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Kelad ja päike... See.~õnapaat on
ikka tähendanud·matku;. ja
ringirändamisi Eestimaa .pi~~l.
sest pikatalve kü!n!us- ja. jäisus
tuleb peast ning' kehast eet11~le
peletada. , Aprilli .lõpus,. õnnestus
mul viibida' Tõstamaal. Läheks

_pikale~i püüaksinühes kirjatükis
kirjutada kõigest, mis aset leidis.
Liiatigi ei ole il~aski võiri!ali~,,"
sulega edasi anda ehedat me~leoluu
ja tuniiete,ttI1va.TÕStam~ ,aleyi ja
sealse elaIDkkonnavas:tQ..mis mul -..'
nende päevade jooksul tekKida
jõudis ..
Kaldun arvama, et Tõstamaal on
palju' tähelepanu .. pööra~d

. inimeste heaolu - pa,randamisele.
Sellele viitas. ka . sJlmepärane ..,,'Sõber Tajvo MQIlalaiusadamas .

Jüriööjooks,inllles~ kä minul suutnud ~ oma '~'"kodukoha
õnnestus osa võttavõistk?nn~ Soss eeskujulikult .puhta hoida. Ei
koosseisus. Tõstamaa'õhkab endast õnnestunud minul'vedelemas näha
külalis..lalikust .' n,ing' • siir8$t üht . a1DSamatki paberitOkki,
andmisrõõmu. Samuti peab·,rääkimata eestlaste rahvusjOogi
kiidusõnu lausuma , Tõstamaa Gin-i plekkpurkidest. Paraku peab
inimestele selle eest,', et nad on

juhtima· Tõstamaa Vallavalitsuse
ja sealsete ärimeeste tähelepanu
sellele, et puudub ööpimis
võimalus. Kui ei· ole Tõstamaa!
tuttavaid, . 'kes . on . -nõus'? sind
võõrustama, pole' peavalju· kuskilt
leidaJSee on minu silme läbi ka
ainUke probleem Tõstamaa'
külastada soovijatele. Tõstamaalt
vÕiksid eeskujii ';'õ.tta teisedki

, vallad, kui~as edendada ja
korraldada $elt~ielu, sest .minu

,nägemuse järgi selles valdkonn~
peaks , lõstamaa e küll igati
eesrindlik olema on tore,. kui '
leidub noorija .enet:gilisiini{ll~i,

,kel jaksu ning tahtmist midagi ära
teha. L~~ et Tõstammt elu ja
õitseng jätkub ka tule~, s~
soovitan oma tuttavatele' siiratt:

"kül~ge tõStamaadnnptg te ei
pea,pettuma.

Kiike head soovida Tista ••••
s6bei'T.Talpas

..

Tõst~maavallapäevad
14.:-"16. august

Kavas: kultuuri-, spordi-, vabaaja-, puhlte-
Ja palju"teisi üritusi.

Jälgi reklaami!



Tõstamaa Vallavolikogu
korraline istungtoimus

28."mail 1998.a.

" Tõstamaa Tuuled Ila

buss lõpetab oma regulaarsed
sõidud seoses kooli';;aasta

lõppemisega. Katseliselt~vQiks käia
ühel päeval nädalas, ,et selgitada,
kas selleks on vajadust. 11. juunil

Istungist 'võttis osa kümme toimub pJlhastusseadmete
-volikoguliiget"puudus kolm liiget. avamine ja keskkonnapäev.

, Volikogu päevakord: Taastusravi keskus ' Madis
1. Vallavanema infominutid Veskimägi. eestvptmisel 'On hästi
2. OÜ SuFe juhataja Enn Martsoni tööle hakanud ja plaanidest
informatsioon asutuse tegevusest edaspidisekski ei tule puudu. Kooli
3. ,Ühen4use pidamisest Manija ehitusele on pakkumine' kahelt
saaregaja saare prrobleemidest ettevõttelt. Bussij~ sai. Pääste-
4. Kohaliku omavalitsuse korral- ' ameti meeste abig~ korrastatud: üle

duseseaduse eelnõust värvitud ja OOka avatud.' Juba teist
5. Kalapüügieeskirjade kehtes-' aastat ,tulidTõstamaa keskkooli
tamine Tõstamaa valla munltsipaaI- õpilased" "Tähelepanu,' " Start!H
veekogudel ' ' võistlustel 'vabarilgi!!', kohale (II'
6. Vallateede registri kinnitamine liigas). Lapsi treepio' õPetaja Sirli
1. Vallavanema infominutid. Väära. Koolidirektor AntsPirso on
Suurematest toimunud üritustest, esitanud lahkumisavalduse kk.'
märkis vallavanem ära· Tõstamaa. direktori' ametikohait. Konkurss
vallarahvahariduse 310. aasta- selleametikoha 1:äitmisekson välja

, päeva tähistamist" mis tema kuulutatud. Seliste seltsielu, mis 'o-n
. sõnutsi ka korda läks. Järgmiseks hooga ,käima .' läinud, ,jätkub'
teavitas . vallavanem volikogu minnesugUste;üritustega, millede
liikmeid võimalusest end koolita-, kohta tuleb jälgida reklaami.

da valla ja kohaliku omavalitsuse, 2. OÜ SuF.e juhataja Enn
teemadel. (Erilist entusiasmienese Martsoni informatsioon asutuse
täiendamiseks polnud kohapeal tegevus,est.
märgata.) Jätkuvalt on päev~orral OÜ SuFe juhataja Enn M·artson
politsei" ja korrakaitse probleem esines aastaaruandega. SuFe oli
Tõstamaa vallas. Vaja oleks 100000-ga kahjumis; Käibevarade
asjalikku meest kohapeale, kellele arvelt on kahjUJll kaetud.
siis' ka vastav töötasu leitakse. Miinuspoolele jäid hooldetööd,
Vallateede olukord ei ole enam, plusspoolele jäid veetootmine ja
kõige kehvem. Enamus teedest on kanalisatsioon. OÜ SuFe tegi
hööveldatud (Tõhela pool on veel ettepaneku 01.06. 1998.a.-st tõsta
teha.) Läbiviidud külakoosolekute soojuse hinda. Seni oli 19i9acal.
käigus on valitud ka kahete külale omahind 660.-kr., elanikele müüdi
vanemad: Kavaru külavanemaks 330.-kr,,-ga. Ettepanekoli tõsta
on Elsa Rand ja Manijas Tiit "3~0.~le . kr?onile,: ,mis teeks
Pilt. Sandis seisus on meil kuttepenoodll elamku kohta kuus
eraettevõtlus Potensiaalsed kohad 1.-1.50.kr. hinnatõusu..
kuhu oleks' ettevõtiikke inimesi Volikogu liige J. Lumera esitas

• 1 I t h n d 'M' I' küsimuse üürivõlglaste kohta. V:
vaja on Kaa e a~e, una am U....· -1 d . I k

d d· tUUk d 'T-h I unvo a el 0 e asvanud. J.sa am, en me ,oo 0 a. 0 ea'

juuni-
Lumera' tegi veel ettepaneku

,veetrasside soojustamiseks ja
kahetarlifsete elektriarvestite
paigaldamiseks. Volikogu liige M.
Noppel esitas küsimused: Mis saab
tahmast?" Kas suvel, köetakse? Y:
Tahmapüüdja on kallis. Suvel
antakse sooja vett.
3. Ühenduse pidamisest Manija
saarega ja saare pro.bleemidest.
Manija külavanem Tiit Pilt andis
ülevaate Manija saare elust.
Ühendus mandriga on kordatehtud
liinipaadi' näololemas. Tee valmis
möödunud aastal. Kahjuks'" kaob
saarel vistära lehmapidamine.
Vaheküsimus: Kuidas on saarel
lood lambapidamisega? V: Kes
tahab, see peab. Kalapüük .on
põhiline elatusallikas. Telefonid on
kõigil,kes soovisid. Sõidugraafik
on paigas. Kinnitati.' sõiduhinnad
Manija marsruudil: Manija laps
tasuta, Manija pensionär-2.-kr.,
Manija tööjõuline elanik-5.-"kt.,
külaline- lO.-kr.,laps- 5.-kT.Erireis
Manijale - 150.-kr. '
4.Kohaliku omavalitsuse k.orral
duse eelnõust. Vallavanem "tegi
kiirtutvustuse nimetafud eelriÕustja
toonitas,et tehtaks omapoolseid
parandusi ja, ettepanekuid eel
nõusse.
5.Kalapüügieeskirjade kehtesta
min'e Tõstamaa valla munit
sipaalveekogudel. Ettekande tegi
valla keskkonna':'nõunik Raine, .
Viitas. Täiendas Heino
Laanemets. Järgnesarutelu. Otsust
vastu ei võetud., Volikogu
liikmetele jäeti .võimalus teha
parandusi ja ettepanekuid.'
6.Vallateede registri kinni!amine.
Volikogu poolt kinnitati vallateede
register.

Volikogu töödjälgis Lea Rannik

29. juunist - 31. juulini on Tõstamaa Vallavalitsuse töötajad puhku.sel.

Töötab sekretär, tel. 96180.



· juuni Tõstamaa Tuuled IkJ

Kuus meest paadis, poisist ,ja koerast rääkimata'

Meestega merel käis Lea Rannik.

Hingetõmme

kalureid on Tõstamaa vallas veelgi:
Pootsis, Manijas ja Kavarus.
Kuidas elavad nemad?

Meri meilon. Värsket kala näeb
alevis harva. Kas meres kala on?
Kas püüdjaid on? Jah, on veel kala
ja on veel püüdjaid. Ajakirjanduses
on viimasel ajal moodi läinud
osalusvaatlus. Eesti Ekspressi
ajakirjanik Madis Jürgen' osales
paar päeva psühhoneuroloogia
palatis, Kati Murutar elas kaasa
Pärnu ööelule ja allakirjutanule sai

-osaks rõõm viibida 1. Ja 2.juunil
Tõstamaa _rannakaluritega
räimepüügil Tõstamaa lahel. Saame
tuttavaks. Siinkohal vanasõna: Heal

· lapsel mitu nime. Pinni Jüri ehk
Jüri Jaakson, Paju poiss ehk Alar
Kiirats, Rüssa ehk Heiki Vestmaa,
Tölli Rein ehk Rein Rand, Toivo
Paalberg, Tölli pi~ ehk Jüri TeIl,- .
Poiss ehkMärt ja koer Tommi.

Põhitöö juures.

lõppenud meie meeste mõrdades. paar aastat tagasi. Enne. seda tulid..
Kõik see ilu kordus nelja nooda need räimetonnid kõik käsitsi
juures. Tagasitee. Telefon heliseb .kahvadega paadist välja tõsta nagu
(mobiil muidugi). "Ah tõmbasid sajandialguse kaluridki tegid. Ei

hinna alla?" Nojah, nii hakanud küsimagi, mis selline
nad teevad. Romantika atribuut maksis. Palju igatahes. Ja
hakkab tasapisi nii saab selgeks,et ei vedele see
taanduma. Kui kaldale "suur raha" p~dipõhjas niisama
jõuame,keerab ilm ka lihtsalt midagi. Rohkem Üksmeelt
veel ära. Tõuseb tugev võiks ehk rannakalurite seas ka
tuul, müristab, lööb olla, praegu tunduvad kala
välku, sajab, vesipüks kokkuostjad osavamad olevat ja
kihutab võidukaIt asju oma meele järgi seadvat. Aga
mööda merd. Vapustav vahepeal visatakse nalja,
vaatepilt! Meestel kasvatatakse poissi, juuakse väike
muidugi natuke kahju, õlu ja arutatakse maailma asju.

T· P ib k h -. da et uudistajal see terav Kitsas kalurite silmaring küll eiOlVO aaerg a va paran mas ..
. ' elamus merel kogemata tundu olevat - mengi ääretu. Selle

S~und~sIme merele. k~e jäi: Soojakus meeste juttu kuulates paatkonna lugu sai siis selline.Aga
sÕIdurust.aga:kord lappaja ees ~a selgub, et muresid
kakuam järel, kord kakuam ees Ja ikka jagub.
lappaja järel. Merest ja Arutatakse
mereme~stest. ~.rjapandu . on .põhjalikult, kust.
enamastI romantIlIse alatoomga. see mootor ikka
Tundus mullegi tol hommikul kõik osta, üks raudn~
liigagi ilus: kevad~~äike, paadikere on kaldal
r~u~tavalt loksuv ~en, mo~us- oma järge_ootamas.
aSjalIkud mehe~. KUI h~aslffie Praeguse paadi
lähenema . seIsevnoodale ehk kohta arvati et kui
kakuamile muutus õhkkond paar aasta; veel
töisem.ak~:tõmmati ... sel~a vastu peab, siis on
ku~nllülIko~ad, klllmt.~~I. polI hästi. Kõigega
(mItte se~, mIs. emmel koogIS ees peab ise hakkam.a
on)~ seatI valmISkah~ad..;Iga mees saama, kõrgelt-kaugelt ei tule

· teadIS .oma kohta ja. ulesannet. kaitsma ega aitama keegi. Pump
Võimatu o~ sõn~des .~d~i ~da või imeja, mille abil kalapaadist
seda mUUSIkat ja VarvI, mIda· konteineritesse saab muretseti alles- ,
tekitab räimeparv, kelle teekond on •



Võitjad koos juhendaja Sirli VääragaSirli Väära

·Lä·kshästi! Vällimäe; .Malle Seppor, Kersti
Merimaa, Ranno Pavlov, Demo

"Tähelepanu, start!" võistlussarja~ Kiidjärv, Lauri Sahtel, Martin·
osalev Tõstam~a KeskkoolI . HalJas, '.Tõnu Reinfeldt, Janarl
võistkond jõudis läbi alagrupi- Ja Jaan~oja Rain Kaljurand.
poolfinaali .võistluste kadalipu Kuna see võistlussari on Eesti
edukalt võiduni finaalIS. Finaal-Koolispordi, Liidu, Eesti
võistlusteni Kalevi '. Spordihalli Olümpiakomitee ja Eesti Tele
Tallinnas oh Tõstamaa la,psed end 0.' visiooni ühisüritus, oli e.sikoha
võ-istelriitd.neljal viimasel aastal. '" .võitnud võistkonnal",võimaJik osä
Esimesel.korral jaädi finaalis s'aada pmjespordikeskuse ujula
viiendaks, üle-eelmisel aastal veemõnudest. Üsna, üksikasjaliku
saavutati teine ja eelmisel ning sel ülevaate võistluspäev~st andis Eesti
.aastal esimene koht. Võistkonda Televisioon 'oma kahes erisaates
kuulusid: Grete: Adler, Merlin möödunud nädalavahetusel.
lvIiido, Karoliine Kask, Katri
Martel. Kristel JÜfgens, Eda

. __ ' _._._ ~. _~" .iu.u.m.··.- ','

Sport 08 ju kõigile, av~ldusid,-Said end ~roo~ile P8l111a ,<Jaansoo,Rain Veinjirv. Mar:ek7 Jaamaga osavusraJal.·~Kes enne Jaansoo,. Tomek Jaansoo (kofv-

16.-mai 1998 oli,. kUulutatud' lcriketikeppi ~s polnud hoidnud, , palliturniiriparim). ' . ,.' .
RahvUsvahelis.eOlfunpiakomitee see nüüdseks on. Kel esimese Seejärel vahetati plat~idja naised

. patronaazi -all . toimuvaks' "Sport katsega '~all keeglirajalt maha - said haKata näitama oma 'oskust
kõigile" päevaks. 'Erinevates Eesti- veeres, saJ.veel 2 korda proovida. korvpallis. TÕ$tamaa .Keskkooli
maa nw:k~es leidsid aset mitme- Kes noole' märklauale pihta sai, praegune õpilaskond võttis end
sugused spordiüritus~. Kes läks teenis ~o~le all olev~. punktid. 30 kokku ja võitis turniiri järginises

_Tallinna, sai osaleda Maijooksul, sekundI Jooksul mImpallkorvi- koosseisus: Reelika Jurjev, -Herje
~ämu KalUrihallis toimus ülevaba- rõngasse~aaduna, tõi sära silma nii Vahemie, Ave -Martson(korv~
riigifineKoroonaturniir; lapsed said mõnelegi ja need, kes enne cu:vas~d, palliturniiri parim), Raidi Rand,
joosta Viljandi~ Paala järve jooksu,_e~.sport nen~e jao~ pole; hakkasid Kristi Tammela.
need, kel' rattad, osaleda ETV ni! mõnestki spOrdil!la$taru saama < Meeste võrkpalliturniir kujunes
mägiraita, kariKaSarjaetapihToilas. Ja räägivad v~~l"sii~aani,- et kui äärniiselt tasavägiseks ja venivaks.
Ülejäänud _inimesed, keIiel nrirlgi.;.. nooteiri oleks, olnudt .et· küll siis Aga kuna keegi ei protestinudega
sugunegi side Tõstamaa handus- oleks' alles pannud. KÕIge~savatna ära ei läinud, siis järelikult oldi
eluga, võisid tulla nautima sp()rtija au Ja hiil~s~.lisaksauhinda~ele sai rahul ja mängiti võiduk~ lõpuni:
kehakultuuri ning lihtsalt kultuuri RaJ.n VemJarv,. kellel õnnestus - Võitsid jällegi', enamuses

" jateadusrTõstamaale. Seda,et sport teistele ületamatu tulem~s ette teha. TLJLSeltsist koosnev vanem vilis
järjest' tugevamini - meie iga- Kes ~le~s ~tnud terviklikkupilti tlaste võistkond, kus põhiraskust
päevasesse ~llu' on juurdunud, _s~aadIoml tOimuvast saada, oleks kandsid Rain· Veinjärv, Rain
näitas ka osavõturqhkUs. pIdanud helikopterit kasutama, sestRandmaa, Janek JaansQo (võrk
Av~defilee' tegid 1ilipidulikUks üb.eaegseltosavusrajaga toimus ka palliturniiri paHm), Marek Jaan-
praegusekoolidirektori A. Pirso võrkpall ning korveall;.: _ . , soo, Enn Martsön,Aimarpärna.
sõnad, kultuurimaja juhataja .Ene Võrkpallil'latsil alustasidrtaised~.· Suured t~usÕnad siinkohal Jaan
tantsutüdrukud ja anonüümseks kus 2 vi1ist~ast~ võistkonda ~allile ja kõigile' .. teistele
jääda soovinud kohaliku luuletaja p:.ae~ste ~ooliõpilastega: mõ·õ41._,,;kohtunikele,kes tublit tood tegidja
haikud. Vähem pidulikuIrlaks' vots~d. K~lge kÕr~enia~~.aut}iSl}d. lõpuni vasntpidasid. oO,'

osutus üldinfo jagamine ja regist- teems eSImenevilistlasfe: võisf':: Kellh~as juba õhtusse lähenema,
reerirnisega. seonduv. Spordipiog~' kO!1d, kus mängisidKärt So~elar, päike kiirgas aga ikka samamoodi,
rammi läbiviimiseloli -arvestatUd' Lagle Adler, Ivelin Midri,'Kersti, vaatamata . sellele, et ,spordi.,.
nii võistkondtiku. kui individuaals.e Taal, , Evelyn LUänder .ja' programm,. end' selleks korraks'

,meisterIi~sega, Kristiin~ Lepik. '" .. -...arl)111endanud.oli ja,spordiyälj3.Rki·
Võistkonnaaladeks olid seekõrd Samal ajal meeste korvpalliplatsil veel tükk, aega -üleskeeretatud
võrk- ja korvpall nii meestele kui näitasid teistele koha kätte tolmus läbipaistmatu näis..
naistele., "Need, kelle kehalised van"emad vilistlased Andres Kairi Kuur
võimed paremini individuaalaladel 'Männikus, Enn Martson, Janek
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Mari Lühiste

Tartu laulupäeval
Pühapäeva varahommikul .. võis lausa kuum.,Kuid egasee pidutnju ,Võrtsjärveääres -tehti". ka üks
alevisnäha ,rahvarUdes, naisi ja rikkunud.' Ühel õigel laulJipeol on ?ajalooline foto: Villu ja'tõstarpaa
piduülikondades ~ehi - .segakoor ikka nii vihma kui kapäikest. ' lauljad suure linttrakt~ri taustal. '"
asus Tartu suunas teele"et osa võtta Kella nelJaks olid lauljad,' tantsijad,' Koju Sõites leidsid 'lauljad, et
vabariiklikust segakoo~ide ,laulu, võimlejadja pillimehed oma kohad selline 'pikk, sõit ja pikk .pidupäev
peos!. Teispool, Pänlut liitusid sisse võtnud 0, ja traditsioonilisepolnud üldse vii:sitavad.Mjn~kssiis
meiega Uulu .koorilauljad kQOs "Laulud' nÜ~dlähevad...•• lõppedes talv läbi tööd. tehti?, .~aulukdori
dirigent Rein Vendlaga. (Pärnu süttis laulup'eotulLEt pidu oli ctööhoocleg,pole veel lõppenud: "'4.
maalt oli laulupeoI veel vaid pühe~datud Gustav Emesaksa 90. juuliL:~sinetakse vaitpulikul1aulu
Paikuse segakoor~-) HommIkune sünniaastapäevale, siis 'kandsi~ päeval Audrus, ILja: 12. Juulil
Tartu võttis, pidulisi vastu tuulise \ kava erinevad osad tema raamatute osaletakse' Pärnu _k~orifestivalil,
jaheda ja , vihmase ilmaga.. peanärju.' Lauldi koqust,' kodu- augustis on kalmis,tupüh~. ' ja
Peokorraldajad olid'aga kindlad, et maast, laulust ja selle' võimust. vallapäevad.' Tegevust ,0 jätkub
tuleb soe suvine päev:' neilolevat Kokkuosides 170 sega-, laste-Ja.' terveks suveks. Järgnlis~f aastal' on
kokkulepe ilmajaamaga, mis mudlIaS-koori" neid toetasid' aga üldlaulupidu. Loodame,.e{koor

lubanud 28 e- kraadi 'sooja. Kella pasUl)apoisid, tantsijad-võimlejad. s~l1elgi osaleb.-' Väga 'oot~€
kümnest alanud proovi ajal' andis Kõ,[ge, vahvam oli noormeeste täiendust, eriti soprani.. ja te,nqrh'~.-:"" ~~, ... '. ~-~

sooja pigem laul, .-kui päike. tantsutrupi, . esinemine. Koori-, rühma Suur' tänu 'meie "tublile
Mõnede ,lauludega - tuli kõvasti ,lauljatele meeldis aga kõigeenam dirigendile Viivi KärleQile ja
vaeva,'· näha,- sest "nQodid olid-' ,"-anatuttav "Tuljak", 'mida juhatas Tõstamaa val1avalit~usele.'T3.hatne

'esinejatenijõu:di}u:d~ 'yaid~paar" alati rõõmsameehie Toomas Voll. ka edaspidi la~ru.ga' meelt'
nädalat ,tagasi. ',Nii, '~poo1toQrete:;-Esinemirielõpp~s ühislauludega. rõõmustada.
Ila", .c nad ette, kan!igi; ,MidaPidu läbi, asuti koduteele. Et õhtU
läheni~le lõunale, s~dacsoojemaks oli meeldivalt' soe, tehti peatus
ilm truiutUs.'Sünoptikud"olid ~õria,~'Võrtsjärve ,ääres ja peeti pisikest
pidanud.' 'Rongkäigu~' algul ~oli 'piknikku: Söömaaega ja edaspidist
parajalt palav, JaulukaareaIl. ~ga sõitu saatis rõõmsameelne laul.

Sain peape~u,',., =, ",

Niilg-üsnamitme käest. Ja ikka asja õp.etussõnadjuures, kuidas talitada. aastad puhkasid.YTore 'OliNaadala,
ee~t. "Kiij~tad TÕstamaa Tuultes Et '.Tõstamaa inimesed ammuilma et ülemus O;lt-tööineest~iHllfes. Igal
minevikt:flugUsid,nagu olevikku ei lugeda oskavad, siisnüüdsestpeaks aastal pisut, ,oksL-tlõ'igata,
olegi. Ikka" Palusalu. -ja, Seli surnuaiaesine alati kena ja korras harvendada .ja me. näeme, et
preestrid! Seela sa cei ,kirjuta, ,et olema. Sildike ei olnud raud- seltsimaja ja raamatukogu ümbrus
koolipoisid "~suitsu., tõmbayad, nadtega elava puu külge < taotud, hakkab p~giks muutuma. Mina
kõrtsls-kiiivadjatere.ei taha ü~elda.,vaid lindikesega seotud. Värskelt ja . ölen ,.kasvanud ajal, kui
Ja tulevikusteLole vall~lehes ieragi maitsekalt võõbafud bussijaam mahakukku.nud .,leivatükile suud
ju~u. 'Aren~ava,' arengukava?, 'püüdis pilku. Koristajakäsi kpnid' anti. Seda ei tehtud toidunappusest,
Kus see areng- on?'? Luban end ära pühkinud. (Või ei visita neid vaid leib, oli püha.. Mulle on
parand,ada.· ja.,v~lla· elanikke enam põrandale, või ei suitsetata vastukarva leivatükikeste
ennemuistsete lugudega,emim mitte enam avalikuskoha&?). Kui nii äraviskamine ja tihti tOOl! leiba
tülitad&,jä.tuleviku~kallale ei mõtlepüsib, siis liiniautoga, tuliJat. poole. pätsi viisi. Kui toidupoes

.: kaasuda.~.tjirias,est,tilllakskirjutada. tervitab Tõstamaa punast~ata. Ja lõigatud leivapätsicmõlemadpooleq.·
Kas see nii .•paha~jkka on? Olen ennäe! Pool kuulutustetahvIit kohe kilesse pakitakse ja poeneiu
omamoodi )nohikaalllane: sõidan ·yärvifotosid täis: hariduselu küsib: "Mida veel?", siis Oh seegi
jalgr?ttaga.."Üskuge, see on tore ja juubelipäeva pildid., Kiitus idee midagi uut., Tagasiteel nägin,
- odav; Ningannab aega näha :i4na, väljamõtlejale! Pleekiimd . ja kui4as noor proua aitasüle' tee
ja· immesi. Suurele teele· jqudes unustatud kuulutuste asemel võiks viletsanägemisega vanurit ja tere,
hakkas,,".silma roheline prügikast ,pool klaasialust olla valla fotoleht. ütlesid mulle kolni punti noori. Me
surnuaia esisel. Läksin uudistama, .Lipumast! juures kärbiti helilii ja liigume Euroopa poole.
sest mitte ainult vanad naised ori suuri elupuid. (Need elupuud
uudishimulikud. Ja ennäe: istutati tundmatutele vene Andrei Udu
prahihunnikud kadunud ning sõduritele, kes kesk alevit mõned.
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Pereheitmine Tõstamaa Keskkoolis

Viimane päev lapsepõlves - tutipidu 29. mail 98.

Tõstamaa Vallavalitsus kUJllutabvälja
konkursi Tõstamaa Keskkooli

DIREKTORI AMETIKOHA TÄITMISEKS.

Nõuded:

pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt 5-aastane
pedagoogilise .töö staaz, soovitavalt juhtimiskogemus.

Esitada:

CV, haridust tõendav dokument.

Avaldused esitada hiljemalt 18. juuniks Tõstamaa
Vallavalitsuse aadressil:

Tõstamaa, Sadama tee 2, Pärnumaa.
Info tel. (244) 96 180.

Tänavused keskkooli

iõpetaj ad ..
esireas vasakult:

Andres Sahtel, Venna
Press, Marek Lind, Ain
Ervin Karlson, Joel Pulk,
Kaido Martson, Ardo Käiir,
RaldoSalk

tagareas:
Heleri Bauer, Marika Leas,
Diana Salk, Aile Adams,
Herje Vahemäe, Marge 
Päästel, Mari-Liis Pihlak

Parim lõpetaja Marek Lind -

Tõstamaa kaks Suurt
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Onnitleme juunikuu sünnipäevalapsi!
'I Keegi ei peata aastate Ale~sander Teras 80

"" d S •. S Il ManaPuls 75
SOU U. oovzme U e Harri Trump 75
siis tervist ja jõudu! Elviine Põltsam ~- 73

Arno Tohv 72
Neonilla Riidamets- 80 Vilma Männiku 7l

Tervitame uusi vallakodanikke

_Helju Velikok
AnnaPull
Heino Sireli
Leia Rannik
Helju Saar
Milvi Anila

71
70
65
65
65
60

- Leilaja Arno Salk - poeg Simo-Arno 27.04.1998.a.
Maive Karbus -~tütar Maarj~ 05.05.1998.a.- -

Katrin Tõnisson ja Arvo Miido - tütar Teele 10.05. 1998.a.

Veelkord meeldetuletuseks

kalameestele (vt.ka eelmist lehte),
missugune-oDckalapüügi kord

järvedel.
* Ühe käsiõngega võivad järvedel kõik kala püüda.
* Kutselisi kalapüügivahendeid kasutada ei tohi.
* Harrastuslike kalapüügivahenditega saab.kalu püüda vaid
kalastuskaardiga. Kalastuskaarte on võimalik osta .
vallavalitsusest. Ühepäevane kaart maksab 1O.-kr.Aastane
kaart maksab 180.-kr. on v~el teisigi võimalusi.

Maria ja Georg Leas

Briljantpulmade puhul
õnnitleb teid Tõstamaa

Vallavalitsus:

Raine Viitas
keskkonnanõunik

Endisele Pärnu KEK-ile kuulunud -puurkaevu uus
.omanik on OÜ Written. Kontaktisikuteks ~mRiho
Väli ja Tõnu Ratassepp. OÜ taotleb veekasutusluba.
Puurkaevu ~vee tarbijatel palutakse lepingute
sõlmimiseks ~endust võtta uute omanikega~Tel. 96

. O?4,yõi96 001. Kui kellelgi on probleeme seoses
K.'Ei).:Fk?evuga,siis on õigus kahenädala jooksul
esitada öma seisukoht kirjalikult vallavalitsusele.

Tõstamaa Vallavalitsus müüb
enampakkumise korr~s:

18.juun.iI1998. Kell 15.00
Tõstamaa vallamajaS'

sõiduautod
Opel Kadett 1,3 universaaI1989.a .

alghinnaga26 000.- EEK.
ja heas korras

Moskvits 2140 1985.a.
alghinnaga 6000.- EEK.

Osalustasu 25.- EEK. ~

.Autodega saab tutvuda 1 timd varem.

Pärnumaa -suvemängud
toimusid sel aastal Kilingi

Nõmmes, osales ka Tõstamaa valla
esindus. Üheksa spordiala
üldkokkuvõttes tuli Tõstamaa
valdadest kuuendaks. Tõstamaa

võistlejatest tulid suvem~ngude
võitjateks Ants -Pirso veteranide

kuulitõukes (10.80) ja: Kairi Kuur konnavõistluses kolmas koht,
naiste kuulitõu~es (10.94), teise ~ergejõustikus viies, köieveos
koha saavutasid Kairi Kuur :,seitsmes, võrkpallis olid naised
kettaheites (28.18) - ja .Evelynkaheksandad ja mehed
Vahernäe tüdrukute kuulitõukes seitsmendad, köieveovõistkond ja
(8.50), kolmanda koha Käthlin jahilaskurid olid üheksandad.
Kepp kõrgushüppes (1.45).
Võistkondlikult saavutati juht-



Tõstamaa TUlileel 1k8 iuuui

Müüa ühetoalim~ korter Nooruse 4-1.
Infoõhtuti alates kella 18.00

tel. (274)31521 (Tartu telefon) .

Teenimisvõimalus
Laupäeval,' 13. juunil kell 11.00 jagatakse
Tõstamaa Seltsimajas teavet karusloomade

, I (tsintsiljade) kasvatamisest kodustes tingimustes.
Põhiesineja on PõllUmajandusministeeriumi
konsulent _-SalmeKangur. Kogemusi jagavad ja
loomigi~ näitavad -ka mitmed· praktikud. Kõik on

,lihtne ja tulutoov.

22. juunll kell 21.30 Kastna mõisas

- -," Jaaniõhtu.
, Tule süütamine kell 22:00.
* saSlõkk
*uhhaa -
* suitsukala

* siga vardas

* karas~j~gid
* Kaarel·Kitvetja Tõnu Tamm
* tantsuks Teet & Priit·-,

Tants koiduni ja mälestused igaveseks.
Telkimisvõimalus.

Pilet 30.- kr.

I Tule kindlasti!

Mison· tulemas?
13. ~ 14.juuni Rannamängud Kihnus
25. jlluni üritus Suur nöör
'2. - 9. august Puuskulptuurid motell Maria
14. - 16. august Tõstamaa valla-päeVad
24. oktoober XV Tõstamaa jooKs

Hea uudis!
Keskkooli lõpupooks ilmuskooli oma leht

Koolivaim ..

Toimetasid Viivi K3rlq> Ja Alo Adler, kaastööd
tegid teisedki. '

TõhelaVlB
kodukohapäev
laupäeval2Q. Juunil
-algusegak.lO'()()

. 3. oktoobril 1998. aastal älgab Tõstimlaal

,B~kategooria autoju~tide kursus~
Eelregistreerimine ja lIsainfo kuni

~ 31. juulini .
teL 96323 (õhtUti peale kella 20.00)

- Valev Randmäe

- Jaaniõhtu
__ Tõstamaa lauluväljakul . ,

teisipäeval, 23. juunil algusega kell 21.00

Esinevad laste folkloorirübm Mikud-Mannid ja
_ seltsimaja tants~ad.

Murumängud muru sees ja muu meelelahut\1$.
- kõik tasuta -

Midagipoletegelikult juhtunud, kuiseda pole üles tijbendatud.
E. J. Phelps (Ameerika jurist ja diplomaat 1872 - 1922)

Toimetus: 
LeaRannik
Ene Lehtsalu 
AloAdler

Tõstamaa Raamatukogu
Tõstam~ Seltsimaja
Tõstamaa Keskkool

tel. 96184
tel. 96172
tel. 96231


