tei se mõist mist.

Prae gu nau dib Vii ve häid te le sar ju, hu vi ta vaid 
raa dio saa teid, rist sõ na de la hen da mist, lu ge mist, 
ar vu tis sur fa mist, hee gel da mist ning mõ nu sat ole-
mist iseen da ga. 

TT
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Tõs ta maa va pi mär gi 
ka va ler Ül le Tamm

Ü 
l le Tamm (Vaht rik) sün dis 6. ok toob-
ril 1959. aas tal Rak ve res. Alg ha ri du se 
oman das Ase ri kesk koo lis ja põ hi ha ri-

du se Rak ve re I kes koo lis. Su ved ja koo li va hea-
jad vee tis Ül le maa su gu las te juu res kar jas, hei na-
maal või loo ma de ga as kel da des. 

Koo li teat ris tär ga nud teat ri hu vi ja kir jan du s-
õ pe ta ja hea sõ na vii sid Ül le Tal lin na 32. kesk koo-
li teat rik las si. Nii al gas 16 aas ta selt ise sei sev elu 
pea lin nas. See vah va aeg si sal das koo li kul tuu ri-
ü ri tus te kor ral da mist, ak tiiv set EÕ Mi ae ga ja 
mit me te luu le- ja kõ ne võist lus te või te. 

Pea le koo li õn nes tus Ül lel pää se da Pär nu teat-
ri draa mas tuu dios se. Et ma jan dus li kult hak ka ma 
saa da, töö tas Ül le stuu dio kõr valt Pär nu Pii ma-
kom bi naa dis lii nio pe raa to ri na. Stuu dio aeg oli 
kaht le ma ta vä ga ha riv. An ti pal ju eten du si, mil-
lest po pu laar seim oli “Dr Noor man ni kir ja sõp ra-
de kok ku tu lek”. Ül le na ka ta vat elu rõõ mu mär ga ti 
Tal lin nast ja ta kut su ti Noor soo teat ris se ad mi-
nist raa to riks. Teat ris õn nes tus Ül lel kaa sa te ha 
ka hes la vas tu ses. 

Noor soo teat ris tut vus Ül le Tamm oma tu le-
va se abi kaa sa teat ri kunst nik Vel lo Tam me ga. 
Su vi ti pur je ta ti selt sis Väi na me re lai du de va hel ja 
tal vi ti val lu ta ti suu sa mä ge sid Kar paa ti des.

 Ühi ne elu viis Lõu na-Ees ti kup li te va he le Joo-
va tal lu. Seal toi me ta mi ne an dis tu ge va elu koo li. 
Ük sild la ses pai gas, elekt ri- ja vee ta, ka si nas sa vist 
ma jas ela des võe ti lam bad ja kün ti üles põl lu maa. 
Per re sün di sid tüt red Me ri ke ja Mar ju.

1986. aas tal os tis Vel lo Tamm Ma ni ja le ta lu-
ko ha ning järg mi se aas ta ke va deks oli ko gu pe re 
Rii da tal lu ko li tud. Saar pak kus hu vi ta va väl ja-
kut se – Ül lest sai Ma ni ja alg koo li õpe ta ja. Te ge-
li kult tu li te ha kõik va ja li kud tööd, ka küt ta ja 
ko ris ta da. 

1991. aas tal viis hai gus kõr valt abi kaa sa, mis-
tõt tu tu li et te võt ta suu rem elu muu tus. Lap sed 
läk sid Pär nus se koo li ja Ül le vas ta va tud Rae kü la 
kesk koo li sek re tä riks. 

Fo to rin gis tek ki nud ar mas tus pil dis ta mi-
se vas tu ja kirg as ju ja olu kor di kir ja sõ nas üles 
tä hen da da avas uk se Päe valehe ja Lin na le he 
mees kon da. Üt le ma ta põ nev aeg – fo tod pal-
ju de le aja kir ja de le, aja leh te de le ja raa ma tu te le. 
Li sa töö rek laa mi kon sul tan di na an dis suu re pä ra-
se suht le mist ree nin gu.  

Aas tal 1994 al gas Rii da ta lus uus aja järk, koos 
elu kaas la se Tiit Pil di ga alus ta ti Rii da tu ris mi ta lu 
ra ja mist. Tal lu too di loo mad, ha ka ti kas va ta ma 
aed vil ja ja võõ rus ta ma saa re kü la li si.

"Ma ni laid 2000" on fo top ro jekt, mil le tar vis 
Ül le pil dis tas üles kõik saa re ela ni kud ja hoo ned. 
See on hea pil di ma ter jal tu le vas te le põl ve de le.

Eel nev ko ge mus an dis jul gu se 2005. aas ta 
ap ril lis üle võt ta val la le he toi me ta mi ne. Toi me-

tab ja an nab väl ja ta se da tä na se päe va ni. 2006.
aas tal ot sus tas Ül le jää da aas ta ring selt saa re-
le paik seks. 2007. ja 2008. aas tal viis Ül le Ma ni-
ja ela ni ke le lä bi koo li tusp rog ram mi, mil le raa-
mes kü las ta sid saart mit med tun tud kul tuu ri-
i ni me sed. Ma ni ja ini me sed te gid oma kor da 
to re da rei si Tal lin nas se Rii gi ko gus se ja Kad rior-
gu, kus koh tu sid pre si dent Il ve se ga. Mee leo lu kas 
oli Ma ni ja las te ka he päe va ne retk Hiiu maa le.

2009. aas tal alus tas Ül le Tamm tööd saa re va-
hi na. 2011. aas tal toi mus I Räi me West, mil le alg-
se idee au to riks ja üheks käi ma lük ka jaks Ül le on. 
Klas siõ de Ger da Kor de met sa eten du ses “Pruu-
ti de kool” män gis Ül le proua Tam me. Ke da siis 
veel?

25 aas ta jook sul on Rii da ta lu võõ rus ta nud 
suurt hul ka hu vi ta vaid ja elu rõõm said kü la li-
si. Pal ju dest neist on saa nud tõ siusk sed Ma ni ja 
fän nid. Pa rim värs ke too rai ne ja pe re nai se os kus 
mait se mee li er gu ta da, on ühed neist as ja dest, 
mil le pä rast ik ka ja jäl le Rii da le ja Ma ni ja le ta ga-
si tul lak se. 

Va ba aeg ja mee lis te ge vu sed? Ül le ar mas-
tab avas ta da vär vi ki re vat maail ma, mi da pa kub 
rei si mi ne. Aga üks on kin del – elu il ma äge da te 
sõp ra de ta, hea teat ri, väärt fi l mi, nau di ta va toi du 
ja ju ma li ku vei ni ta ei ole mi da gi väärt. 

Hin ge ko su tust pa ku vad rüb li ku test lap se lap-
sed Tuu li ja Ves se ning tur va li ne ja elu tark kaas-
la ne Tiit Pilt.

Piret Zimmermann

Aas ta te gu kui 
töi ne unis tus

T 
õs ta maa osa val la 2018 
aas ta teo te gi dr Ma dis 
Ves ki mä gi, ra ja des uue, 

mood sa ja mu ga va ter vi se kes-
ku se mei le kõi gi le. Ves ki mä gi 
soo vib, et sel li ne ra via su tus te 
võr gus tik oleks kõik jal üle Ees ti-
maa, pat sient saaks või ma li kult 
ko du lä he dalt si su list abi. Te ma 
mee lest pe rears ti de prae gu ne 
ra has ta mi ne se da ka või mal dab. 
Mil le ta ha asi kaob, võ ta kin ni! 

Dok to ri ra dio loo giaa la-
sed õpin gud Tar tus ede ne vad, 
loo de ta vas ti saab te mast õi ge 
pea noo rem ra dio loo gia teh-
nik. Vi sa heit lus amet kond li ku 
bü rok raa tia ga vor mi mib ini-
me se si hi kind laks ja tu ge vaks. 
Pa rem oleks mui du gi, kui toht-
ri här ra oma an deid ja ae ga ra vi-
mi se pea le ku lu taks, aga kind-
las ti tun ne me kõik uh kust, et 
siit kau ge te ra ba de va helt on 
pan dud pea lin na sea du se ves ki 
jah va ta ma maai ni me se le õi geid 
te ra sid.

TT

AASTA 
TEGU 
2018
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Kor ter ma jad näe vad väl ja noo rus li kult

A 
as tal 2011 te hi ti Ka rin Vää na eest ve da mi sel esi me se na 
Noo ru se tä na val kor da kuues ma ja. Re no vee ri mi sest 
tõu sis tu lu ko he, soo ja ku lud läk sid väik se maks ja koos 

lae nu mak se te ga hak ka sid ini me sed kok ku võt tes vä hem maks-
ma. 

Hi li se ma te kor ter ma ja de re ne vee ri mi se pu hul on nõud mi-
sed suu re ne nud ja ka lae nu koor mus kas va nud. Järg mis te  ma ja-
de re no vee ri mi seks enam ke da gi veen ma ei pi da nud, ini me sed 
isa taht sid, et ma jad kor da saaks. Tä na on kõi gil toad soo jad. 
Tä nu sõ nad tub li de le eest ve da ja te le: 1. ja 3. ma ja ai tas kor ral-
da da SU FE, 6. ma ja eest ve da ja Ka rin Vää na, 4. ma ja eest ve da-
ja Va le ri Jur jev, 5. ma ja eest ve da ja Moo ni ka Ad ler ja 7. ma ja 
eest ve da ja Too mas Rõ hu. 

Tä nu kor ras ta tud kor te re la mu te le näeb alev väl ja na gu pril-
li ki vi.

TT

P 
i kalt vin dus rii gi pool ne soov Tõs ta maal ka man do liht salt kin-
ni pan na. Uu te ja edu meel se te juh ti de  poolt ar va ti lõ puks 
meie ko ha lik ko man do rii gi jul geo le ku ta ga mi seks täht saks 

ja va ja li kuks. 
Kaua teh tud kau ni ke ne, sest juur dee hi tust oo da ti Tõs ta maa pääs-

te ko man dos 16 aas tat, sel gi tab ük su se juht Mait Jan son. Mu re koht 
oli sel les, et au tod on kõr ged ja ei mah tu nud enam ga raa zi uk sest 
sis se. Re del ei mah tu nud au to le pea le, ise gi vil kur teh ti ma da la maks. 
Uues bok sis on ruu mi, soo just ja kõr gust.

Loo de ta vas ti tõu se vad pal gad ka edas pi di. Koo li ta tud ja väl jaõp-
pi nud pääst ja, noor ja tu gev mees saab tä na pal ga päe val kät te ca 600 
eu rot. Aga ta ta haks pe ret, lap si – sel leks tal liht salt ra ha ei ole. Jät-
ku suut lik on pa nus ta da noo re le töö ta ja le, sel gi tab Mait. Õn neks on 
prae gu kõik töö ta jad ole mas. Va rem ja gu ne sid ko man dod kol meks 
gru piks. Kesk lin na des kol mas, saa red ja kau ged maa nur gad esi me-
ne. Vas ta valt siis ka pal ga maks mi ne. Uuest aas tast kao ta ti esi me ne 
grupp ära ja nüüd tõu seb palk ka su ti ke, sest tõs ta maa kad pa ku vad 
ka elu pääs te või me kust. Me re pääs tet te hak se je ti ga, toe ta des omalt 
poolt PPA pääs teo pe rat sioo ne.

Ajad, kus maa kad pi did hak ka ma saa ma nö va na de ron ti de ga 
on üm ber. Prae gu tu leb uut teh ni kat ai na juur de. Uus jett ja kas ti ga 
ATV, tu le val aas tal saa bub uus paa kau to. Kui küm me aas tat ta ga-
si saa di teis te va nad rii ded ja neid tu li pai ga ta ning ko han da da siis 
prae gu tu leb vaid soov kir ja pan na ning pakk on paa ri päe va pä rast 
ko hal. Suur aitäh Päästeametile.

TT

AASTA 
TEGU 
2018

Pääs te ko man do lõ puks pääs te tud

AASTA 
TEGU 
2018
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Pood ja Ül le pea vad vas tu

Ü 
l le Pa lits üt leb, et kui kui da gi ei saa siis kui da gi ik ka saab. 
Nii on as ju aja nud te ma pe re nai sed mit men dat põl ve. Ül le 
lap se põlv gi möö dus poe let ti de va hel li pa tes, sest te ma 

va nai sa oli Poot si poes sel liks. Ega liht ne ei ole. Va ra se malt pee ti 
Poot si poo di koos kaa sa Val du ri ga nüüd, pea le te ma lah ku mist, on 
ko gu poe ma jan da mi ne Ül le õl ga del.

Ma ja on külm ja ega te da soo ja pi da ma saa gi, va na ait ju. Prae gu 
na gu õi get töö te ge mist po le gi, puh kad ja suht led ini mes te ga, põ hi-
li selt on kun de de oo ta mi ne, ju tus tab kaup mees. 

Kaks kor da nä da las vu rab Ül le kol la se bus si ga Mu na laiu sa da-
mas se Ma ni ja saa re rah va le vas tu ja sõi du tab nad poo di. Mõ ni kord 
sõi dab ta pi sar sil mis tüh ja bus si ga Poot si ta ga si, sest poe li si ei ol nud. 

Ül le üt leb, et teeb oma tööd nii häs ti või hal vas ti, kui das väl ja 
tu leb ja le pib ka vä he se ga. Kui ter vis ik ka kan na tab, se ni ka pood 
pü sib, kin ni tab vi sa nai ne.

TT

TÄ NU
Möö du nul aas tal tut vus-
tas Kesk kon naa met Ede-
la-Ees tis ai nu laad se mär-
ga la komp lek si kait seks 
plaa ni ta va Tõ he la-Er mis tu 
loo dus kait sea la väär tu si ja 
nen de hoid mi seks va ja lik ku 
kait se kor da. 

Hu vig rup pi delt saa dud 
ta ga si si de ja uu te sei reand me-
te põh jal muu tis amet ala kait-
se-ees kir ja ja pii re.

Te ge mist on Ede la-Ees tis 
ai nu laad se mär ga la komp lek-
si ga, mis on eri li ne sel le poo-
lest, et alal on koos pal ju eri ne-
vaid väär tu si - Tõ he la ja Er mis-
tu jär ved ning neid ümb rit se-
vad eri ne vas aren gus taa diu mis 
soo koos lu sed ja met sad, mis 
on elu pai gaks pal ju de le kait-
sea lus te le ja vä ga ha rul das te le 
lii ki de le na gu kas si kakk, kal-
ju kot kas, me ri kot kas ja nõt ke 
nä ki ro hi. 

Ala on ri kas loo dus väär tus-
te poo lest ja vää rib ning va jab 
tä na sest tõ hu sa mat ja ees mär-
gi pä ra se mat kait set. Het kel on 
ena mus alast kait se all Tõ he la-
Er mis tu hoiua la na ja I kait se-
ka te goo ria kait sea lus te lii ki de 
pü sie lu pai ka de na, kuid prae-

gu ne kait se kord ei võ ta ar ves se 
ala ter vik lik kust ehk toi mi mist 
üht se öko süs tee mi na. 

Ko ha li ke hu vi loo dus kait-
sea la moo dus ta mi se vas tu on 
suur ning kait sea la koh ta on 
esi ta tud mit meid et te pa ne kuid 
ja vas tu väi teid. Se da ar ves ta-
des on mit mel kor ral kok ku 
saa dud hu vig rup pi de ga, et lei-
da komp ro mis si maao ma ni-
ke ja loo dus kait se lis te hu vi de 
va hel. 

Esi ta tud et te pa ne ku te, vas-
tu väi de te ja kok ku saa mis te 
põh jal on nüüd seks muu de-
tud eel mi sel aas tal tut vus ta tud 
kait se-ees kir ja ja pii re.

Pea mi ne muu da tus on seo-
tud Tõ he la ja Er mis tu jär ve-
del moo tor paa ti de ga liik le mi-
se re gu lee ri mi se ga. Jär ved on 
olu li sed kü las tus- ja ka las tus-
ko had, kuid sa mas kõr ge loo-
dus kait se li se väär tu se ga elu- 
või pea tus pai gad rän de- ja pai-
ga lin du de le. Nii sa mu ti on jär-
ved elu pai gaks teis te le gi kait-
sea lus te le lii ki de le na gu ha ri-
lik vin ger jas, väi ke pe ni keel 
ja ha rul da ne tai me liik nõt ke 
nä ki ro hi. 

Moo tor paa di sõit ohus tab 
neid loo dus väär tu si, ku na sel-

 Märt sist 2017 ku ni det semb-
ri ni 2018 käis Tõs ta maa Kä si-
töö kes ku ses (üks nä da la va he tus 
kord kuus) koos Pär nu maa rah-
va rõi va kool. 

Lau päe val, 23. veeb rua ril 
kell 12.00 on Pär nu Muu seu-
mis pi du lik lõ pe ta mi ne ja val mi-
nud rõi vas te tut vus ta mi ne ning 
esit lus. 

Kül la tu le vad ja oma rõi va-
komp lek te tut vus ta vad Olust ve-
re TMK Teks tiil kä si töö 5. ta se-

me (rah va rõi vas te val mis ta ja) 
õp pe lä bi nud õpi la sed! 

Üri tu se le pää seb muu seu mi 
pi le ti ga, kõik on oo da tud. 

Koo li tus sai teoks Tõs ta maa 
Kä si töö kes ku se ja MTÜ Rah va-
rõi vas koos töös. Tä nud Tõs ta-
maa Val la va lit su se le, Ees ti Kul-
tuur ka pi ta li le ja SA Tõs ta maa 
Mõi sa le toe tu se eest.

Tõs ta maa Kä si töö kes ku se

Tule val mi nud rah va rõi vaid vaa ta ma

Kesk kon naa met muu t

Las te sa vi töid saab nä ha raa ma tu ko gus veeb rua ri lõ pu ni. As tu lä bi!
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le ga kaas neb mü ra, lai ne tus, kal-
da ero sioon, se te te lii ku mi ne, 
ujuv va hen di sõuk ru vi te ki ta tud 
meh haa ni li ne kah ju ja või ma li-
kud on ka kü tu se ning õli lek ked. 

Komp ro miss la hen du se-
na võib ka edas pi di Tõ he la jär-

ve põh ja pool ses osas ja Er mis tu 
jär vel moo tor paa ti de ga lii gel da, 
kuid loo dus väär tus te le kah jus-
ta va mõ ju vä hen da mi seks tu leks 
sea da piir kii rus ku ni 10 km/h. 
Plaa nis on moo dus ta da Tõ he la 
jär ve lõu naos sa nõt ke nä ki ro-

hu ja väi ke se pe ni kee le kait seks 
eral di vöönd, kus võib sõi ta il ma 
moo to ri ta ujuv va hen di ga. 

Uue ma te sei reand me te põh-
jal on Tõ he la jär ve lõu nao sa olu-
li ne kas vu koht ohus ta tud ja vä ga 
ha rul da se I ka te goo ria tai me lii-

gi le nõt ke nä ki ro hi ja III kait se-
ka te goo ria lii gi le väi ke pe ni keel. 
Nõt ke nä ki ro hi on ha rul da ne 
taim, sest te da on Ees tis lei tud 
vaid kol mest leiu ko hast, kus-
juu res Tõ he la kas vu koht on hin-
na tud kõi ge jät ku suut li ku maks. 
See tõt tu tu leb lii gi pü si mi se 
ni mel ar ves ta da kait sea la moo-
dus ta mi sel te ma elu pai ga nõud-
lus te ga.

Kor ri gee ri tud Tõ he la-Er mis-
tu loo dus kait sea la eel nõu ga on 
või ma lik tut vu da Kesk kon naa-
me ti Pär nu kon to ris, Tõs ta maa 
osa val la kes ku ses ja Kesk kon-
naa me ti vee bi le hel kait se pla-
nee ri mi se rub rii gis.

Ar va mu si oo tab Kesk kon-
naa met hil je malt 11. märt siks 
aad res sil Ro he li ne 64, 80010, 
Pär nu või e-mai li le in fo@kesk-
kon naa met.ee. 

25. märt sil on kõik hu vi li sed 
oo da tud Tõs ta maa rah va maj ja, 
kus on plaa nis tut vus ta da kait-
se kor ra ga seo tud muu da tu si, 
me net lu se vii mast sei su ja kuu-
la ta veel kord osa le ja te ar va mu si. 

Kät lin Kurg, 
Kesk kon naa me ti kait se pla nee ri mi se 

spet sia list 

is Tõ he la-Er mis tu kait sea la kait se kor da

31. jaa nua ril kü las tas Tõs ta-
maad Aud ru mõi sa tea ter. 
Rah va ma ja väi ke ses saa lis 
eten da ti Tii na ja Mart Tõ nis-
mäe abi ga H. Jõ gio ja põh jal 
ko han da tud kent sa kat lu gu 
tant su ja pek su ga “Se kõrg-
ge koc hus”. Tä na me häid 
naab reid lus ti li se kü la kos ti 
eest! 
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Pea täi tõ bi ehk pe di ku loos 
on ini me selt-ini me se le le viv 
nak kus hai gus. Hai gus esi neb 
üle maail ma, nii jõu ka ma tes 
kui ka vae se ma tes rii ki des. 
Hai gus te ki ta ja on um bes 
see sa mi seem ne suu ru ne, 
2 - 3 mil li meet ri ne pa ra siit, 
kel le le meel dib just ini me se 
juus te ga kae tud pea nahk. 

Iseä ra nis häs ti tun neb pea-
täi en nast kõr va de ta ga ja kuk la-
piir kon nas,  need piir kon nad on 
roh kem val gu se eest var ja tud, 
siin on pa ra jalt soo just, um bes 
30 C ja niis kust, u 70%. Ka elu-
te ge vu seks va ja lik toit on käe pä-
rast. Ni melt toi tub pea täi inim-
ve rest, ime des se da na ha kau du 
jär jest 30 - 45 mi nu tit ja nii 4 - 5 
kor da päe vas. Ime mi se ajal eri-
tab täi sül ge, mis ta kis tab ve re 
hüü bi mist. Täi väl ja hei de on 
tu me pu na ne, se da võib lei da nii 
pea na halt kui ka näi teks voo di-
riie telt. Kui pea täi ei saa verd, siis 
ta su reb 1 - 2 öö päe va ga. 

Pea täi elut sük kel.
Ema ne täi mu neb öö jook sul 

5 - 10  um bes 0,8 mm lä bi mõõ-
du ga mu na ehk tin gu. Mu na 
väl ju mi sel emas täi ke hast on 
see kae tud kleep ja ai ne ga, sel le-
ga klee pub ting tu ge valt juuk se-
juu re le. Kui mu na si sal dab are-
ne vat täiemb rüot, on see vär vilt 

pruu ni kas, tü hi mu na kest aga 
on lä bi pais tev. Neid võib juus-
telt lei da ise gi pool aas tat pea le 
põ de mist. Juus telt pu de ne nud 
tin gud pü si vad sood sa te tin gi-
mus te juu res elu jõu li se na paar 
nä da lat, neid võib lei da kam-
mi delt, rä ti ku telt, mööb lilt, pat-
ja delt jm. Täi vast ne ehk nümf 
koo rub mu nast kesk mi selt 6 - 9 
päe va ga. Täi vast ne peab saa ma 
esi me se öö päe va jook sul oma 
esi me se ve ri se kõ hu täie, il ma 
sel le ta ta huk kub. En ne su gu või-
me li seks saa mist kas vab I ast-
me vast ne II ja III ast me vast-
seks, iga kord peab nümf saa ma 
ime da verd. Ala tes mu ne mi se 
het kest ku lub ae ga 30 - 35 päe-
va, kui tin gust are neb täis kas va-
nud täi. Täi tõ vest on enam ta ba-
tud lap sed va nu ses 3 - 11 aas tat. 
Kesk mi selt võib lei da hai ge peas 
ku ni 10 - 12 täid ja sa du tin ge. 

Kui das pea täi le vib?
Ini me se pea täi le vib ai nult 

ini mes tel, see ei le vi ko du loo-
ma de le ja ka vas tu pi di. Täi ei 
suu da hü pa ta ega len na ta, küll 
aga võib ta kii relt si ba da möö da 
juuk se kar va. Na ka tu mi ne saab 
toi mu da val da valt ke ha li se kon-
tak ti ga, näi teks män gi mi sel või 
õp pi mi sel kui las te pead puu tu-
vad ti he dalt kok ku. Na ka tu mi-
ne on või ma lik ka võõ ra rii dee se-
me te, kam mi ja rä ti ku ka su ta mi-
sel, sa mu ti mööb lie se me te kau-
du. Vae vu sed või vad esi mes tel 
kuu del puu du da, see jä rel võib 
tek ki da häi riv sü ge lus, se da või-
vad mär ga ta ka tei sed – lap se va-
ne mad ja õpe ta jad. 

Kui das saa da täi dest lah ti? 
Kõi ge täht sam! Kõik lap se-

va ne mad pea vad kont rol li ma 
vä he malt kord nä da las oma las-

te päid tin gu de ja täi de suh tes. 
Abiks on he le val gus ja pik ka de 
ti he da te pii de ga täi kamm. Lei-
tud täid hä vi ta tak se, järg neb täi-
tõr je ve de li ku pä he kand mi ne 
vas ta valt ju hen di le. Pea mis teks 
toi meai ne teks on di me ti koon 
või per met riin. Kui pe re ühel 
lap sel lei tak se täid, siis kont rol-
li tak se ka tei si lap si. Kind las-
ti on va ja pes ta ka rii dee se meid 
(müt sid, sal lid, krae ga rii ded) 
ja voo di pe su (60 kraa di juu res) 
ning pu has ta da har jad-kam mid. 
Juuk se kum mid on liht sam ära 
vi sa ta. Rii dee se me te pu has ta-
mi seks on so biv ka su ta da per-
met rii ni si sal da vat va hen dit. 
Võib juh tu da, et täi ei hä vi tõr je-
va hen di mõ jul. Sel li sel ju hul on 
ain saks la hen du seks sa ge da sem, 
2 - 3 kor da nä da las, täi kam mi-
ga pea hoo las lä bi kam mi mi ne 
pi ke ma aja jook sul. Avas ta tud 
täid hä vi ta tak se, tin gud ee mal-
da tak se kä sit si!

Aru saa da valt ei to hi ka su ta-
da teis te kam me, juuk se kum me, 
müt se jm, väl ti da tu leb ka lä hes-
ti ku män gi mist. Va le hä bi tund-
ma ta tu leb lap se täi tõ vest tea vi-
ta da ka klas si ju ha ta jat, vaid ühi-
selt ja tar galt te gut se des on või-
ma lik hai gu sest saa da ja gu.

Ma dis Ves ki mä gi,
Tõs ta maa pe rearst

Pea ta ge pea täi tõ bi!

TÄHE LE PA NU 
AIA HU VI LI SED! 
Tee ma päe va de raa mes toi mu vad 
Sil la met sa Ta lus üri tu sed 
„Va ra ke va di sed toi me tu sed 
kas vu hoo nes ja aias“

15. märt sil kell 11 - 14 esi mes te noor tai me de ja 
sor ti de tut vus tus. Tai me de is tu ta mi se ja 
seem ne te kül vi et te val mis ta mi ne.

22. märt sil kell 11 - 14 noor tai me de ja sor ti de tut vus tus. 
Amp li te ja su ve lil le kas ti de ku jun da mi ne.

29. märt sil kell 11 - 14 noor tai me de hool da mi ne ja 
tut vus tus. Köö gi vil ja seem ne te külv.

5. ap ril lil kell 11 - 14 puu de ja põõ sas te ke va di ne lõi ka mi ne.
Lil le pee nar de üle vaa tus ja kor ras ta mi ne. 
Täien dis tu tu se pla nee ri mi ne.

Kõi gil neil päe va del kos ti tab osa võt jaid koh vi ja suu pis te te ga Ja ne ly Ko du köök.

Va ja lik eel re gis tee ri mi ne tel. 5341 2300 või e-mailil: sillametsa@gmail.com

korraldaja MTÜ Mereküla

täiskasvanud täi ting
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S
up lus null kraa di ses vees 
on sel li ne asi, mis pa neb 
ena mus pealt vaa ta jaid kil-

ja ta ma, röö ki ma ja ap pi hüüd-
ma: „is sand, sa oled hull!“ Ja 
miks peaks siis te ge ma mi da gi, 
mis on „mit te ta va li ne ehk ei ole 
nor maal ne!“ Kas nor maal su sel 
on täp set se le tust.
Ela rõõm salt, lii gu vas tu tuult. 
Ära la se va lu sal tõr ju mi sel end 
hei du ta da.
La se loo du se uu dis hi mu li kul 
tar ku sel end täi ta. 
La se maail ma müs ti li sel pä ran-
dil end juh ti da. 
Maa li oma lõuen deid, män gi 
oma vii se. 

/ Sir Th o mas Mo re, 1478-1535/

Te ge li kult on vä ga äge! Ta li-
sup le mi ne on mu soo vi de ni me-
kir jas pi ke mat ae ga oo tel seis-
nud. Mi nul sai al gus teh tud 
möö du nud aas ta au gus ti lõ pust, 
sealt saa ti jäin gi igal hom mi kul 
Er mis tu jär ves käi ma. Soo vi-
tavalt ei ole ük sin da min na tur-
va li ne, sest ei tea ju täp selt kui-
das ke ha rea gee rib ning „õn ne-
tus ei hüüa tul les“. Ot sus ta sin 
kat se ta da kau ge le oma plaa ni ga 
jõuan. Nii möö du sid ki sep tem-
ber, ok too ber, veel no vemb ris-
ki oli meel vap per ning mu tee-
kond jät kus. Vap rust hoid sid 
üle val ka Pär nu jook sut ren ni-
dest tree ner Anu Tep po ja tren-
ni kaas la sed Iri na ja El no ra, kes 
sa mu ti pos ti ta sid ning ja ga sid 
pil te oma hom mi kus test kar ge-
test sup lus test Pär nu jões. Nii 
hoid si me üks tei se mo ti vat sioo-
ni vaa ta ma ta va he maast. 

Ve si ai na ja he nes. Tee ma läks 
ai na põ ne va maks. Ise ka imes ta-
sin, kaua vas tu pean? Det semb-
ri al gul võt sin vas tu väl ja kut se ja 
läk sin joo ga laag ris se Hiiu maa-
le. Tee maks oli „Smuu ti ja jää“. 
Va rem ei ol nud ma joo ga ta nud 
ega jää pan ka de va hel su pel nud. 
Ees oo tas suur mee let ree ning 
ning en da proo vi le pa nek, li saks 
nu ti va ba puh kus.

Joo ga laa ger toi mus Sur fi 
pa ra dii si lä he dal, kaks hom mi-
kut jut ti käi si me selts kon na ga 
me res. Ot se selt kül ma ei ol nud, 

aga tükk te gu oli sel le ga, et kui-
da gi suu re lai ne seest ta ga si kal-
da le pää se da! Me ri oli tor mi ne 
ning kis kus kõik kal dalt en da ga 
kaa sa. Vot, see oli kat su mus ja 
hir mu ga võit lus, sest me ri ai na 
ti ris meid väik seid nai si en da 
mee le val da. Loo du se jõud on 
karm ja hirm tu gev dab mee-
li! Pea le laag rit jäi me gi mul jeid 
va he ta ma ja üks teist mo ti vee ri-
ma, hoia me ühen dust ja ja ga me 
sup lu sin fot.

Tun dub, et suu na muu tu sed 
ja väi ke sed kan na pöör ded tu le-
vad elus liht sa mi ni väl ja, kui 
leiad mõt te kaas la si. Det semb-
rist tek kis prob leem il ma kül-
me nes, sest jää kaan sul ges jär-
ve! Ku na jääs se pii sa valt suu re 
au gu sis se raiu mi ne ja mis veel 
olu li sem, sel le lah ti hoid mi ne oli 
komp lit see ri tud siis tu li mõ neks 
ajaks uju mis se paus. Abi tu li 
lin nast, kus sel le ala har ras ta-
jad re gu laar selt uju mas käi vad 
ja nii uju mis ko ha jää va ba hoia-
vad. Lin nas käi gu päe va del võt-
sin ala ti uju mis va rus tu se kaa sa 
ja kat su sin lei da aja, et kor raks 
jõk ke hü pa ta. Pär nu jõe ta li sup-
lu se ra jal käib vil gas se bi mi ne, 
üks lä heb, kaks tu leb. Vä ga äge! 
Ma ei ole gi ük sin da ! Ma ei ole-
gi ük sin da hull. Hur raaa!!!! Va he-
peal tek kis küll ju ba sel li ne nal-
ja kas tun ne, et kas äk ki ..... aga 
õn neks ma jon ni ei jät nud.

Ühel kau nil pä rast lõu nal 
he lis tas mul le Eve li Il vest, kes 
uu ris ta li sup lu se koh ta. Rõõ-
mus ta sin ju ba, et saan uju mis-
kaas la se. Te ge li kult soo vis ta 
mi nu abi ka jas ta maks ta li sup-
lust kui ta su ta spor ti mis või ma-
lust Tõs ta maal. Oli va ja fo to-
g raa fi , jääau ku ja sup le jat! Noo 
mis seal ik ka. Ei ole ju või ma tu 
- tee me ära! Tu li päi ke, kar ge tal-
veilm, fo tog raaf ja sae mees Too-
mas. Võt sin oma pa ri ma nel ja-
jalg se sõb ra kaa sa ja sead si me 
Er mis tu jär ve poo le tee le. Jääau-
gu saa gi mi ne oli oma moo di ela-
mus. Kau nis vi ker kaa re mäng 
lä bi jäi se päi ke se. Oli põ ne vust 
ja äre vust, aga ka rõõ mu. Ve si oli 
külm ja sü gav. Hirm oli ka kuid 
oo tu sä re vus pak kus tu ge ja jul-

gust proo vi da. Too-
ma se kaa me ra sil ma 
sün di sid kau nid 
fo to kaad rid mis 
kau nis ta vad le he-
kül ge ja kut su vad 
proo vi ma ta li sup-
lust kui ter vis lik ku 
spor dia la. https://
met sa vee re.eu/web_
tos ta maa/ku las ta des-
tos ta maad/vee-aa res/
uju ma/ta li sup lus/

Siit eda si õn nes tus mul 
saa da tal vi se spa sup lus ra da 
Er mis tu Puh ke kü la ka na lis se. 
Tä nan pe re naist Eve li ni lah ku-
se ja pe re meest Mar gust sae töö-
de eest! Nüüd on mul oma sup-
lus koht mi da hea mee le ga ja gan 
ka teis te ga. Hoian kor da ja tur-
va li su se mõt tes on uju mis koht 
mär gis ta tud lin ti de ga. Kir ves 
on ko gu aeg au tos kaa sas, sest 
ku na gi ei tea mil lal mii nusk raa-
did jäl le vee kaa ne ta vad. Vas-
ta sel kor ral tu leb en ne uju mist 
ar ves ta da paa ri küm ne mi nu ti-
li se jää lõh ku mi se ja ra ja pu has-
ta mi se ga. Loo mu li kult iga kord 
vei di kar dan tu me dat ja kül ma 
vett, aga see on gi meel te tree-
ning ja proo vi le pa nek ed asi mi-
ne kuks. Suu re pä ra ne on see, kui 
lei dub hea sõ ber, pe re lii ge, tut-
tav või kaas la ne, kes liht salt jul-
gus tab ning toe tab su te ge mi si.
toe tu sel ja in nus ta mi sel on suur 
jõud.

Oh jaa, mui du gi! Ener giat 
tu li ot se brit ti de juu rest. 7. – 14. 
veeb rua ri ni olid mu kal lid sõb-
rad Ke vin ja Kent, isa ja poeg 
Ing lis maalt kü las. Suu reks ül la-
tu seks oli Kent mi nu pä ri mi se 
pea le ko he õhi nas ning soo vis 
kind las ti ta li sup lu se jär gi proo-
vi da. Noo, kas tões ti ta jul geb? 
Ing lis maal (Lää ne Ing lis maa 
- South port) neil ju tal ve meie 
mõis tes po le gi. Ühel ke nal hom-
mi kul sead si me gi sam mud jär ve 
poo le. Eel ne valt ko dus sel gi ta-
sin nii häs ti kui os ka sin ja ja ga-
sin õpe tus sõ nu ning jul gus ta-
sin. Jär ve äär de jõu des tu li meil 
kõi ge pealt kir ves kät te võt ta 
ning auk lah ti lõh ku da. Siis läks 
re del vet te ja rii ded said va he ta-

tud. Esi me ne šokk kül mas vees 
an dis Ken ti poolt te ge li kult pä ris 
äge da emot sioo ni. Eks see ole-
gi roh kem en da meel te ga võit-
le mi ne. Ter ve mõis tus sun-
niks kii relt sel lest jäi sest nõel-
te su pist põ ge ne ma aga min gi 
osa si nust sun nib pai gal ole ma, 
tões ta maks, et sa saad hak ka-
ma! Nii käi si me lõ puks jär jest 
kol mel hom mi kul ta li sup lu se-
ga si na sõp rust ot si mas. Kent 
muu tus jär jest vas tu pi da va-
maks ning jul ge maks. Vii maks 
tun dus, et tal le ju ba täit sa meel-
dis ja ta suu tis as ja ju ba nau ti da. 
Meil Ke vi ni ga oli se da aren gut 
vä ga suur rõõm nä ha! Er mis tus 
on ta li sup lu se ga eri ti hea koht 
alus ta da, sest soo vi ja või ma lu se 
kor ral saab sealt ka sau na tel li da.

Miks ma end proo vi le 
pa nen? Sest ma ei os ka tei si ti. 
Kui elu vee re tab su tee le ras ku-
si, na gu mi nul lap se põl ves, siis 
oled har ju nud en nast üle ta ma. 
Ja lõ puks va lib igaüks ise, mil-
list ra da pi di oma elu as tub. On 
see siis väi kes te seik lus te ja en da 
proo vi le pa ne ku te ga või kul geb 
liht salt lä bi hal li sirg joo ne li se ja 
ru tiin se mas si. Mi na ru tii ni ja 
hal li pä ris kind las ti ei kan na ta. Ja 
ta li sup lus on mi nu jaoks just üks 
nen dest seik lus test, mis an nab 
elu le vär vi ja rää gi tak se, et ka 
pa re ma ter vi se ja pi ke ma ea. 
Pä ris kind las ti on see hea hom-
mi ku ne ära ta ja ja ener gia süst.

Ol ge ik ka rõõm sad ja ela ge 
oma elu ise vär vi ki re vaks! Üks 
vii se sel leks võiks ol la ta li sup le-
mi ne.

Ja ne ly Kuusk ler-Ad ler

Tere, te re ta li ja ve si!
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VEEB RUAR

Ree del, 22. veeb rua ril kell 19.00 
Tõs ta maa rah va ma jas

EES TI VA BA RII GI AAS TA PÄE VA
PI DU LIK KONT SERT-AK TUS 

MÄRTS

Ree del, 8. märt sil kell 19.30 
Tõs ta maa mõi sas 

NAIS TE PÄE VA KONT SERT, 
esi neb TRIO RO MAN SID

Es mas päe val, 11. märt sil kell 18.30 
Tõs ta maa mõi sas 

KI NOÕH TU “Tõ de ja õi gus”, 
kell 18.00, ring vaa teks fi lm “Ko du tee”

Nel ja päe val, 21. märt sil 
End la teat ri ühis kü las tus, muu si kal “Oli ver Twist”.

Pi le tid saa da val Tõs ta maa raa ma tu ko gus. 
Väl ja sõit 17.30 ale vi ku poe eest.

AP RILL

Ree del, 5. ap ril lil kell 12.00 
Tõs ta maa mõi sas 

SO LIS TI DE KON KURSS “Muu si ka meid kõi ki seob”

Lau päe val, 13. ap ril lil kell 21.30 
Tõs ta maa rah va ma jas 

SUUR SÕP RA DE PI DU.
Peo tõm ba vad käi ma Ma ni ja Poi sid, ra ju malt jät kab 

Cool Pä xe, nei le se kun dee rib DJ Ri ho Pruul. 

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

KUHU MINNA

TEATER UKSELT UKSELE

21. märtsil külastame taas koos 
Endla teatrit. Seekord läheme vaatame 

muusikali „Oliver Twist“.
(piletid 1., 2. ja 3. reas)

Pilet 18 eu rot ja bussisõit 2 eu rot
Piletite broneerimine ja tasumine 

Tõstamaa raamatukogus. Info tel: 449 6184

Väljasõit poe juurest 21. märtsil kell 17.30

Broneeritud on 40 piletit, pileti broneerimisel või 
tasumisel palun jätke kindlasti oma kontakt.

Kasutage head võimalust astuda bussist 
otse teatrisaali!

Kut su me üles osa le ma näi tu sel!

Ilu kir jas esi ta tud ees ti luu le 

näi tus „KAU NIS EMA KEEL“ 

Tõs ta maa rah va ma jas

Aas ta 2019 on kuu lu ta tud ees ti kee le aas taks, 
et tä his ta da vää ri li selt rii gi kee le 100. aas ta päe va. 

Sel le raa mes ava me Tõs ta maa rah va ma jas 22. veeb rua ril 
ilu kir jas esi ta tud ees ti luu le näi tu se „KAU NIS EMA KEEL“

Näi tu sel osa le mi seks:
1. Va li väl ja üks ees ti luu le tus või luu le ri da, ning püüa 
see kau nilt ku jun da da ja ilu kir jas pa be ri le kan da.

2. Tuua töö Tõs ta maa raa ma tu kok ku hil je malt 20. 
veeb rua riks. Li sa da luu le ri da de au tor, sa mu ti mär ki-
da töö teos ta ja ja kon takt. 

Li sain fo tel: 523 6350 

NB! LI SA TEA DE!
Oo ta me ak tiiv set osa võt tu, kuid mõis ta me, et töö de 
teos ta mi ne on ae ga nõu dev, see ga an na me tea da, et 

osa le mi se hu vi kor ral võib esi ta da oma töö ka hi li se malt 
(mit te eel ne valt mär gi tud 20.02). 

Kü si mus te kor ral pa lu me lah kelt ühen dust võt ta 
Tõs ta maa rah va ma ja ga / kon takt 523 6350. 

Häid ideid ja jul get teos ta mist! 
Meil on ilus keel, jääd vus ta me se da kau nilt ka kir jas! 
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Reedel, 22. veebruaril kell 19 

Tõstamaa rahvamajas

Esinevad kohalikud isetegijad: 

Vokiratas, Reedene Rõõm, segakoor, 

solistid, instrumentalistid jne. 

Tantsuline tervitus: 

Karl Sutt ja Pauliine Mäesalu.

Avame näitused: 

Eve ja Karmen Kääri loodusfotod ja 

ilukirjas esitatud eesti luule 

"Kaunis emakeel".

Aktusele järgneb piduõhtu ja 

tantsukeerutus koos 

ansambliga Sirli. 

Rahvuslikke suupisteid pakub 

Janely Koduköögi kohvik ja AnuPagar. 

Avatud rahvamaja kohvik.

Tasuta



ELF RI DE-AR MIL DE UDU 97

LII VIA TÕ NIS SON 89

AI NO KO SENK RA NIUS 88

HEL GI SA LU METS 87

EDUARD ALU METS 85

LII VIA LAN GUS 84

AIN TILK 82

LUU LE HAL JAS 78

AI LI-MAAR JA ALU METS 77

AR NE NURM 77

EVALD LEAS 77

AR NE VE SIK 77

AI NO RAND 76

KAL LE LE HES TE 74

AN NE OJA KAL LAS 71

AR NO SUTT 71

AI NO RAA VIK 70

LEI NO BLA SEN 70

      Veeb rua ri kuu 
            juubilarid

JU TA RÄHN 
10.05.1929 – 06.02.2019 

AVO PULL 
10.02.1963 – 07.02.2019

Soovime Epp Mariale Soovime Epp Mariale 
28. jaanuari tähtsa 28. jaanuari tähtsa 
sündmuse puhul sündmuse puhul 
õnne, tervist, rõõmu ning õnne, tervist, rõõmu ning 
jätkuvat loomingulisust! jätkuvat loomingulisust! 

Sinu loomingu austajad TõstamaaltSinu loomingu austajad Tõstamaalt


