
Taas kirsipuud on õisi täis

ja meie vallas elu käib.
Kui kartul maas, siis väike paus,
et heinategu tuleks aus.

Pea süüdatakse jaanituled
ja rahval jälle uued mured.
Kui ilmub juunis valla leht,
siis räägime, mis ära teht '.

Võib-olla luuletuski uus

ja küsimus ehk hoopis muus.

•••

Tõstamaa Vallavolikogu
korraline istung
toimus 28.04.2000.a.

Volikogus olid arutusel järgmised teemad:
1. Valla korra eeskirjade kinnitamine;
2. Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasuta
mise teenuste hindade reguleerimise kord;
3. Vallavara võõrandamise kord;
4. Maade ümberkruntimiskavade
kinnitamine;
5. Endise Kastna kontori hoone müügist.
Otsustati:
kinnitada Tõstamaa valla avaliku korra,
heakorra ja kasside ning koerte pidamise
eeskiri, samuti ühisveevärgi ja kanalisatsiooni
kasutamise teenuste hindade reguleerimise
kord ning vallavara võõrandamise kord.
(Nimetatud õigusaktidega saab tutvuda
vallamajas ja raamatukogudes).
Volikogu kinnitas ka maanõuniku Heino
Laanemetsa poolt esitatud maade ümber
kruntimiskavad ja andis vallavalitsusele loa
endise Kastna kontori hoone müügiks.

Tõstamaa valla
ühisveevärgi ja 
kanalisatsiooni

teenuste hindade
reguleerimise kord

1. Käesolev kord reguleerib
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
teenuste (edaspidi teenused)
hindade kehtestamist Tõstamaa
vallas.
2. Teenuste hinnad kehtestab
Tõstamaa Vallavalitsus all

järgnevatele teenustele:
2.1. vee kasutamine;
2.2. heitvee ärajuhtimine Ja
puhastamine;
2.3. sademe-, drenaazi- ning muu
pinna- ja pinnasevee ärajuhtimine.
3. Teenuste hinnad kehtestab
Tõstamaa Vallavalitsus vee

ettevõtjapoolse kirjaliku taotluse

alusel, mis sisaldab hinna
kalkulatsiooni teenustegruppide
lõikes, taotletud hindadega
koostatud kulude-tulude eelarvet

ja eeldatava hinnamuutuse aja.
Vallavalitsusel on õigus nõuda
vee-ettevõtjalt teenuste hindu
mõjutavaid täiendavaid andmeid.
4. Vallavalitsus võtab otsuse
teenuste hindade kehtestamiseks

vastu 30 päeva jooksul pärast vee
ettevõtja taotluse esitamist.
5. Kehtestatud teenuste hinnad

avalikustab vee-ettevõtja vähemalt
kolm kuud enne nende kehtivuse

algust.
6. Teenuste hinnad kehtestatakse
vähemalt üheks aastaks.

7. Teenuste hindade reguleerimise
kord rakendub alates selle
vastuvõtmisest Tõstamaa Valla

volikogu poolt.
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Maanaiste päevad
27.-28.aprillil toimusid Tartus VII
Maanaiste päevad. Ürituse
korraldajaks on EPMÜ Avatud
Ülikool. Tõstamaa naised osalesid

sellel üritusel neljandat korda.
Traditsiooniliselt tuldi kokku enne
kiireid kevadtöid. Tuldi selleks, et
koos mõtiskleda, arutada ja ühiselt
kuulata ja vaadata ning leida uusi
mõtteid, millest ammutada jaksu
igapäevaelu elamiseks. Kohalolid
naised igast Eestimaa nurgast 
selleks, et viia Maanaiste päevade
mõtted kodukanti kaasa. Teemaks oli
seekord "Naine - traditsioonide

säilitaja ja arendaja".
Tavaks on saanud, et Maanaiste
päevade avamist tuleb tervitama
põllumajandusminister. Vaatamata
sellele, et ürituse ajaloo jooksul on
põllumaj andusministreid vahetatud
kolm korda, on nad kõik omapoolse
osavõtuga maanaisi austamas käinud.
Ivari Padar on veendunud, et maaelu
on paremusele pöördunud. Eriliselt
rõhutas ta naiste kui ühiskondlikult ja
sotsiaalselt aktiivsema poole tähtsust
maaelu edasises arengus.

Igaaastaseks külaliseks on ka Marie
Edala kirjastusest "Sinisukk". Kaasa
toob ta oma raamatuid, mida saab osta
tavaoärasest odavamalt. Eriti tore on
see, et ta tutvustab müüdavaid
raaamatuid. Ereda isiksusena sõna

võttes ei j äta tema esinemised kedagi
ükskõikseks. Teema, millest ta
seekord rääkis oli : naise j a raamatu
roll isiksuse kujunemisel. Pikemalt
tutvustas EV Põllumajandus
ministeeriumi esindaja SAPARD
programmi võimalusi. Kellel on asja
vastu täpsem huvi, võib saada
materj ale maanaistepäevadel
osalenute käest. Taimi Paal
Põllumajandusülikoolist tutvustas
metsamarjade kasvatamise võimalusi
koduaedades. Põhjalikuma ülevaate
saime mustikast. Võimalik oli ka osta
kultuurmustika istikuid. Kellel on

huvi, võib saada veidi kirjalikku
materjali asja kohta ning
marj akasvatustalude kontaktandmed.
Esinejaid oli nende kahe päeva
jooksul palju. Kaasa tõime mitmeidki
uusi teadmisi ja tükiks ajaks on
millegi üle mõtteid mõlgutada. Naised

said töögruppides arutleda naIse
isiksuse väärikusest, tugeva
perekonna alustest, feng shui
saladustest, kehast, stressist, kehahoiu

korrigeerimisest jne. Kõik esinejad
olid oma ala väga head spetsialistid:
arstid, sotsiaaltöötajad, kirjastajad,
kosmeetikud, õppejõud.
Need kaks pikka ja ka väsitavat päeva
(sõitsime Tõstamaalt ära varavalges)
sisaldasid ka kultuuriprogrammi:
käsitöönäitus, Tõnis Mägi kontsert ja
ooper "Vanemuises". Üllatuseks oli
sel aastal ajakirja "Maakodu"
aastakäigu kinkimine osavõtjatele,
kelle peres on 5 last. Nagu tavaks
saanud, lõppes üritus banketiga ja
kaasa tõime väikesed kaseistikud,
mille igaüks üle Eesti oma kodukanti
viis. Suur tänu Tõstamaa
Vallavalitsusele, kes on sõidu
Tartusse meile igal aastal
võimaldanud.

Maanaine Mare Pärna

Kontaktandmed:

telefonid: 96226 ja 96216
e-mail:

toomas_mitt@tostamaa.pamu.ee

Nüüd oleks palve kõigile, kes asja
vastu huvi tunnevad. Selleks et me

saaksime mänguväljaku rajada, on
tarvis vanu auto-, traktori- ja
kombainikumme, köisi, kalavõrke ja
metsamaterjali. Praegu ongi paras aeg
hakata kõiki neid eelpool mainitud
materjale koguma. Seega armas
lugeja, kui sul on tahtmist oma panus
loodava mängulinnaku jaoks anda,
siis palun võta kõigepealt kooliga
ühendust ning lepime kokku, kuidas,
kuhu ning mismoodi ehituseks
vajalikud asjad-materjalid kooli
juurde transportida.
Kui kummid, köied, võrgud, puit on
olemas, siis korraldame ehitustalgud
mänguväljaku ehitamiseks.
Kõik head ideed on samuti teretulnud!

Foto: Tiina Kapten

Nüüd, kus ka algklasside õppurid
mõisamaja katuse all teistega koos
tarkust taga ajavad, on kerkinud esile
vajadus ehitada üks kena ja korralik
mänguplats. Siit ka üleskutse kõigile
lastevanematele, kooli vilistlastele,
firmajuhtidele - mis oleks, kui
ühendaksime oma jõud ning rajaksime

lastele mõisa-

parki mängu-
linnaku?
Mis selleks

puhuks tarvis
teha? Kooli

poolt otsime
juba jooniseid,
projekte, pilte,
et mänguplats

kavandada

(vaata juures
olevat fotot).

Pildil õpilaste mänguväljak Norramaal.
Ehitatud on see lastevanemate initsiatiivil.

oo

ULESKUTSE
"Kas te teate ema-isa, kui väsitavon
kogu aeg koolipingis terve pika päeva
istuda, tahaks rohkemjoosta, tumida."
Sellise mõttega saabuvad koolijütsid
tihti pärast pikka õppetööd koju.
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83 aastat Tõhela raamatukogu

Tõstamaa Tuuled lk 3

Maja, mis oli Tõhela Noorsoo Seltsi tegevuskohaks. Siin paiknes oma
algusaastail ka raamatukogu. Vahepealoli raamatukogu mujal, kuid
1949. aastast asub raamatukogu selles majas. Maja on ehitatud 1874.

aastal koolimajaks. Foto aastast 1972.

Juba kestva raamatuaasta puhul on
endastmõistetav sügavam huvi
raamatu ja raamatukogude vastu.
Allakirjutanu sattus juhusliku
külaskäigu ajal Tõhela raamatukogu
3-köitelise huvitava kroonika kütkesse

ja tekkis kiusatus ka lehelugejatega
oma muljeid jagada. (Seda enam, et
kroonikaid vaevutakse väga harva
lugema) .
Kõik sai alguse 3.aprillil 1917, mil
ümbruskonna noored asutasid "Tõhela
Noorsoo Seltsi". Üheks ülesandeks

seltsi tegevuses oli ka raamatukogude
ja lugemistubade avamine.
Etteruttavalt olgu öeldud, et "Tõhela
Noorsoo Seltsi" poolt välja töötatud
tegevusjuhised olid Tõhela
kultuuritöös suunanäitajaiks kogu
sõjaeelsel perioodil.
Seltsi asutamiskoosolekul pandi
käima korjandus raamatute ja
inventari ostmiseks - saadi 92 rubla ja
14 kopikat. Kohalikke elanikke
ärgitati ka raamatuid kinkima. Ürituse
eestvedajateks olid Karp Noppel, Jaan
Noppel, Karp Mihkels, Jaan Sepp jt.
Igatahes oli 1920.a. seltsi
raamatukogus 262 raamatut. Kroonika
kirjutab "nendest praegu kogus 117,
väljas lugeda 45, aga 40 jäljeta
kadunud". Nii suur raamatukadu on

seletatav sellega, et 1918.a.sügisel
paigutati koolimajja kõhutõbiste
barakk ja ja arstid olid omavoliliselt
andnud raamatuid lugeda - nakkuse
vältimiseks tuli need raamatud ära

põletada. Kohe algusest peale oli
avatud ka lugemistuba, kus sai lugeda
ajalehti ja ajakirju ("Vaba Maa",
"Kaj a", "Sotsiaaldemokraat", "Meie
Mats", "Põllumees"jt).
Korra ja puhtuse säilitamiseks palgati
koristaja, kes pidi pühkima kord
nädalas ja pesema kord kuus 
palgaks 20 marka kuus. Järgnevatel
aastatel lisandub aina uusi raamatuid.

1923.a. tuleb päevakorda raamatukapi
küsimus - et raamatuid paremini
hoida, seni olid nad täiesti lahtiseIt.
Kapp lastakse teha ja raamatud
pannakse luku taha. 1925.a.
25.oktoobril saabub Pärnu Maakonna

koolivalitsuselt ettepanek
noorsooseltsi raamatukogu võtta

avalike raamatukogude võrku. Selle
otsustamiseks kutsutakse kokku seltsi
üldliikmete koosolek. Siit saabki

alguse Tõhela
Avalik

Raamatukogu
-juhataj aks
Tõhela

Algkooli
õpetaja
Martha Tolli.
Sellel
koosolekul
tuleb arutusele ka üks valus küsimus 

raamatuid ei tooda tagasi. Tehaksegi
seltsi liikmetele ülesanne minna

kodudesse ja raamatud kokku korjata.
Siin järgneb nimekiri, kes kuhu peab
minema. Näiteks: Andrei Kuura 
Männikuste k., Arthur Laurits 
Laagitsa k., Johannes Mitt - Tõhela
k., Lydia Pärdijaak - Alu k. jne.
Raamatute arv suureneb iga aastaga.
Raha raamatute ostmiseks saadakse

peoõhtute korraldamisega, loteriide
müügist ja ka maakonnavalitsuselt.
Kroonikat sirvides väärib tähelepanu
tohutu täpsus - küll raamatute ja
lugejate arvus, rahasummade saamises
ja kulutamises. Kuigi selts oli
ühiskondlik organisatsioon, on kõik
kulud ja tulud täpselt protokollides
fikseeritud. Tänapäeva ametimeestel

oleks siit palju õppida! Mul pole
kavaski kogu kroonikat ümber
jutustada - soovin ainult äratada huvi
möödunud sündmuste vastu ja
rõhutada eesti rahva kultuurihuvi.

Selle suurepärase tagasivaate Tõhela
kultuurielule on koostanud praegune
Tõhela raamatukogu juhataja Silvi
Rand. Silvi on ihult ja hingeIt
koduküla patrioot - siin sündinud,
koolis käinud, pere loonud ja siia
jäänud. Alustas 3. mail 1958 ja lihtne
rehkendus näitab, et tänavu sai juba
42 aastat. Nende pikkade tööaastate
jooksul on Tõhela raamatukogu ikka
oma hea tööga silma paistnud ja
äramärkimist leidnud - sellest

jutustavad ka rohked kiitvad artiklid,
mis on ilmunud erinevatel aegadel
ajakirjanduses. Erilist rõõmu
valmistab raamatukogu juhatajale ja
kogu Tõhela rahvale see uhke
"noorenduskuur", mis on saanud
osaks vanale majale. Siin on rõõm
töötada, aega veetmas käia ja
raamatuid laenutada. Praegu on
Tõhela raamatukogus ligi 7000
raamatut.

Efeline
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On kuningannad mitmel maal ...
2E . O<-t.

On kuningannad mitmel maaL ..
Britannias, Norras, Belgias.
Nüüd lõpuks ta ka Tõstamaal 
üks kaunis, sale, sportlik daam.

Ta krooniti, kui lõppes test,
mis mõõtis vastupidavust,
kus poolteist tundi võimeIdi,
spagaati lasti, taieldi.

See Kairi mõttevälgatus
on saamas traditsiooniks vast.

Saab keha sellest virgutust
ja rannahooaeg ilmestust.

mai 2000

Pressimiss Inna Mehhovits tulevase missi Serafimaga.
Auhinnaks Tõstamaa Tuulte aastakäik.

Kus eales toimub maraton

med-töötajadki kohalon.
Nii Rita - Eve valvasid

ja võistlejaid nad turvasid.
Kui valida saaks veel üks miss,
siis nemad selleks sobiks just.

Ja tegijate!' soovime,
et jätkuks jõudu, tahtmist veel
neil korraldada maraton,
mis naiste hulgas IN meil on.

Tõstamaa aeroobikakuninganna
Merike Tuulmees.
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Eesti raamatu aasta algas aprillis
Aastal 1525 ehk 475 aastat tagasi
trükiti Saksamaal Lübeckis teada
olevalt esimene eestikeelne või
osaliselt eestikeelne raamat. See oli

luterlik raamat, mille kogu tiraaz
arestiti, kontrolliti ja suure
tõenäosusega hävitati sealsamas 25.
novembril 1525. Kümme aastat hiljem
trükiti taas Saksamaal, Wittenbergis,
nn. Wanradti-Koelli katekismus, mille
tiraazi pani keelu alla Tallinna raad.
Sellest trükisest on säilinud vaid 11
katkendlikku lehte. Ent hoolimata
nimetatud katsumustest oli eesti

raamatu ajalugu alanud ning jätkub
snailI.
Kevadel 1998 tekkis Tartus mõte
tähistada eesti raamatu 475. aasta
päeva terve aasta vältel, mõtlemaks
mitte ainult eesti raamatu algusele,
vaid eeskätt ta lähemale minevikule ja
käekäigule tulevikuski. Tartust jõudis
raamatuaastamõte mujalegi Eestis
ning sama aasta sügiseks oli see mõte
saanud nii küpseks, et valitsus võttis
27. oktoobril vastu korralduse,
millega moodustati asjatundjate
komisjon, Eesti Raamatu Aasta
(ERA) Peakomitee, raamatuaasta
organisatsiooniliste küsimuste koor
dineerimiseks ja lahendamiseks. Pea
komitee esimeheks sai kultuuri

minister Jaak Allik ja aseesimeesteks
luuletaja Hando Runnel ning Eesti
Teaduste Akadeemia asepresident,
Eesti Kirjanduse Seltsi esimees
akadeemik Peeter Tulviste, kes on ka
ühed mõtte algatajaist. Kevadest 1999
jätkatakse minister Signe Kivi
juhtimisel. Peakomiteesse kuulub
kirjanikke ja kunstnikke, kirjastajaid
ja trükkaleid, raamatukaupmehi ja
raamatukoguhoidjaid, luterliku kiriku
ja mitme ministeeriumi esindajaid.
Peakomitee on moodustanud kolm

allkomiteed-raamatutegij ad (autorid,
kunstnikud, kirjastajad, trükkalid),

,raamatuvahendajad (raamatukogu-
hoidjad ja -kaupmehed, kooli- ja
kirikuõpetajad) ja raamatu-uurijad.
Seekordne raamatuaasta on juba
kolmas, toimudes ajavahemikus 23.
aprill 2000 kuni 23. aprill 2001.
Esimest korda peeti raamatuaastat
aastail 1935-1936. Teist korda sai
raamatuaasta aastail 1975-1976 teoks

peamiselt väljaspool Eestit.

ERA Peakomitee eesmärk on, et
raamatuaasta jõuaks igaüheni meist
ehk - nagu ütles raamatuaasta patroon,
Eesti Vabariigi president Lennart
Meri oma 1999.

aasta jõululäkituses peakomiteele 
:"Eesti raamat peab j õudma igaüheni,
ennekõike kahesaja viieteiskümne
tuhande koolilapseni, rahvaraamatu
kogudeni üle maa, kirjanik ja raamat
peavad koos internetiga saama
omaseks igas kaugemas maanurgas."
Ning seda ülesannet saab ERA
Peakomitee täita vaid koos kõigi
eestimaalastega. Sellepärast eeldab
Peakomitee koostööd iga inimesega,
kes eesti raamatust hoolib ja ootab
algatust ning ettevõtlikkust ka
väljaspoolt suuri linnu. ERA
Peakomitee ise on 1999. aasta 4.
veebruaril ülekutses ütelnud: "Me

tahame, etr raamat, raamatu-mõte ja
Eesti Raamatu Aasta - mõte ulatuks

kõikjale üle Eesti, igasse metsaküllaja
igale väikesaarelegi."
Selleks läheb tarvis kõigi oma
valitsuste heasoovlikku ning mõistvat
toetust. Igas Eesti paigas on kooli,
raamatukogu, kiriku, muuseumi,
kodu-uurimis-või muu seltsi ümber
koondunud ärksaid raamatuhuvilisi.

Igas maakonnas on juba moodustatud
rohkesti raamatuaasta kohalikke

toimkondi. Mõnel pool on loodud
mitme valla ühistoimkond, mõnel
pool on ühes vallas mitu toimkonda,
mõnel pool ka kihelkonnatoimkond
siin oleneb asja edenemine juba
kohalikust algatusest. Peaaegu kõikjal
on ka loodud ERA maakonna
toimkonnad. See kõik annab hea aluse

raamatuaasta edukaks kulgemiseks.
Peakomitee on eraldanud igale
maakonnale kindla summa
raamatuaasta ürituseks. Kohalikud

toimkonnad on saatnud peakomiteele
taotlusi oma ürituste rahastamiseks,
mida peakomitee jõudumööda ka
toetab. Millised üritused kuskil

toimuvad, see oleneb juba Teist
endist. Kindlasti näeb peakomitee ette
toetusi kohtumisteks kirjanikega. Meil
on olemas nimekiri kirjanikest, keda
oodatakse ja teiseltpoolt ka neist
kirjanikest, kes selleks valmis.
Iga paikkondlik toimkond on kokku
seadnud või seadmas oma

raamatuaasta-kava, ERA Peakomitee
on seejuures alati abiks. Võimalikest
üritusist võib nimetada kohtumisi,
koosolekuid ja konverentse, kus nii
kohalikud kui ka küllakutsutud

raamatutegijad, raamatuvahendajad ja
raamatu-uurijad näitavad oma
ülesastumistega raamatusse kätkeva ja
kätketud elava sõna jõudu. Kultuuri
ja raamatulooliselt ärksamais paigus
on häid võimalusi korraldada

raamatunäitusi. Suurt huvi peaks
pakkuma paikkonnas või selle
keskuses trükitud ja kirjastatud ning
paikonna kohta ilmunud raamatute
näitused. Raamatuaastalootavad

korraldamist ja põnevaid tulemusi
mitmesugused võistlused, näiteks
parima rahva-, kooli- ja
koduraamatukogu nimele. Miks ei
võiks raamatupidu olla ühendatud
koguni laulu ja tantsuga?!- Nii võiks
jätkata pikalt ...
Kuigi raamatuaasta algab ametlikult
23. aprillil Tartus eesti raamatu
suurnäituse "Eesti raamat 1525-2000"

avamisega, leiab esimene suurem
üleriigiline üritus aset juba 6.-7.
aprillil, kui Tartus on kavas
avakonverents "Raamatu osa Eesti

arengus."
Raamatuaasta lõppeb 23. aprillil 2001
Eesti Raamatu Aasta auhindade

jagamisega. Nende kahe aprillikuu
vahele mahub sadu üritusi, millest
saab ülevaate kohalikest toimkon

dadest ja ERA koduleheküljelt.
Eesti Raamatu Aasta Peakomitee asub

Tartu Kirjanduse Majas aadressil
Vanemuise 19, Tartu 51014. Meie
telefon on (27) 427 087, faks (27) 427
320.
Eesti Raamatu Aasta interneti

kodulehekülg asub aadressil www.
raamatuaasta.ee, emaiii aadress on
era@raamatuaasta.ee. Oleme alati

valmis Teiega kohtumaja nõuga abiks
olema. Kõige kättesaadavamad
inimesed on ERA Peakomitee sekretär

Kristel Kikas ning ERA arendusjuht
Ants Veetõusme.

Kohtumiseni Eesti Raamatu Aasta
üritustel!

Eesti Raamatu Aasta Peakomitee
nimel Ants Veetõusme.
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KORVPALL 2000
1. TÕSTAMAA - Alo Adler, Aro
Kütt, Deivid Väära, Omar Unt,
Tomek Jaansoo

2. ALEV - Kaupo Põltsam, Tarmo
Blasen, Ago Adler, AIgis Kiinvald,
Kalvi Kaas
3. LÕBU JA LUSTI SELTS - Enn
Martson, Andres Männikus, Janek
Jaansoo, RainVeinjärv, Valvo
Volgerad

JÜRIÖÖJOOKS
2000

1. SUPERSONIC - Viljo Lühiste,
Tarmo Blasen, Deivid Väära, Maarja
Lühiste, Kadri-Ann Valgeväli, Kadri
Jõgi
2. TEGIJAD - Argo Kaelep,
Elmo Vahernäe, Reimo Mirk, Karmen
Martel, Liisi Põltsam, Madli Põltsam
3. ABC - Elis Leetmaa, Angela
Vaaks, Elo Pulk, Marek Lind, Ain
Karlson, Martin Vallimäe
4. MAGUS MAASIKAS - Marko

Esko, Kaupo Põltsam, Kuldar Miidu,
Ave Vene, Reena Ago, Kristiina Ago
5. TULI - Kaarel Altmäe, Gert
Haller, Margit Pusse, Ave Tuisk,
Merit Kaelep, Roi Haller
6. JÄNKID - Jüri Piirme, Rander
Jänes, Heigo Jänes, Jaanika Soosaar,
Anneli Karlson, Pille-Riin Jõgi
7. TÕHELA II - Marek Päästel,
Raido Salk, Alo Adler, Kristi
Tammela, Renate Algpeus, Eleri
Bauer
8. MARTSON & CO - Karin
Vääna, Ave Martson, Maret Martson,
Kaido Martson, Enn Martson, Hardo
Vahernäe
9. NURMISTE - Üllar Marus,
Ülo Marus, Mari Marus, Liia Oidjärv,
Evelyn Liländer, Tarmo Oidjärv
10. SAGRI - Helina Saar, Kairi
Bart, Birgit Rapp, Oliver Leas, Valdo
Sutt, Heiki Niine

4. VARBLA - Argo Maasik, Alik
Koljal, Martin Sabiin, Andrus Sabiin,
Valle Vallimäe
5. - 6. koht

PILLIMEHED - Joel Pulk,
Hardo Vahernäe, Andres Sahtel, Ardo
Käär, Marek Lind

SAULEPl - Armo Adler, Harli
Käärt, Rando Rohtväli, Ivo Uutar,
Silver Sutt
7. - 9. Koht

11. KULLERKUPP - Eege
Laansoo, Marika HeindIa, Kadri
Karma, Viljar Kaal, Raul Mättik,
Raigo Karotamm
12. KÖKI-MÖKI, TÖLLA
MÖLLA - Epp Tuisk, Kätlin Jürgens,
Margaret Karlson, Viljar Soosaar,
Helmuth Karlson, Lauri Karotam
13. TANGIAKU - Margit Maruse,
Egle Leetmaa, Rena Pavlova, Jaan
Miidu, Elar Oidersalu, Tõnis Karlep
14. Y2K - Janno Sillart, Taimar
Kiveste, Eleri Pihlak, Egle Niine,
Erkki Paltsmar, Liina Allipere
15. SPIID-6 - Kätlin Kask, Priit

Kaljurand, Greta Pukk, Alar Karjel,
Andra Vaaks, Fritjo Pukk
16. LÕBU JA LUSTI SELTS 
Kristi Kalbus, Mait Janson, Külli
Merimaa, Margus Noppel, Kersti
Kunder, Alar Väärtmaa
17. BULS HIT - Merle Merimaa,
Henri Kuningas, Kersti Taal, Andres
Sahtel, Herje Vahernäe, Joel Pulk
18. HIP-HOP - Kristel Jürgens,
Grete Adler, Liina Matvejeva, Lauri
Sahtel, Alvar Maruse, Ranno Pavlov
19. KAHANDATUD
VIIENDIKUD - Erge Saare, Eda
Vallimäe, Rain Kaljurand, Karoliine
Kask, Martin Haljas, Janari Jaanso
20. TAHAKS, AGA EI JÕUA 
Kairi Kuur, Kristina Joao, Inger
Vahuvee, Dima Mehovits, Jaak Tork,
Ingmar Küper
21. MÄNNAKUPP - Tiina Irdt,
Silvi HeindIa, Katrin Kullerkupp,

KESKKOOL - Bronek Alpius,
Marko Esko, Maanus Midri, Argo
Kaelep, Meelis Fedulajev

TÕHELA I - Andres Laur,
Raido Salk, Marek Salk, Jaak Tark,
Kuldar Miidu.

JÄNKID Jüri Piirmäe,
Rander Jänes, Jaan Miidu, Virgo
Laansoo, Evelin Liländer
10. TÕHELA II - Marko Eelmaa,
Raimond Sarapuu, Indrek Sarapuu,
Aivar Saluste, Indrek Meras

Aivar Männamäe, Mati HeindIa, Märt

Altpuu
22. TIGU - Terje Mirk, Merli
Mirk, Katrin Martson, Argo Mirk,
Ronald Karlson, Jüri Rea
23. TERE, KALLIS - Jane Viilik,
Ingrit Saarts, Veiko Seppor, Tamo
Runthal, Reio Toomsalu, Kristjan
Rosko
24. POOTSI KOOL - Pille-Riin

Juursalu, Pille-Riin Talvar, Maria
Lember, Kalle Sutt, Reigo Mändla,
Meido Merimaa
25. OJA - Age Jürgens, Jaak
Jürgens, Õilme Jürgens, Sven Jürgens,
Avo Pulk, Karita Siim
26. VÄLEDAD ELEVANDID 
Ranno Vahkel, Hannes Vahernäe,
Andre Väli, Regina Algpeus, Marilin
Tetsmann, Egle Miidu
27. VÄLEDAD - Maila Heinla,
Joonas Kalbus, Liis Vääna, Taavi
Marus, Tõnis Kukk, Karin Kiisler
28. SNAIPER - Marta Põltsam,
Tõnu Reinfeldt, Renate Männamäe,
Toivo Marus, Raimo Haljas, Liisu
Aava
29. TRULLA - Leenu Aava, Gerdo
Karotamm, Gristel Kukk, Taavi
Tõnisson, Stiina-Riin Saar, Risto
Jürgens
30. VANAD JA KOBEDAD 
Sirje Mirk, Evi Kott, Pille Martson,
Vello Karlson, Lembit Martson,
Madis Martson
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Lugemissoovitus
Igakord õpitakse midagi, kui avatakse mõni raamat.

(Jaapani vanasõna)
Kevad on käes ja paljud potensiaalsed
raamatusõbrad kükitavad juba
aiamaal. Aga Eestimaa kevadilmad on
heitlikud, küll on külma ja tuult ning
mõnikord sajused. Miks siis mitte
veeta need ebameeldivad päevad hea
raamatu seltsis, seda enam, et kestab ju
raamatuaasta.

Käesolevaga tahan teid innustada
kätte võtma järjekordset võrratut
romaani Herborg Wassmo sulest
(Norra kirjanik, sünd. 1942) Paljud

Wassmo austajad on lugenud
suurepärast triloogiat ("Pimeda
klaasverandaga maj a", "Hääletu
ruum" ja "Marraskil taevas")
murdeeas tüdruku Tora elust ja
kujunemisest. Mõni aeg hiljem ilmus
"Dina raamat", mis jutustab isepäisest
noorest naisest. Nüüd on jõudnud
lugejate kätte uus Wassmo romaan
"Õnne poeg", mis on otseseks järjeks
"Dina raamatule". "Õnne poeg"
jutustab Dina pojast Benjaminist.

Autor jälgib Benjamini kujunemist
meheks, tema õpinguid
arstiteaduskonnas, tudengipraktikat
sõj aaegsetes välilaagrites j a isikliku
elu tähtsündmusi. Põgusalt saame
teada ka Dina edaspidisest elust ja
tema mõjust Benjamini elule. Ikka on
nauditav Wassmo omapärane ja veidi
müstikasse kalduv kirjutamisviis.
Head lugemist ja ajaviidet tõeliselt
hea raamatu seltsis.

Efeline

20. MAIL TÕSTAMAA KESKKOOLIS

LOODUSEPÄEV JA
VILISTLASTE ÕHTU

Reede, 19. mai
8.15 - Näituste avamine Tõstamaa koolis

Panda näitus - ohustatud loomadest, hiidpandast, videofilmid
Tõstamaa kohalike fotomeeste väljapanek
Õpilastööde näitus

18.00 - Keskkonnakirjanike õhtu Ermistu järve ääres

Laupäev, 20. mai
10.00 - Konverentsikülaliste ja vilistlaste registreerumine ja

osamaksu (10 kr) tasumine
11.00 - 13.00 - Looduskonverents "MEIE JA MEREPARK"

Esinevad: Arne Ader - fotograaf ja loodusemees
Jaan Riis - "Looduse" tegevtoimetaja
Tõstamaa vallavanem Toomas Rõhu
Tõstamaa valla keskkonnanõunik Raine Viitas

Muusikat teevad Jaak j a Mart Juhanson
14.00 - 18.00 - Huvi korral reis mööda looduskauneid paiku
15.00 - 17.00 - Sportlikud mängud kooli staadionil

PAKUME:

# VÕRKP ALL(3M+3N VÕrSTKONNAS)
#TÄNAVAKORVPALL
# OSAVUSRAJAD
# MUUDKI VEEL

17.00 - Kontsert
18.30 - Kohvilaud endistele õpetajatele
20.00 - Lust ja trail vilistlaste ansambli "REM" ja plaadimuusika

saatel

Pühapäev, 21. mai
10.00 - 14.00 - Õpikoda fotohuvilistele Arne Aderi juhtimisel 

lähem info väljapandud reklaamil.

INFO TELEFONIL 24496216 TÕSTAMAA KESKKOOLIST
KOHTUMISENI TÕSTAMAAL!

LP.HANSAP ANGA
KLIENDID!

Internetipank pakub Teile
soodsat ja mugavat võimalust

oma rahaasjade ajamiseks.

Ootame Teid

24. ja 31. mail kell 10-17
INTERNETIPANGA

INFOPÄEVALE,
mis toimub Tõstamaa

raamatuko gus.

Palun nendel lapsevanematel,
kelle lapsed asuvad
1. septembril 2000 õppima
teistest valla koolidest Tõstamaa
Keskkooli, esitada 31. maiks
avaldus kooli direktori nimele.

Info telefonidel: 96226 ja 96216
vastuvõtuaeg 8.00 - 16 .00

T()()m~s Mitt



Minna Press 88
Aleksander Mändla 85
Salme Michelson 83
Evfrosinia Tõnismäe 81

Tõstamaa Tuuled lk 8

Õnnitleme maikuu sünnipäevalapsi!
Saatuse käsi iial ei väsi, Pauliine Pihelgas 81 Juta Rähn

hõbeniitidest kanga ta igale koob. Nikolai Leas 80 Alo Toompalu
Luba ta selleks iial ei küsi, Leonida Reimand 78 Leida Verte

millise meetri just Sinu jaoks loob. Elviine Salmistu 77 Andres Kuura
Viktor Roos 77 Oleg Reimand
Erich Taal 76 Õilme Hakk
Maria Karotam 74 Ville Velikak
Elmar Hindrimä 73
Sinaida Mikk 72

mai 2000

71
65
65
60
60
50
50

Tervitame uut vallakodanikku!
Kurg see lendas siia-sinna,

otsis kohta, kuhu minna.
Lõpuks leidis selle maja,

kuhu tütart oli vaja.
Pilvi ja Enno Kase - 30.04.2000.a. tütar Kadri

Suvised üritused (eeHnfa):
9.-10.juuni

Maakonna suvemängud

23. juuni

Tõstamaa valla jaanituli
7.-8. Juuni

Rannamängud

15. juuni
Vabariiklik taidlusansamblite

festival

11. - 13. august

Tõstamaa valla päevad

26. august

Jalgpalliturniir ja
SUVELÕPUPIDU.

Tõstamaa Vallavalitsus müüb

eelläbirääkimistega pakkumise korras
endise Kastna kontori hoone

alghinnaga 15 000 krooni. Pakkumised
esitada kinnises ümbriku s 31.maiks
2000.a. Tõstamaa Vallavalitsusele.

Tõstamaa valla maakorraldajad on
16.-19.mail täienduskoolitusel Pärnus.

Vastuvõttu ei toimu.
Vabandame.

26.maH Tõstamaa Seltsimajas
kell 20.00

LILLELINE DISCO

DJ Jurgo Tuhkanen

Pääse 20.-, lapsed 15.-

Tarkusetera
Elu on kui jalgrattasõit. Sa ei kuku enne, kui lõpetad väntamise.

Kõik pole halvasti. Tõsi küll, kõik pole ka hästi.

Toimetus:
Lea Rannik Tõstamaa Raamatukogu
Alo Adler Tallinna Tehnikaülikool

Trükkinud OÜ Hansaprint

tel. 96 184
tel. 96231

aip@tostamaa.parnu.ee
alo.adler@mail.ee


