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liige, On VaJa teha paUu
t66d. Selle t6estuseks on

也ha enam meeldima

VaJa Saata aruanne Oma

hakkab. Saan olla ise

tegemistest Sveitsi pea‑

Pean証tlejast re差iss的‑
rini・ P5nev on・ L5ppu

korterisse. Peab olema

ei tea.・・ Isegl el m5tle

n証tuseid, juhendama t66‑

Veel mlngi量e 16pule・

tubasid′ koolitusI Ja ette

Iga p訃ev on JuStkui uus

n着.itama 5 maali, mis aasta

V5ttepifev・ Uus v坤a‑
kutse.〃

Nii kirjutab oma raamatus
Kohvi jalaga, Palun...′′

uOS﹂①︺①d①﹂一面∑○車○山

L5pmatu創m. Film,

mis mulle endalegl

igati aktiivne, korraldama

jooksul valminud.
Ttma naituseid on ol̲
nud vnga p坤udes kohta‑
des ule vabariigi・ Tiia enda

Tiia Jatvp61d, kes oli ktilas

meelest oli k6ige toredam

Puurmani raamatukogus

Ja meeldejaavam n託tus

tutvustamas ja tiles sead‑

Kihnu saarel. Samuti kor‑

mas oma 69. n着.itust maa‑

raldab ta 6pitubasid koo‑

1idest. Puurmani raama̲

1ides, kirjutab raamatuid,

tukogus on v6imalik naha

luuletusi (sahtlisse), blogib

28 maali, OSa tema t66dest

Ja OSaleb pstihhodraama

asub Raplas・

Kohvilaua taga sai ka

gruPIS.
2020. aastal sai teoks

juttu aetud. Tiia on aare‑
tult vitaalne Ja elur66mus

Varjuh也pe, mis Tiia arva‑

naine. Naine, kes ei anna

tes oli tili‑Vnga‑1ahe. Juba

kergelt alla′

On huvita‑

On m5ttes Jargmine suur

tud k6igest ja julgeb oma

Seiklus ‑ lend kuuma6hu̲

unistused teoks teha. Kui

Palliga・ Tiia ise utleb, et

ta oma tegemistest ja toi‑

kardab kohutavalt k6rgust.

tlks suur unistus ‑ lange‑

metamistest jutustas, Siis

Peale selle on tal v証ke

Silmad s拒asid ja suu oli

aed, kus kasvatab veidi

naerul.

maitserohelist ja lilli.

Puurmani raamatukogus on v6imaしik vaadata 28 maaし主

tates. Ja ma arvan, et mitte

Ootame teid ktilla Puur‑

也kski rehabilitatsiooni̲

mani raamatukokku huvi‑

Plaan poleks suutnud mi‑
nust nii hakkajat inimest

tavat naitust vaatama.

Tiia on l. septembrist

L6petan Tiia raamatust

kasvatada. Pool elu on la.bi

Maire Peterson

2007 Suu ja Jalaga Maaliva‑
te Kunstnike Ulemaailmse

S6nadega ,,Ikka Ja jalle

PISarate ja naeruga拒a ela‑

Puurmani raamatukogu

avastan uusi asJu, mida

tud ning v6in julgelt 6elda:

Uhingu stipendiaat・

jalgadega teha ‑ kuigi olen
daam oma parimates aas‑

ONN ON OLLA ONNE‑

を̲

Selleks′ et Olla tihingu

LIK!′′

