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~la" _ PQisid~ja tüdrukud pn~ alati,~ töö, laste; meeste ja naiste kõryalt
·seltsimajja toonud suure hulga Meie kohalikudpraegused tähed on
rahvast, nii ka seekord. Kuilava poolt Külli Merimaa, Moonika-Adler, Aivar

','yaadata, siis: on hea meel tõdeda, et' LuhaQrg, Elmo '" Vahernäe, _ 'Enn
tuntud,,tegijate, kõrvale, 'on tulnud Martson Ija lävastaja,~Kärt Somelar.

\ 'edukalt ka uued-näitlejad j~ näitejuht. Suur tänuteile mõnusa Õht\,l-eest-.
Prorresionaalne kriitik hakkaks~rtuüd 'Sinuarmas kriitik
norima, ~t mis, ku~ ja kuidas, aga
tuleb tõdeda, et 'meie
tublid näitajad käivad
koos oma-'vabast ajast -

Kriltika,
- "",,,. ~. -

Tõstamaa S~ltsimajas saadi 16.;

aprillil ha~ama~-jäljek~t:dse" tükiga:;
mis' ,andis ~jutiÜlinet~erriie;"nüüd -ja
loodan, et ka tulevikus... Kes veel
asjale pole, pihta saanud, siis jutt -on
tükist nim,ega "Minuarmas kriitik".
Tegemist on ' Ardi' Liivese
komöödiaga, mjs:.:rõstam:aanäitetrupi
poolt lavale ja. rahvale tOQdi. "Oma

Taas 'oli, Tõstamaa rahval usaldatud juba staazikale
"võimalus kaasa, elada kohaliku näitlejale Enn,' Mart-'

näiteringi etehdusele:Se,ekord said, soiIUe. Loomulikult tuli
meie näitlejad maha Ardi Liivese' ta~sellega kenasti, tpime..
komöödiaga "Minu, armas krütik". Selge diktsioon\ ~õl,av
Näidendi proble~n;t!d on, elulised -,' hääl.. Eriti}neeldejäävaks
suure egoga, kirjaniku haavatavus kujunes tema monoloog -
kriitika suhtes, ,,~arp1astus ja pihtimus "armsale lqiiti-~
arrriukadedus.' Oli nii sõna" kui kul~"~ kus kujqteldava
situatsioonikoomikat, ~,oli "toredaid kriitiku , asemel . ' oJi
kordaminekuid oma 'osasse puupakk sellesse löödud
sisseelamisel. " kirvega.

'Peaosa (kjrjanik TOQmas) oli " Tema partneriks
oli ter~va sulega Ja kõigi' nende probleemide keskel
kirjanduskriiti}(K~i (Külli muhe metsavaht Mihkel (Aivar
Merimaa). ,Küllap oli Luhaorg). Esialgu tundub ta
kirjanikule üsna ootamlitu, lihtsameelse ja pika taibuga mehena.
et kuiva j~ halastamatu, Pikkamööda aga hakkad aru saama,
kriitiku 'asemel kohtab kes on näidendis õige nööritõmbaja ja
kaunist ja emotsionaalset kes' teised oma nutikusega üle
naist. trumpab. - Peab tunnistama, et Elmo

Noorte üliõpilaste Vahernäe ja Aivar Luhaorg. uute
osas 'esinesid Monika tegijatena sulasid k~nasti ansamblisse
-Adler ja Elmo Vahernäe. sisse. Kiitus neile! '
Esimene - arniastus, Etenduse kordaminekule aitas.

arusaamatused, • tublisti kaasa õnnestunud
vääritimõistmised, (.armu-· lav~kujundus. Näidendi. lav~stajana
kadedus - kõik nagu e1us d~büteeris Kärt Somelar. Tubli
ikka ja ·usutavaIt, edasi saavutus õnnestunudlavastuse näol.
a~rJd: ljärg lk 2)



Pealtvaataja

Tõstamaa Tuuled lk 2

Pärast' etendust avaldas "üks
vaatajatest oma pahameelt publiku
üle, kes tema arvates oli vägatuim, ei
elanud kaasa. Ta oli ise suuri vaevu
naeru tagasi hoidnud, kuna üksi
naerda ei tihariud. Võibolla oli
publiku hulgas teisigi Ileid, kes samal,

.. ' ,
põhjusel ei söandanud naerda. Aga
võib ,'olla tuleb '.meie publikule
etenduse käigus vahepeal naerukoori
demonstreerida nagu' paljude'
välismaiste, . naljafilmide "'puhul

. te~akse. Kes teab? Igal, juhul 'oli
meeldiv • õhtu.. Aitäh kõigile'

" ./
Qsatäitjatele.
ülesastumisi.

'Ootame

aprill 1999

järgmisi

AIgkl3;sside päev Tõstamaal

Eve Rõltu

Tõstamaa kk
Tõstamaa kk
Tõstamaa kk

8. aprillil' toimus Tõstamaa
keskk~1;is' algkla~side . päev. Osa
võtsid üPtUse~tüle 130 õpilase PoOtsi
põhik~list, Tõhela algkoolist, Varbla
põhikoolist ja Tõstamaa' keskkoolist.
on juba ,traditsiootÜks saanud; et
erinevad klassid peayadma.furväikese
võistluse. Kõige nooremad' lugesid
luuletusi, 2. klassi lapsed: proovisid
kätt ,kirjatehnikas, kolmandikud
näitasid oma oskusi emakeeles ja
neljandikud vaevasid pead
nuputamisega. Kõik, kes soovisid,
said võimaluse esineda, mängida ja

tantsida.~-,-evalõpetuseks peeti maha
sportlikud teatevõistIuseo. ' ,
LuuletU:s~elugemises olid tublimad:

,l~7 2. EveIin Leerirna Tõstamaa kk
Rain Reinson ' , Tõstamaa kk

3. frieda Kriisa Tõstamaa kk
Käekirja. konkursil:·
'I. Regina AIgpeus Tõstamaa kk
2. Teevi Jõernägi Varbla pk
3.-4. Janett Birk Pootsi pk

Minna Pert Tõstamaa kk
Emakeele viktorünis:
1. Tõstamaa kk võistkond

Liisu Aava
Triin Lepik

"

Raimo Haljas
'2. Tõstamaa kk võistkond

Siiri Elleste

Malle Seppor
Tõnu Reinfeldt

3. ,Varbla põhikooli 'võistkond
Siim Rohtväli '
Toomas Greenfeldt
Rainer Sutt

Nuimtamises:
1.-2. Liisa Randmäe

Raili Männamäe
Erge Saare

Tõstamaa valla must kroonika
(märts 1999)

• 09.03. Pärakülas peteti Andrei K-lt välja 3700.- kr. maamaksu raha.

'. Dets.98. - 21.03. Värati külas murti sisse Aare K.suvemajjaja varastati ära elektripliit, kaks kraanikaussi,
segistid, WC pott, peegel j~ elektriradiaatorid.

• 23.03 Baaris "Must Roos'; toimus tüli, mille käigus sai kannatada Riina P.



Kurb, aga vaJalik
neid vajajatele. On ka üks piiblikool,
kus umb. 20 inimest käib üheaastasel

õppel. Laeval on erinevaid gruppe,
kes laevaga väljas käivad. igal suvel
käib laevalt läbi umb; 3000~ inimest,
kes' laevaga mõnda' aega kaasa
purjetavad. Alati on nende hulgas'
noori, kellel on sotsiaalseidprobleeme
kuni riigi ministrini välja; kessellel
laeval tegemistest osa võtavad.
Shaloin on missiooniraev, kes tahab
inimesi aida:ta ja õnnistada.
Tänaseks on erinevateskohtades üle
maailma 26 sellist laeva. Rootsis on
kokku 5 sellist laeva. Esimest korda

oldi Eestis 1990.aastal. Siis nägi Eesti
küllaltki teistmoodi välja, mainis
Birger Borgemo. Vene laevad, kellega
esmalt kohtuti, eic tahtnud Shalomi
sisse lasta. Lõpuks sõideti Pärnusse

aprill1999

24.märtsil leidis aset
märkimisväärne sündmus. Tõstamaa

vallas elava p'erekonna käsutusse anti
matuseauto. Annetajaks, oli usulis
heategevuslik organisatsioon Shalom,
kelle tegevus suurelt osalt toimub
sam~nimelise laeva pardal.
Üleandmine toimus Tõstamaa

vallamaja juures, kus osalesid
Shalomi liikmed Rootsist, Shalomi
PäI1lumaa esindaja Anne Aasa,
Tõstamaa vallavanem Toomas Rõhu,
valla sotsiaaltöötajaEnda Väli, Reet
ja Kalev Rand, kelle käsutusse
nimetatud auto anti. Nagu tõdes
va·llavanem, on sündmus tervitatav:
kahest aspektist: selline auto, mida
läheb tahes - tahtmata vaja, Tõstamaal
puudus ja. üks ettevõtlik 'perekond'
saab seetõttu hakata osutama vastavat
teenust meie~al1aelanikele
ja miks mitte kaugemalegi.
Seejärel paluti ,külalised
väikeseks ,vestluseks

, kohvilauda, mille oli
korraldanud . valla

sotsiaaltöötaja Enda Väli.
Vallavanem rääkis
külalistele tutvustavalt
Tõstamaa vallast, nemad
meile Shalomist ja
Pärnumaa Shalomi esindaja
nende tegemistest.
Shalomi tutvustas kapten ja
asutaja Birger Uorgemo.

Lõuna Rootsis on Shalom väga siiski sisse, kus leiti kohe inime~i nii
tuntud. Nad on töötanudShalorriiga linnavõimude kui, koguduste poolt,
18' aastat. Alustati., ühe pUljepaadiga, kellega saavutati kontakt ja usaldus,
aegade jooksul .on . see laev üsna mis kestavad siiani. Peale esimest
suureks kasvanud. Laev sõidab piki käiku on siin veeloldud. Aastal 2000 '
Rootsi rannikut, peatub ka Taani" plaanitakse järgmist sissesõitu
Soome ja Saksa sadamates. Shalomi, Eestisse. Kui laevon sadamas,
tööga on seotud umbes 150 inimest. 'tehakse seal. muusikat - teame, et
On ka abikeskus Oskarshamnis, mis, Eestiski armastatakse väga, muusikat.
võtab vastu kasutatudriideid jajagab Võib olla saame tulla ka Tõstamaale.

Tõstamaa Tuuled lk 3

Rootsis on meil igal suvel suurem
muusikute kogunemine. Umbes 3000
inimest tuleb kokku muusikat tegema.
Pärnus on Shalorni keskus', alates .
1994.aastast rääkis esindaja Anne
Aas. Koostööd tehakse kõigi P~u
linna kirikutega. Millega tegeletakse?
Jagatakse materiaalseid asju :..riideid,
majapidamistarbeid jmt., mida Rootsi
Shalom Eestisse saadab. Keskuses

töötab ,. arst; võib nimetada
vaeStearstiks, paljud inimesed saavad
sealt abi. On kohvituba, kus mõned
inimesed - on saanud tööd. On

alustatud tööd tänavalastega. On
püütud oma tööga ka kuritegevust
vähendada ja ennetada, mis on kõige
raskem töölõik. Kahel suvel on

komiIdatud laagreid ja· pÜütud
pakkuda tegevust lastele. ,

Vallavanem märkis, et seda
vajalikku abi on tunnetatud
ka Tõstamaal. Nüüdseks on
nende inimeste arv ehk küll
vähenenud, kes ei tule
endaga. toime ja seda abi,
vajavad. Tõstamaa vallas on
küll 5 kirikut (ehitustena},"
kogudus tegutseb vaid ühes,
tõdes Toomas Rõhu.
Shalom töötab kõikide
ristiusu valdkonda

kuuluvate kogudustega.
Pärnu keskus teeb koostööd

kirikutega," kes kuuluvad
Eesti Kirikute· Nõukogusse.
Abistatakse aga kõiki abivajajaid::
Lõpuks lepiti põhimõtteliselt kokku,
et vallapäevadeks aasta1 2000 jõuab
"valge laev" ,ka Tõstamaale.
Kohtumine lõppes ~uljetavaldava
puhkpillisoologa külaliste poolt.

Lea Raunik

Tänupäev Pärnus
Pärnu Maavalitsus kutsus 9.aprillil
Pärnusse kokku teenekad haridus-;
kultuuri- ja sporditöötajad· tänu
päevale. Iga saabuja sai juba saali
uksel tervituseks nelgiõie ja väikesed
mälestustrükised. Piduliku osa sisseju
hatuseks esines väga meeleolukalt ja
muusikaliselt nauditavalt Pärnu

Ülejõe Gümnaasiumi meesansambel.
Järgmised tervitussõnad Pärnu

maavanemalt Toomas Kivimäelt ja
teistelt juhtfiiguridelt. Südant
soojendav oli jälgida oma kodukooli
väikeste näitlejate lustakat esinemist
Eve Rõhu juhendamisel. Tulisemates
vestluses tuttavategaselgus, et meie
"padjasõbrad" kõigile väga meeldisid.
Hiljempakuti kohvi ja loendamatutes
sortides tikuvõileibu. Need kõik olid'

, meie jaoks valmistanud ja meeldivaks
lauaks kujundanud Pärnu Kodumajan
duskooli õpilased. Rahvastoli terve

saalitäis ja loomulikult nende hulgas
palju tuttavaid. Tore oli meenutada
ühiseid nõupidamisi, olümpiaade ja
sõitu mööda suurt Nõukogude Liitu.
Südamlikud tänusõnad jäid meist
maha korraldajate aadressil. Eakale
inimesele on siiski väga tähtis; kui
kellelgi meenub, et sa ikka olemas
oled.

Ürituselosales Evi Liiv
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Teekond SiberilQ.3ale.. , -- , ..

(AlgUs' märtsikUu vallaleh.es.Y-;

Teine tähtis ettenägelikku$'~ hobusemehea dasid - ,hõbused I ja ';, Eestlased olid igas töös ja
peale' . ravimit~' kaasavõtmis~" oli hätiad:olid karjamaal., Olin "ka.•ise. olukorras eeskujuks. '-Nende, . töÖd'
õmblusmasinaühesvõtmine. Ha~asin kevaditikülvimasina peal. See töö oli hinnati väga~-:Kõigerohkem irnestäsi~'
alguloma perejaoks õmblel!la (olin ju vägaraske.~Vilj.avedajad tõidkotid ,kohalikud' -selle üle, et me kõik
õmblust. õppin\ld),'aga, 'kuuldust~ . põlluäärde, külvimasina peal olija .oskasime lugeda ja.kirjutada.
levideshakkasid venelased mulletööd pidi iga ringi: ajalkotid ise peale Venelastehulgas olid' kiIjaoskajad
too,ma. Õmbiesin ka meeste pükse'ja tõstma'.Põlludoiid väga suUred- oma ainult'mehed, noored, '30' aast~sed
seetõttu oli tööd palJu. Ega neilraha ei ,1,5-3 km pikad. naised lugeda ei osanud~Üldse suhtuti
olnud, aga, saime neilt kartuleid .. M(:iekolhoosis kasvatati ka naistesse kui laste·ja loomade~eest
söögiksja see!1IDeks,.samuti ka pii!l1~, lina (üle 500 ha). Kui lina, oli hoolitsejatesse, kõikide "ametite" peal
Tööd toodi ka .teistest küladest. ~ui tärganud, pidid naised ja lapsed olid .1,11~hed;' Ei, puudunud ka
juhtus nii, et pid}n.päeval kolhoosi rea\;ahed rohust puhtaks kõplama.meelelahutus. Meieeestlased käisime
tööle minema, .. siis' lõikasiIi öösel Peale külvi oli paar nädalat koos, pidasime eesti pühi, laulsil;ne:
riIdedvälja, tegin passimisetiivalmis vabamat aega. Selle aja sees varusime eesti. laule ja .mängisime. ,Nende
ja ema õmble~ siis masinaga,päeval kütet-nii endale, kolhoosile ja koolile~ aastate, jooksul' pidasime neli
valmis. Küll oli ikkaõnn, et mul.., Seejärel algas heinaaeg, mis kestis pulmapidu, sünslisid 'lapsed, aga
õmblusmasin kaasas oli. Naabrinaine viljakoristuseni välja. Vilja koristati pidime ka võõram<!amulda sängitama..

kodÜs ütles, et kui Venemaaleotuleb hobunii4li~itega, hiljem ka viletsate eesti 'f" inimesi.. ,Kõigi nende
mitma, siis peab' 3 masinat kaasas kombainidega. Väga palju vilja läks . perekondlike sündmuste juurespidi
olema: õmblusma§in, lihamasifi' ja ,raiskU, 'sest polnud. transporti' ja k~~gi ~ka-päevakohase' sõna ütlema.
kohvintasin. Kõik 3 mäsinatoli4,muV;, 'kuivateid. 1952. aasta oli väga raske·~.Nende, sõnade· ütlejaksolin minakui";
kaasas. ' , , , ' ,'",,' " .Juba~rvi ajalläkskuivaks ja suured •endise:-köstrija'kooliõpetaja abikaasa.

. Õige töö hakkas" rukkilõikUse tuuledvii~id seerohe ülite põllu äärde ' NH' siis ,tuli noori paari panna, lapsi
ajal. Kombaiile polnud. Rtikist lÕl~ati kokkU.: , Terve. suvi olL., Fistid,a,,; ja" lahkunoid viimasele
h~bumasinatejasirpidega (s'a~sa, sademetevaene.Vene inimene' on~ teekonnale-saata.
küüdit~tu_d);,Eestlase~ tegid selle töö usklik ja JIsub igasugU< nõidust. Just,k,leale Stalini surrfla läks meie
ära rautsidega ja pik~ vikajiga'- seK,aastaJ lõhut11mlas, kirik: jatehtL elu paremaks. Juba 1953.' aasta
Loomulikult oli meie töö JO körda ' siMa-.'" 'kultuurirrf~ja:;;c, külarahyasaügustjs' tulilteade, et. võime lapsed
tulemuslikum j~ venelaste!: 'oli. :arVaski-.põtida JUi11iIa,Karistuseks: '.Eestisse saata. Minu ':poeg läks

imestamist. küllaga. Novosibirskjst"", Naised~ käisid" ikoofi\dega .,põldude Eestisse minumehe€tna. juurde: Ka
kutsuti iS,egi· ~jalehe 'korrespod,ent ääreS ja pa.Iusid ,vihma. Sel aastalmeie. eIldi hulgas idanes' lootus,; et
meie :tööd vaatama. Eestlased olId 'Jä'fkus'vilja ainul(seemneks ja meilgi ,,' saame kunagi Eestisse tagasi. ' ,0;

veI!~lastesilmis kõrgelt"hinn€ltud.Sel jäi normIviIi saamata,ka"kartuIid jäid' 1955. aasta 'SIllyend vabaks ja
aastaloli ka Jiäga bea vilja-aasta, aga' väikseks.TÖÖlkäijad'said'0,5 kg. leiba tuli meie juurde. Vendsai kolhoosis
meile tõi t~ suurema oIjJ,l§e.Päeval' päevas, mille- koostises moodustasid sepa ja mehhaaniku ameti.
lõikasime vilja,Ööselmasindasime. Et " 'suurema'Qs~aganad: Nälg vaatas sisse Need i aastadolid· ,ka väga
meil kartul kasv~asja natuke'sai~e ka ig~sruksest ja aknast. viljarikkad aastad. Saime normivilja,
kolh~osist,vilja, siisvõisime tõdeda~: 'Viletsa toitumise tulemusena jäi kõrval töötasuks' ka veidi.raha; MaaC

et e§imese aasta raskused olid saanud, minu:· tütar 'skorbuuti.' Pidin- jällegi. oli 'seal ju tohutult viljakas. Olen tiliti
veidiIeevendust.·" rohkem pingutama" öösiti rohkem mõelnud, et oleks ,meie kodumuld 'nÜ

Talvelvene naised tavaliselt. õmblema. Selletöö .eest saime veidi viljakas,oleksime.kõikmiljonärid.
tööl ei J<iiinu!i~Aga eesti naised pidid mett, et lapse olukorda:parandada. '1956:'llastaL 'hakkasid levima
tööl käIma - 'farmides, .~metsatööl, Kuna olin külvimasina peal tööl, tõin 'kuuldused, et eestlased, saavad koju,
loomadele' heinaveol. Eks need ikka mõne>kilo koju, et supi sisse kui' nad koostavadpalvekirja ~NKL
talvis.ed,tööd olid eriti rasked sealse panna. Terad olid var,astamise. Prokuratuurile: ,'Meie _ saatsime
ilmastiku tõttU- tu~ev pakane.(35-40), vältimiseks'ke~ikaalid~ga töödeldud juuHkuus 'palvekilja. ~-Augustis ' ' tuli'
hirmsad tuisud, palju lup.d. Lahtise ja nende, !arvitamisega - pidi olema vastus, et palve on edasiantudEesti
näoga ei .saanud ,käia, ikkapidi nägu ettevaatlik. Ema, pesi terad keeva Siseasjade Osakonda. Detsembris tuli
nii kaetud olema, et" silmad. ainult veega läbi, kuivatas ja ajas läbi see 'lunastav sõnum -'oleme vabad ja .
väljas.. Mina käisin juhutööqel, kohvimasina - nii sai see "armetu iva" võime kodumaale minna. -:Oh "seda\
vennanaine sai . talveks tööle supi- sis~ec.,·pandud:-Sama viletsas Jõputut rõõmu. Jaanuaris alustaSIme
tallimehena. ~ olukorras olid ka kohalikud :;-koduteed.

Tallimees 'töötas talvelkülas, venelas~d, ainult et neilolid lehmad ja 'Üks murerohke etappeIust sai
aga suveIS km. kaugusellaagris. Seal piim. Ka meie ;olime juba mu.llika minevikuks..
oli põldude lähedale ehitatud kerge kasv~ma muretsenud, samuti oh Kuulas ja kirjutas üles
hoone, kus tallimehed ja seapõrsas aedikus.. E. Liiv



Varjud - Raina ja'Evelin .

suudaks sellist tööd teha; siis suudaks
küll aga vabatahtlikult ei teeks. Sa ei
saa üldse oma loovust rakmdada, oled·
käsistjalust seadustega kinni seotudja•
vale samm' võib viia eitea kuhu. Nii'
hulgaliselt on piiranguid ning
ettekirjutisi et jube. Antud töös on
oluline .' suhtlemisoskus, 0 kiire
otsustusvõime, tahe mõista teiste
probleel11e;olla hea nõuandja,··samas
tuleb välja näha alati korrektneja
puhas. Sa ei tohi eksida, .pead olema·
kõigega kursis ning soovitavalt alati
kättesaadav. 0 Peale, sene tuleb
direktoril korraldada rahaasju, panna
paika kooli eelarve, otsustada, kUhuja

aprill19~;

T".....e- •• "+).. .":,,, .'~•••• ",'" oovarJupaev.-'-,
10. märts olL üle-Eestiline. aastaraamatu koostamine. 13.15

töövarjupäev. Kes veel ei tea, siis sel. vestlus õppealajuhatajaga. 0 'Jätkus
päeval pannakse Junior Achievement, ettevalmistus lästevanemate
majandusõppe programmi järgi. koosolekuks. '17.00' lastevane~ate
majandust õppivad 0 õpilased koosolek. Minu hinnang: Ettekujutus
kohalikele tähtsamatele tegelastele·' antud ametikohast ei muutunud, kuna
sappa. Meil õnnestus "lõksu" püüda teadsin juba enne selle olemust. Kuigi
hr. Ain Rea "ja hr. Toomas Mitt. seda küll ei- osanud arvata, et
E~imese sabarakk oli" Räiila, teisel direktoril" tuleb ka koristajate ja
Eveljn. Asja tuum on selles; et õpilane kokkade tegemiste üle valvata. Niigi
näeks, kuidas käib' töö 0 sellistel on direktoril igasuguseid
inimestel, kes peavad palju liikuma ja ministeeriumide ettekUjutisi, nõudeid
kõige eest vastutama. Siin on -siisneed palju. Lisaks veel asjaajanlised vallas,
kaks näi<;let eelpool nimetatud' linnas, igasugused õppepäevad,
ininteste päevaplaanidest 0- kiJs keegi vastuvõtud ja veel 'palju-palju
käis, mida tegi jne. Hr. Toomas' Miti paberimajandust, mis kõik tuleb joone
kaitseks peab ütlema, et see päevoli. peale ajada. Kui nüüd küsida, kas ise
üks lihtsam.aid, raskus seisnes
lastevanema!e -. koosolekus.
Muidu, võib' tunduda, et ta ei
teegi midagi' eriJist. Uskuge
teeb küll. Olin Tõstamaa
Keskooli direktori Toomas'Miti
varjuks. Tema tööpäevaigas
kell 8.00. Jõudis kooli~ajja ja
suundus arvutiklassi. 9. klassi
ajaloo tunnikontrolli ette
valmistama. Sundis .mindki
seda testi lahendama, tulemus
oli normaalne ,. teadsin täpselt
pooli vastuseid. 8.15 haaras hr.
Mitt kabinetist asjad (päeviku,
ajalooõpiku ja. töövihiku).'.8.20
algas tund.Õpilased lahendasid'
APS testi. 8.45 testi tulemusea
paar mitterahuldavat. 9.05 algas 0

vahetund. Väike .puhkus. 9.15
Läksime arvutiklassi. Direktor otsis

interneti, •vahenduse,lvälja. "Riigi
Teataja" veebruarinumbri. Uurisseal
alaealiste mõjutusvahendeid kuri-
tegevuse tõkestamiseks. 0 • Vahendid
olid puudulikud. '10.nO· vahetund.
10.10 saabus tervis,ekaits~inspektor,
kes soovi· kül~stadasööklat. Söökla
põhjalik kontrolIreid. 10.55 vahetund.
11.15 vestlus Lauri I<.arotammega
tema eilse' käitumise' pärast
kultuurimajas. Lauri 'kirjutas
seletuskirja. Arvutiklassis materjali
edasilugemine lastevanemate' koos-'
oleku tarvis. 12.00 söögivahetund.

estlus Maimu Juhkarhiga 1. klassi
reemal. 12.1·5 Tõstamaa valla

kuipalju raha küsida' ning suriunad
valla nõudel ikka väiksemaks teha.

Mina, . Raina, olin sabas
Tõstamaa Kaubanduse OÜ esimehel.
Ain Rea'l. Tema tööpäevaIgas
varakult, seekord koos temaga ka
minul.
Päevaplaan.

AS Enda ,.' liha ja vorsti
saadused (sült, pasteet, 'hakkliha,
vorstid). AS Cibus - leivad, saiad
(degusteerimine). OÜ; Dreklan
kondiitritooted (degusteerimine). otr
Ravor - rattaläagrite ost b~baauto
tarvis. AS" Foxman ,. Ford
autoteenindus (auto 0 kapott ei
avanenud). AS Aksel '- piimatooted

(k?hukeste' degusteerimine).
OU Antmonte - puuviljad
(degusteerimine). AS Ringtee 
sealt võis leida absoluutselt
kõike: võileivamäärded,
maitseained, alkohol baari
tarvis, majonees, ketsup:

AS Faral - mootorsae
ketid, küünlad, soojad töö
kindad: Alalise' kliendikaardi
vormistamine (50.-). AS Tarvis
- auto süüteküünalde ost. 'OU
Alder . ,. keemiakaubaa,
peamiselt Rauapoodi. Kojl:ls~it.
Kaubavarude nimekirja koos
tamine. Kauba üleandmine
Teeristi poodi.. Sauna Ja
majutuskoha ehituse ülevaatus
ja tekkinud probleemide

lahendamine. LõUnasöök baaris Must
Roos. Rauapoodi kauba Uleandmineja
hindade . arvutamine,' Minu

ettekujutus sellest firmast eriti na~
ei muutunud; kuid siisokisain aru, kui
palju tööd 'javaeva peab fIrina
esimees nägema. Ma arvan, et
jõuaksin sellise tööga ise tdime tulla,
kuigi see nõuab head suhtlemisoskust
ja kannatlikkust, See töö on küll
raske, kuidsamas annab ta, palju uut
juurde.

Evelin Nõmmik
~ Raina Pavlova
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Muusika meid seob

Ene Lehtsalu

Seltsimaja juhataja

...
5.-7.a. vanuserühma võitja Anna

. Vahter Varblast

Kerge see otsuse tegemine ei olnud
ningveel kord suur aitäh,
tehtud töö ja abi eest neile !

Lauluvõistluse tulemused olid
järgmised : 5. - 7. aastaste
vanuseromas I koht ANNA VARTER
Varbla' rahvamajast, juhendaja, Ivi
Kask; n koht RIINA REINSON ja III
koht ADE - RIIN VENE Tõstamaa

lasteaiast, muusika - kasvataja Tiiu
Raavik 8.- 10. aastased:. I koht
AUDRU DUOLE Audru Keskkoolist,
õpetaja Tiia Tamm; n koht ANN --:
AMY VENE Tõstamaa. lasteaiast,'
muusikakasvataja Tiiu .Raavik; III
koht SIIM ,SELGE Tõstamaa
Keskkoolist, õpetaja :riia Schär. 1I .-~
13. aastased: I koht MARINA

RISTAL Pootsi Põhikoolist, Öpetaja
Heli Kvell; II. koht. SIGRID
SOONSEIN Tõstamaa Keskkoolist,

õpetaja . Maimu J~hkam; III koht .
KRISTJAN .ROSKO :Tõstamaa rikkamad. Ja mine tea, võib - olla on

Keskkoolist; õpetaja Viivi Karlep. 14. järgmisel aastal toimuv lauluvõistlus
-18. 'aastased: I koht KADI -INGEL vallas'tõestirahvusvahelise mainega,
ROTENBERG 'Audru .Keskkoolist, ....m1gu .mainis vallay:anem Toomas
õpetaja: Tii~,c. Tainm; n: koht EEGE Rõhu t~rYituskõnes lauluvõistluse'
LAANSOO· . Tõstamaa Keskkoolist, algul. ,
õpet'aja Viivi Karlep~ III koht, PIRET Lauluvõistlus sai ,teoks tänu
TERAS Tõstamaa Keskkool, õpetaja Eesti" Kultuurkapitali ja" Tõstamaa

, Vii.v~Karlep.,~ ... , .. ' Vallavalitsuse toetusele. Kohtumiseni'
. Usun, et kõik kuulajad - järgmisel kevadel !

. vaatajad said mõnusa
. muusikaelamuse ja võistlu$est
osavõtjad· on . kogemuse võrra

Kaunil kevadpäeval, 19. märtsil
sai taas teoks· III Tõstamaa valla laste

lauluvõistlus "Muusika meid seob ... "
"Sellele, juba' traditsiooniliseks

, 'kujunema hakkavale üritusele oli
Tõstamaa' seltsimaja saafi. kogunenud
väga palju muusikahuvilisi ~ nii noori
kui vanu.

Võistlustules osalejaid ' oli
kokku 37 last. Lisaks oma valla
lasfele osalesid veel naabervaldade

Varbla ja Audru laululapsed, kes
pakkusid meie lastele tugevat
konkurentsi. Tänu ürituse. toetajatele
oli sellel aastal võimalus teha

lauludele fonogrammid. See ilmestas
lauluvõistlust. Neid. toredaid
laulusaateid on lastel võimalik ikka ja
jälle oma laulude ~sitamisel kasutada.
Kaunist laulu võis kuulata ligemale
kaks tundi, sest valla· laste
lauluvõistlus . on~ ja loodan, .et jääb
üheks võimaluseks l?stel' oma
esinemisjulgust - oskust arendada ja
näidata ja ka teistelt ,mõõtu võtta.
Maakondlikele ning vabariiklikele
laulukonkurssidele on võimalus

pääseda siiski vähestel. Aga' tublisid
laululapsi on vallas p~!ju. Siis ongi
antud võimalus vähemalt kõigil
tahtjatel osaleda omas vallas toimuval
konkursil.

Laste laulu hindasid kaks'züriid

täiskasvanute ja õpilaste zürii.

Lugemissoovitu~
Kevad oh käes! Miks mitte

siduda lendlev sall valltttu lehviga.
kaela, seada nägu päikesele vastu ja
võtta ette mingi kevadiselt ülemeelik
tege~s. Kui sa pole pikka aega ühtegi
luulekogu käes hoidnud, siis nüüd on
sellek;sküll paslik aeg. Eriti sobivad
luuleread looduse ärkamisest ja.
armastusest. Just· selline 'on äsja
ilmunud Helvi Jürissoni "Sinine
ki ."VI.

Helvi Jürisson on üsna eakas

daam (sUnd.1928). Seda meeldivamalt
üllatab . tema nooruslikkus ja
vaimuerksus. Jürissoni tundelüürika

on äärmiselt diskreetne, vajalikud
sõnad on lausutud nagu
möödaminnes:

Mul on tuba; mul on ase
vajadusel puud on ahjus.

Mine siis, sul minna lasen

ent mul on sust kahju, kahju.
või

Nii taevatunnelisse kaovad rongid
ja mahajääjaid ikka letdub neist

sa mõtlikuna mööda liipreid
longid

mispärast üks eioodand ära teist?
Jürissoni looduslüürika hõlmab

kõiki aastaaegu ja loodusnähtusi.
Tema luuletustes esineb külluslikult

epiteete ja metafoore, mis aitavad"
luulekeelt mitmekesistada ja
nauditavaks muuta. Näiteks:

Täna jõudis kohale talve eelsalk
Põhjala jäine hõng.

Tõi kaasa klaasist kirstukesed
viimsidIe roosidde

või

Kevadine pööripäev
ja hingesugavusest kerkib üles keeris

, kerib ja kerib
tõstab katuse kohale kõikesugust

kerib taeva alla lindude naerualuseks

tühja õhatud talvised tunnid.
Loodan sinu kevadiselt

ülemeelikule tujule ja et sa võtadkätte
ning kasvõi lehitsed ..seda toredat
luuleraamatut.

Evi Liiv



aprill 1999 Tõstamaa Tuule4 lk 7

SPORDINURK

KORVPALL

Lõpule hakkavad jõudma viie
meeskonna ja nelja - naiskõ~a
osavõtul toimuvad valla
korvpalliturniiri mängud.
Poolfinaalmängud toimuvad
seltsimajas kolmapi\eval, 21. aprillil ja
finaalmängud neljapäeval, 22. aprillil
algusega kell 19.00 . Põhiturniiri
mängude põhjal juhivad meestest
Velmont ja naistest Kuurnad
Tüdrukud. Tule kaasa elama !

JÜRIÖÖJOOKS
Traditsiooniliselt tähistatakse'

Tõstamaal jüriöö ülestõusu aastapäeva
jüriöö teatejooksuga. Võistlevad
kolmest nais- ja kolmest
meesvõistlejast koostatud
võistkonnad, ühe etapi pikkus on ca
400 m. Võistkonnal" peab olema
tõrvik, mida kasutatakse teatepulgana
ja mis vähemalt jooksu algul "kapõleb.
Lisaks üldarvestusele .. jaotatakse
võistkonnad liikmete vanuse liitmise

JOOKSUKROSS KASTNAS

Pühapäeval, 12. oktoobril
toimus Kastnas kohaliku VSS "Jõud"
kollektiivi korraldusel jooksukross,
millest yõtsid osa kõik ümbruskonna
paremad sportlased.

"Ole valmis tööks ~akaitseks"
normi 1000 m jooksus täitsid
paremini Alfred Kuura, kelle ajaks oli
3.22 . Järgnes -Lembit Tammeniit
ajaga 3.35 ja Endel PõItsam - 3.45

Tütarlastest tuli 500 m jooksus
esimeseks Hedda Udu· - 1.31. Teiseks

jäi Helju Tago -1.34 ja kolmandaks
Elfriide Põltsam - 1.36 .

Meeste 1000 m jooksu võitis
Andrei Udu - 3.10, jättes napilt teiseks
Helmut Ringi - 3.13 ja kolmandaks
Arteemi Udu - 3.26. I

Lõpuks toimus samal rajal 3 km
jalgrattasõidukross, mille· võitis
Arteerni Udu aj~ga - 8.55" Teiseks jäi
.Arvi TaITh'1leniit- 9.41.

Toomas Rõltu

KILLUKE TÕSTAMAA
SPORDIAJALUGU

Ühel päevaloli spordiklubI
. laual koopia ajalehest Töörahva Hääl,
nurgale käsitsi kirjutatud, et tegemist
peaks olema1947. aastillehegaja pu
nase pliiatsiga märgistatud üks artik
kel. Aitäh tundmatule ajaloohuvili
sele, äramärgitud artikkeloli selline:

"teel nelja vanusegruppi: kuni 60, 61
90,91-180, üle 180 .

Tänavune jooks toimub reedel,
23. aprillil. Võistkondade
registreerimine algab seltsimaja ees
21.30, järgneb· avamine" ja start

. antakse kell 21.15. Peale j ooksu lõppu
.toimub autasustamine ja seejärel
jätkub üritus jüriöÖ· simmaniga, kus
ootab ees sportlik üllatus ja toimub ka
valla korvpalliturniiri autasustamine.

Möödunud aastalosales jooksul
27 võistkonda kokku 162 jooksjaga
lasteaiaealistest kuni pensionärideni.
Sellel võistlusel pole kõige tähtsam
võit, vaid osavõtt. Möödunud aastane
jooks. oli eriti ilus, sest paljud pered

"'- olidjooksutrassi ääres süüdanud oma
• jüriöö tuled.

Pane võistkond kokku ja tule
löö kaasa!

Somelar, Ivelin Midri, Lagle Adler ja
Ave Martson. Tõstamaa meeskond sai
tihedas konkurentsis kolmanda koha.

Mängisid Janek Jaansoo, Kaupo
Põltsam, Valvo Volgerad, Kalvi Kaas,
Valeri Burakov, Alo Adler, Ago
Adler ja Toomas Rõhu .

VÕRKPALL
Traditsioonilisel Tõstamaa

spordiklubi võrkpalliturniiril toimusid
pallilahingud esmaspäeva ja
kolmapäeva õhtuti jaanuari algusest
kuni veebruari lõpuni. Osales 7 pea
aegu võrdvõimelist võistkonda, kokku

Võidukad võrkpalli võitjad.

toimus 46 täispikka mängu, kus nii
võidurõõmu kui kaotusekibedust said
tunda kõik võistkonnad. Esmakordselt

olid esindatud kõik valla piirkonnad.
Turniiri võitjaks· tuli Päästeameti
võistkond koosseisus Jaan Pall, Jaak
.Jaansoo, Ago Adler, Kuldar Miidu,
Algis Kiinvald, Moot:lika Adler,
Kristiina Lepikja Lagle Adler.

Järgnes õpetajate võistkond:
Kairi Kuur, Tiina Kapten, Kärt
Somelar; Õie Jaansoo, Viivi Kadep,
Toomas Mitt, Dmitri Mehhovits,
Ando Lomp ja Toomas Rõhu.

Kolmanda koha saavutas
keskkooli võistkond: Raidi Rand, Ave

Martson, Merit Kaelep, .Argo Kaelep,
Hardo Vahernäe ja Alo Adler.

Järgnesid Tõhela, Kastna,
Varbla ja Pootsel.

. 6. märtsil toimunud Varbla

valla võrkpalliturniiril oli osalejaid
kuuest Pärnu- ja Läänemaa vallast.
Kolmandat aastat järjest õnnestus
nalskondadest võita Tõstamaa valla

esindusel, kes mängisid" koosseisus
Moonika Adler, Kristiina Lepik, Kärt
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" Sho~,truPP"J)~sib ,~ndale
:liikmeid, kes, oleks

, J 7 .,' -0 ~ '" •

huvitav~d ' , ,,',
,- ,lustlikud

-kentsakarl, ,.
kessuudaks, ' , ,

, , '? _. 'vastu p~a kuulsusele,' "
..kes~naudiks' f"

ennast elus ja elu eneses.
Kontakttelefotf8 25 ['902280,

, .

':~?t.rVuti~~tsu§;algajat;~le
,Eelregistreerimine 96297 või,

251,62351 -,

, ,

Tõstamaa vallavalitsus korraldab '. '

piir-kondl~i:kud,kühide ko~s.olekud,
Reedel, 23. aprillilkelll2.30 Tõhela rahvamajas

Kiniste, Tõhela, Männikuste ja Alu külade .
elanikele: , ,,',

Esmaspä~val, 26. aprillil ke1114.00 I<.:asfua:··.
, kaupltis~s Kastmi, RaIium:ikaja Ral!lii~uJ(~ülade

elanikele: '

Teisipäeval;27~ apriIlU kell 17.ÖOPoc:itsi' .
.. kooliInaja.~-;Pöotsi j i.1ao'küJade 'elatiikyle.' ,

_ .-- ~__ ~ J - •. ~ .. ,

Kohi1ap~eval, 28.. apJ;'nIUkell17.00Seliste ',.-
rahyaniajas'~€1iste j~.g,ärciküla elanikele.

, Neljapäeval; 29.aprUUl ke,H1730 Tõstamaa ,
seltsimajas Tõstamaa alevi, Ermistu, Lõuka, '
~TõU:ija:N'äratidanike1e. ,', ;

Koosoiekuf€"ajaKäVahlS j'aManijas te_atame
,ÜHeridava]t. -

Kavas:""

vallavanema info vallavalitsuse tegefni~test :'
külavanemate valimised ".

'kohalike probleemide arutelu

.... '

,";.,On,fI,itl~meaprillikuu sünnipäevalapsi! "".-",'
- Rohkestiõnne, ,fUlcla Pinn·'" ,,;' ,JB " ,A.ritifLaan.'. '

)lõbusat meelt, ',." ;c'~,N~b~ilfaLeh!lci,' 83 _ .< S3.r!me~äsela
, _LudIa Paalberg·- 83. ", '.·<~JutaKase~

_tuuIP!lhugu~ !liHal- Prisk 83 Endel Andrese. ".

pilved'elf!Ütelt! )v1iJg.~,kuht:, e'-82.Edu~d-Härm
Mari~ Laue ' ,,- - 94 ,'- Simiid~ Rees . ,81 '.t\ir,l<i Gliutmamt
Vilhelm Laurits - 91 Mana Kääi' e" ';81 AinoRa~vik,
Bernhard Meriluht 89 Ada·Reinson . 78 Elvine Haririus

e"ShiaidaRohumäe 88 Jaan'~ü!t 78, Ain.MäÜnikus e' .,
Jakob :tille, .. 88 - HeljQ,Tel! ' '77 - Ivi Laur
NaÜllia Elnsalu 87 ' Jüri Salk~' , ::77
Ella.Kollo' 86" ~inda Estam . , 77

EMADEPAEVAKONTSERT
Tõstamaa sel(simajas

Reedel, 7. mail keti I8.00

"Teile, kallid emadja vanaema(i esinevad vaUa
laÜiu-ja tantsulapsed.

I -, ~ --;;-.---~_' mu -~4.

Reede!,' 23. al!rijli(~flt~~{.pO,
_' ..Tostamaa'seltsl1naJtl.~: '

JiXl{]Ö'ÖsiMMJJ:N~

Ansambliga ~'Tinllf,K61?Rr;S~'/JärV~'J}~a/~" .1

SP?rtlik üllatus f '" ",:', ,- '",,""" '. , I' '" Pääse:20.- EEK '

'Korvpalli võistkonna tiikmet;le:jajü;iÖöi:~ I- -, I

joobust osavõtnuile'l'AStJT:Af " I

Toimetus:
Lea Rannik
EneLehtsaIu

Aio Adler

" Tõstamaa Raamatukogu
Tõstamaa Seltsimaja
Testamaa Keskkool

tel. 96 184
tel. 96172
tel. 96231

j


