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Laupäeva õhtupoolikul pandi
punkt selleaastastele Pärnu
maa suvemängudele, mis
toimusid seekord Tõstamaa!.

Ilmataat, kes kogu nädala
vigurdanud oli, muutis
mängude ajaks meelt ja nii
sai peetud meeleolukas ja
osavõtjaterohke spordiÜritus.
Valdade arvestust peeti
kolmes grupis - suured ja
väikesed vall ad ning
spordiklubid. Meie koduvald
Tõstamaa saavutas omas

grupis n koha Are järel ja
Koonga ees. Järgnesid
Varbla, Tahkuranna ja
Tootsi. Paremini läks
tõstamaalastel

orienteerumine, köievedu ja
naiste võrkpall. Osavõtjaid
Tõstamaalt jagus kõigile

aladele, mida ei saa öelda
teiste valdade kohta.
Suurte valdade arvestuses
läks esikoht naabritele

Audrusse, n koht Kilingi
NõmmeIe ja nl koht
Halingale. Järgnesid Hääde
meeste, Sauga, Sindi,
Vändra ja Tori.
Kolmandatena võtsid män

gudest osa Pärnu Kolledzh,
ESS VK ja Soomemaa
Kuopio esindus. Oli kuulda,
et tuleval aastal peetaksegi
suvemängud Soomes, aga
see on vist ainult "kena

kõmu". Nii et, elame-näeme.
Praegu aga j ääme ootama
kuu aja pärast toimuvaid
rannamänge (7.-8. juuli).

Sekretär Sirli

Siht on võetud,
aga kas läheb ka kümnesse ...

FOTO: Toomas Mitt
Tõstamaa spordielus on võrkpallil FOTO: Tuum", .\lill

keskne koht!
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Sellest, mida meil ei ole, võiksime
pikalt heietada. On sel mõtet?
Vaatame täna seda, mis meilon.
Meil on järv, isegi mitu järve.
Ermistu järvest on Tõstamaa
Tuultes ka korra varem juttu
tehtud, 1999a. augustikuu lehes
ilmus ajalehest Estonija tõlgitud
lugu, mille kirjutas kauaaegse
järvevahi Ülo Paabu lesk
Tatjana Kiseljova. ( Tasub üle
lugeda). Osa meie valla elanikest
võivad järve tõeliselt omaks
pidada, kuna elavad seal ääres või
omavad seal maad ja kasvõi
"bangalot". Aga kellel ei ole, ei
tähenda veel, et nad peaksid end
järvevõludest ja -võimalustest
ilmajätma. Valla arenguvõimalusi
kaaludes jõutakse ikka välja
turism1m, puhkevõimaluste
pakkumiseni ja see omakorda ei
tähenda seda, et Ennistu järv
ootab ainult "kaugeid" külalisi 
meil kõigil on see võimalus.
Praegu pakub järve ääres ja peal
puhkevõimalusi Ermistu Järvemajand,
mis kuulub AS-le Pärnu Kalur
Holding, kellele kuulub teatud osa
järveäärset maad. Järve ja teenuseid,
mida seal praegu pakutakse, tutvustas
lahkesti Aare Sutt, kellel on ilus
ametinimi-Ermistu projekti juht ja
veel on Aare ka Tõhela järvevaht.
Miks siis järve äärde minna ja mida

Aga mõnel on järv ...

25. mail Ermistu järvest püütud haug (9 kg).

seal teha saab? Saab laenutada paadi
ja sõita järvel,nautides vapustavat
vaatepilti, suve, vesiroose, luiki,
päikest, püüda kala, suitsutada need
soovi korral ära, minna sauna, ööbida
eksootilises majakeses või oma
telgis. Hinnad praegu "ei hammusta",
aga arvata võib, et asja arenedes ja
nõudluse kasvades, need ka tõusevad.

juuni 2000

Sellisel moel pakutakse teenindust
esimest hooaega. Keda õnge otsa
võib saada? Ahvenat, haugi, särge,
roosärge, latikat, linaskit, angelj at
pidavat ka veel olema ...Kalavarud
on kasvamas, koostis küll muutub,
kuna kõige rohkem saadakse kätte
ahvenat ja haugi (vt. pilti), latikat
ja linaskit saadakse vähem kätte.
Püük järvel on lubatud ainult
harrastuslike kalapüügi vahendi
tega: käsiõng, spinning, ankur
damata und. Kalapüügivahendeid
paraku veel ei laenutata. Muidugi
on järvevahi tööl ka oma
varjuküljed nagu igal teiseIgi
ametil: protokollide koostamine ja
keelatud vahendite (näit.võrkude)
ärakorjamine jne., aga kauni ja
kauaoodatud suve hakul me neil

pikemalt ei peatu. Lohutagu
järvevaht end sellega, et meie
vähesed valged ööd ei olegi
magamiseks ja las lapsed kodus
ütlevad pealegi vahel "isa" asemel
"onu"- küll nad sügisel jälle ümber

õpivad. Minu (siiani merefanaatiku)
jaoks oli Ermistu järvavastus ja
tulevikus kellegi jaoks ehk veel 
aitäh Aarele! Kindlasti peaks
rääkima ka Tõhela järvest - kes
räägib? Uu-uu, Tõhela elanikud?
Ilusat suve!

Lea Rannik

Järvevaht Aare Sutt oma valdusi näitamas. Mõnusad majakesed ...
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Reis Saaremaale ja Matsallu

Tõstamaa Tuuled lk 3

Kolm vallavanemat Koguva rannakülas.

27. ja 28. aprillil külastasid Kihnu
Väina Merepargi loomisega seotud
isikud Saaremaal looduskaitsealaseid

objekte ja teisel päeval tutvusime
Matsalu Looduskaitsealaga. Õppe
reisist võtsid osa Tõstamaa valla

esindajatena Toomas Rõhu
(vallavanem), Raine Viitas; Varbla
vallast Sivar Tõnisson (vallavanem),
Liivi Tõnisson, Kihnu vallast Taivi
Laos (vallavanem), Arvo TäH; Pärnu
maavalitsust esindasid Tiiu Pärn,
Urmas Kase ja Urmas Vahur.
Esmalt tutvusime Saaremaal Lääne
Eesti Saarestiku Biosfääri Kaitseala

(BKA) töökorralduse, piirangute,
meetmete, projektide ja suhete kohta
maaomanike ja ettevõtetega. BKA
moodustati 1989.a. UNESCO

rahvusvahelise programmi "Inimene
ja Biosfäär" alusel. BKA koosseisu
kuuluvad Lääne-Eesti saared, laiud
koos ümbritseva merega, hõlmates
1560 tuh ..ha suurust ala. Keskusi on 3

- Saaremaa, Hiiumaa ja Läänemaa.
BKA eesmärgiks on sobitada ühis
konna sotsiaalsed, kultuurilised ning
majanduslikud vajadused bioloogilise
mitmekesisuse, ressursside kaitse ja
loodusliku kasutamisega. Tegevus
prograamm sisaldab rahvusvahelisi,
riiklikke ja regionaalseid projekte.
Oma tegemistest ja tuleviku
visioonidest rääkisid meile BKA

Saaremaa direktor Mart Herman ja
spetsialistid Priit Penu ja Tambet
Kikas. Vaatasime ka BKA 10.
juubeliks valminud dokfilmi.
Seejärel esines Saaremaa keskkonna
teenistuse peaspetsialist Mari Koppel.

Tema ettekandest saime teada, et
Saaremaal on 48 kaitseala s.h.

Vilsandi Rahvuspark (1910) haha ja
Viidumäe (1957) taimestiku kaitseks.
Tema selgitas ka uute kaitsealade
ettevalmistuse ja vormistamisega
seotud küsimusi.

Pärastlõunal tegime bussisõidu ümber
Saaremaa. Külastasime Viidumäed,
kus direktor Mari Reitalu seltsis
läbisime eri kooslustest moodustatud

õpperaja. Põhiprobleemideks on
kaitsealal puisniitude võsastumine,
maaprobleemid õigusj ärgsete
omanikega, metssea kahjustused.
Külastasime looderannikul viimasel

ajal palju kõneainet pakkunud Undva
randa, kus puudub isegi sõidetav
autotee. Kohalike loodukaitsjate
arvatessinna sadamat ei tule.

Teine päevaIgas Nasva jahisadamast,
kus ööbisime, sõiduga Koguva
rannakülla. Tutvunud unisevõitu

kevadise rannakülaga, lahkusime
Saaremaalt ja võtsime kursi
Matsalule. Penijõe keskuses tutvustati
meid slaidiprogrammi vahendusel
looduskaitseala aastaaegade vahel
dumisega ja selle mõjust floora
faunale. Kaitseala asedirektori Aleksei

Lotmani juhendusel külastasime
Keemo rannaniitu ja sadamat.
Vaatetornis nägime umbes tuhandet
valgepõsk-Iaglet toitumas. Matsalus
ollakse hädas just laglekahjustustega
teraviljapõldudel, kuna rannakalja
maad on karjatamata ja lindudele
toitumiseks sobimatud. Leeven

damaks rannakaljamaade võsastumist
on Matsallu toodud abiprojekti raames
herefordid ja soti mägiveised.
Käisime nendega lähemalt tutvumas
"talveaias". Koos sel talvel ilmale

tulnud järglaskonnaga tundsid nad end
päris hästi. Maikuus viiakse nad
rannakarj amaadele.
Õhtuks jõudsime kõik kenasti koju 
kihnlasi ootas Pärnus praam.
Täname meeldivat reisiseltskonda,
juhendajaid Saaremaal ning Matsalus,
abivalmis Tõstamaa bussijuhti Andot
ning piirialade programmi, kes
õppereisi finantseeris.

Arvo Täll

(Kihnu Leht, aprill, 2000 nr 16.)

Soti mägiveised ja herefordid.
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Hariduspõllult Hariduspõllult Hariduspõllult Hariduspõllult Hariduspõllult Hariduspõllult

Laste kasvatamine vajab märksa rohkem tarkust kui riigi valitsemine
Hiina vanasõna

Tõstamaa Keskkool

avaldab tunnustust lapse
vanematele, kelle lapsed
lõpetasid õppeaasta
hinnetega "hea" ja "väga
hea".

I klass
Marelii Pirsi

Ann-Amy Vene
Riina Reinson

KeirLomp
Signe HeindIa
Maali Pert

II klass
Maila HeindIa
Marit Karotamm
Tambet Kivisild
Taive Kivisild

Frieda Kriisa - kiituskiri
IsabeI Joao

Leana Langus
Evelin Leerirna - kiituskiri

Meelika Lehola
Mailis Palusalu - kiituskiri

Mart Randmäe
Rain Reinson

Stiina-Riin Saar
kiituskiri
Taavi Tõnisson - kiituskiri

Mirjam Trei
MareIle Palmiste

III klass

Regina Algpeus
Minna Pert
Kristiina Reinfeldt
Külli Sommer
Marilin Tetsmann

Hannes Vahernäe -
kiituskiri

Ranno Vahkel
Andre Väli
Karlo Salu

IV klass
Liisu Aava - kiituskiri
Karin Kiisler - kiituskiri

Kersti Merimaa
Renate Männamäe

Triin Lepik - kiituskiri

Marta Põltsam
Tõnu Reinfeldt - kiituskiri

Riina Rudnitski

Malle Seppor - kiituskiri
Ragnar Teearu

V klass
Janari Jaanso
Ida Joao

Rain Kaljurand
Karoliine Kask

Marie Kriisa - kiituskiri
Õie Merimaa - kiituskiri
Raili Männamäe 
kiituskiri

Jaan Pert
Liisa Randmäe - kiituskiri

Erge Saare - kiituskiri
Kadri Salu

Eda Vallimäe - kiituskiri
Liis Vääna

VI klass
Grete Adler

Kristel Jürgens
Merlin Miido

Liisa Pert - kiituskiri
Liina Pirsi - kiituskiri
VII klass

Alal' Karjel

VIII
Silver Juurik

Argo Mirk
Reelika Teearu
Ave Tuisk

Epp Tuisk

IX klass

Merit Kaelep
Egle Leetmaa

Maarja Lühiste - kiituskiri

X klass

Aimar Silivälja

XI klass

Moonika Seppama
Ave Vene

XII klass
Priidik Maninen

Uurimispäev
Viimane tõsine õppepäev, S.juuni oli
Tõstamaa koolis kuulutatud

uurimispäevaks. Selle korraldamise
mõte sai alguse arvukatest
kirjatöödest, mida õpilased olid aasta
jooksul teinud. Loodusainetes koostati
referaate Eesti looduskaitsealadest,
geograafilistest piirkondadest, ravim-
ja mürktaimedest; maailma
majanduspiirkondadest ja
loodusvöönditest ning Euroopa

_ riikidest ja rahvastest. Esitamiseks
olid välja valitud Epp Tuisu töö
Austraaliast ja Andra Vaaksu töö
troopilistest vihmametsadest.
(Juhendaja õp. T. Kapten.)
9.kl.õpilased pidid kooliaasta lõpuks
valmis saama pikema kirjutise eesti
kirjanikust. Parimaks ja ettekandmise

vääriliseks peeti Maarja Lühiste
uurimistööd "Jaan Kross - eesti

kirjanduse suurrnees". (õp. T.Pert).
Ajaloo lõputööd olid lähiminevikust:
sõjajärgsest külaelust, kalurite
tegevusest, kolhoosikorra õitsengust
ja lõpust, nõukogude armeest ning
sellestki, kuidas Tõstamaal filme tehti.
(õp. H.Toots). Esmakordselt koostati
majandusõppe aastatööna äriplaane.
Pandi kirja ja põhjendati, kuidas luua
diskoklubi, panna tööle saeveski,
avada õmblustöökoda, juustutööstus
või vanadekodu. Parimad olid Liisy
Põltsami "Puhkeküla äriprojekt" ja
Astrit Trei "Saeveski äriprojekt" (õp.
U.Reinfeldt). Noorematel kodu- ja
ajaloohuvilistel olid valminud päris
paksud ja huvitavad albumid

lemmikloomadest, sõjaajast, vanaema
kooliajast, skautlusest, oma
lapsepõlvest ja sporditulemustest,
Eesti krooni käibele tulekust jms. (õp.
M.Lühiste). Neid tutvustasid Liisa
Randmäe ("Koer"), Erge Saare
("Kassid"), Eda Vallimäe
("Hobune"), Liisa Pert ("Teine
maailmasõda ja Tõhela") ning Merlin
Miido ("Minu vanaema esimene
klass"). Õpilased said tutvuda teiste
koostatud töödega, juurde teadmisi ja
häid ideidki. Mis kõige tähtsam 
saadi esinemiskogemusi ja -julgustki.

Mari Lühiste

õpetaja
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Laul, tants ja pillimäng

Tõstamaa Tuuled lk S

Klassivälise töö üheks oluliseks osaks

on muusikaga tegelemine, s.o. töö
kooride, orkestri, solistide,
ansamblitega. Lõppenud õppeaastal
töötasid koolis mudilas- ja lastekoor,
orkester, solistid, duetid. Tublid olid
mudilaskoori lauljad, kes astusid üles
koolipidudel, mudilaste laulupäeval
Sindis. Lastekoori! seisab ees

esinemine veel Pärnumaa laulupeol
22.juulil. Väga tublid olid solistid, kes
valla laulukonkursil mahtusid 3-e
esimese koha sisse: Eero Laansoo,

Kristjan Rosko, Sigrit Soonsein,
Andra Vaaks, Epp Tuisk, Piret
Teras, aga ka Mirjam Trei ja Eda
Vallimäe. Alati on õpetajale abiks
olnud kooli- ja vallaürituste
ettevalmistamisel Eege Laansoo ja
Andra Vaaks. Kooli

puhkpillimängijad on astunud jälle
sammukese edasi. Iseseisvalt astuti

üles kooli looduspäeval ja ees seisab
mängimine Pärnumaa laulupeol. Seda
kõike Andres Koka käe all.
Tantsurühmad olid hõivatud

tantslillIsega kogu õppeaasta. 1-II
klassi rühma juhendas Maimu
Juhkam, III-IV ja V-VI kLrühmi
Kaarin Reinson. Tantsiti

koolipidudel, emadepäeval ja suurel
maakonna tantsupeol. Soovin omalt
poolt kõigile lauljatele,
pillimängijatele, tantsijatele sisukat
suvepuhkust ja edaspidiseks ikka
jätkuvat huvi kaunite kunstidega
tegelemiseks.

Viivi Karlep
õpetaja

Meie kõige nooremate tegemistest

Raamatukoguga tutvust tegemas.

Tõstamaa Lasteaia sel kevadel lõpetanud lapsed ja
kasvatajad tänavad MARIA PÕLTSAMIT, kelle
lahkelloal võisime veeta toreda, lastele elamust pakkuva
õhtupooliku Kastna mere ääres (Müüri all ) - Aitäh!

Soovime Sulle tervist j a lõbusat meelt!

Viimane joonistustund, kus parajasti kasutati
võililletehnikat kasvataja Õie Orgi juhendamisel.

Tõstamaa Lasteaiaga jätsid sel kevadel hüvasti Merle
Juurik, Ade- Riin Vene, Gerlyn Marus, Ly Härm, Ailen
Lumera, Lysandra Sutt, Merili Vahkel, Sten-Ander
Ojakallas, Mark Martsan, Paul Tilk, Karl Väärtmaa,
Andreas Leerimaa, Mario Press, Tauri Palberg.
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Populaarne spordiala Tõstamaal - Mälumäng

juuni 2000

Sügisest kevadeni harras
tatavas mälumängus
kaotaj aid ei ole. Ja kõige
rohkem võidavad need,

kes kõige vähem punkte
koguvad, sest nemad
saavad ju kõige rohkem
teada. Selle hooaja lõpu
mäng peeti valla suvilas
Sutirannas 18. mail.
Enam-vähem stabiilselt
on kohal 8 võistkonda

(võistkonnas võib olla
kuni 4 inimest). Tõdeda

tuleb taas seda, et küsida
on raskem, kui vastata.
Võistlejatest puudust
pole, küll aga küsimuste
koostajatest. Viimase
vooru küsimused koos
tasid taas võistkonnad ise,

aga kerge see polnud. Mis
muud, kui usume selle
toreda ja kasuliku meele
lahutuse järjepidevusse ja
hakkame aga aegsasti
küsimusi koostama.

Nurgalöök Kui küsijaks on Tootsi, siis võidab kindlasti Pootsi ...

Vaieldamatult võit ja- meeskond "Vaska" stabiilses
koosseisus: Anni Volgerad, Luule Tõnismaa, Mare

Pärna ia Hendrik Raist.

Tublid taibud TõheIast - Kaarin Reinson, Aare Sutt
ja Jaak Tork.

Võistkond "Nulliring", kes pole kunagi nulli jäänud:
Karin Randmäe, Dmitri Mehhovits, Herje Vahernäe

(pildiit puudub Enn Martson).

Väga võimekas võistkond "Lõvisüda" - Elli Teras,
Harved Toots, Argo Kaelep ja Priidik Maninen.



juuni 2000

Politsei - kuum teema?

Tõstamaa Tuuled lk 7

Kui veidigi jälgida keskaja
kirjandust või televisiooni, ei
saa me päevagi ilma politseita.
Seadused, mida inimene rikub,

on tema enda poolt loodud ...
Tõstamaal töötavad konstaabel

Tõnu Sinilaht ja noorem
inspektor Algis Kiinvald.
Seekord saime jutule uus
tuImlka Tõnu Sinilaht 'ega.
Algatuseks püüdis külaaja
kirjanik politseid provotseerida
teemaga: "et küsida on ju
raskem kui vastata?" T.S.

(Tõnu Sinijärv) vastas seepeale
vanasõnaga : Üks jõuab
rohkem küsida, kui jne. No
üks küsimus vaevas küsijat
ikka juba mõnda aega: Kas
meie uus konstaabel tahtis

juba lapsena saada
miilitsaks? T.S.(33 a): Ei tea, ei
tahtnud, ei. Elu on lihtsalt
niimoodi läinud, et on mindud seda
teed .. Kust tulid? Alatskivi mailt.

Peipsi äärest. Tartu mailt. Kõdesi
külast. Politsei on meil pidevalt
vaatevinklis ja "hammaste
vahel", kuidas kommenterid?

See on jama. Üks süsteem peab
olema tugev, see on politsei, teine
on piirivalve. Kaitsevägi,
kaitseliit.. .selle üle võib pikalt
diskuteerida. Siinkohal hüppas
küsitleja vaimustusest . püsti,
kuna see seisukoht ühtis täpselt
tema omaga. (Jäägu see teema

edaspidiseks) Politseilt me
ootame, et ta oleks "valvel
25 tundi" ööpäevas.
Siinkohal läks vestlus

pikemaks, aga kokkuvõte
oli: "Alkohol on tarkade

inimeste jook."
Tõnu Sinilaht lõpetas
1985.a .. Alatskivi

Keskkooli, jätkas õpinguid
Tallinna Pedagoogilises
Instituudis kehakultuuri

erialal, läbis Nõukogude
sõjaväe, 1993.a. lõpetas
Nõmme Politseikooli.
Milles näed oma ülesannet
Tõstamaal? T. S.: Korda

tagama, mis siin ikka.Mis
asi see kord on ? Kord on

see, et ei ole jamasid. Mis

on meil korra tagamiseks
tehtud? Noh, on lube ära
võetud, protokolle tehtud
joobnud olekus isikutele. Kas
see mõjub?
Eks kõigile kuidagi mõjub, algul
ehk rahakotile, hiljem ehk
mõtlemiselegi ...Seadused on
üsna ranged. Siinkohal tasub
meelde tuletada, et seaduse
mittetundmine ei vabasta
vastutusest. Tihedamini esinev

probleem meie mastaapides?
Suvilavargused. Aga niidid on
olemas .. Ja tore on tõdeda, et
Tõhela ja Seliste poe vargustes
on kahtlusalused leitud.

Mis on Sinu elu eesmärk,
mõte? Elu eesmärk on lapsed
üles kasvatada. Elu mõte on 

elada. Kuidas on ikkagi
Tõstamaaga - kas pesitsema või
läbirändel?

Põhimõtteliselt küll, ega sel
kohal viga ei ole. Mulle meeldib,
mul peab läheduses olema suur
vesi. Kui närv ikka must, siis
lähen istun kivi peal ja ...kuulan
mere kohinat ja hea kui selja
taga on mets .... Seda on liiga
vara küsida. Mida ütled Tõstamaa

rahvale? Käituge korralikult,
ärge tehke midagi
ebaseaduslikku! Pirkond on küll

suur,aga püüame hakkama
saada.
Mida Sa küsiksid enda käest?
Kuhu ma sattunud olen???
Siinkohal imestab T. S. oma

julgust tulla elama kaugesse ja
tundmatusse kanti. Diskuteerida

võib teemal, kas parem on
politseitööd teha sõprade või
võõraste seas? T.S.: Kui on õiged
sõbrad, siis nad lihtsalt ei tekita
jamasid.

Rajalt maha võttis
Lea Rannik
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Kuigi kiiresti möödub aastate lend
ja põues väheneb nooruse ind,

kuid ära sa leina hommikust ilu 

ka õhtusel päikese! on oma võlu.

Tervitame uusi vallakodanikke!
Kasvagu su maasumari,
äikse eest talolgu vari .

Ümberringi tööd ja sõprust,
elmniseks jõudu, vaprust!

Marianne Algpeus ja Elmo Vahernäe tütar
Hanna-Mary - 26.05.2000.a.

Merle Vahkel tütar Mariann - 10.05.2000.a.

Vabandame eelmisesse lehte lipsanud
trükivea pärast - õige on:

Rannamängud 7.- S.juuli

Vabariiklik taidlusanasamblite festival 15. juuli

Tõstamaa valla päevad 11.- 13.august

J algpalliturniir ja SUVELÕPUPIDU 26.august

Lp.vallarahvas
ja teisedki Tõstamaa sõbrad!

Aasta on jõudmas poole peale - kaugel need
jõuludki. On ilus aeg teha pilte Tõstamaa 2001.a.
kalendri jaoks. Vaadakem läbi fotosilma enda
ümber inimesi ja sündmusi meie vallas. Mida
suurem on valik, seda sisukam saab järjekordne
kalender. Suurim tasu on Teie pildi ja nime
jäädvustumine kalendris.
Kalendritegijate nimel Karin Randmäe

,.."

TOHELAIX ..
KODUKOHAPAEV

17. juuni 2000.a.
10.00 Pallimängud
12.00 Kalmistupüha
13.00 Meenutused Kiraste külas

15.00 Sportmängud
17.00 Rahvakoosolek
18.00 Kontsert
19.00 Loterii
21.00 Simman

Avatud näitused, einelaud.

24.juunil Tõhelas JAANITULI

Lp. ELEKTRITARBIJAD
Seoses AS Pärnumaa Elektri töö ümber

korraldusega - palun pöörduge elektririkete
korral elektrivõrgu dispetseri poole - tel. 79
288 või 20 000.
Mina likvideerin ainult elamu siseseid rikkeid.

Lugupidamisega Jaak Lumera

23.juunil
Tõstamaa laululaval

,.."

JAANIOHTU

Tõstamaa Vallavalitsus on 26.juunist kuni
30.juulini kollektiivpuhkusel.

Avaldusi juulikuu toimetulekutoetusteks võetakse
vastu 10.-14.juulini

Algus kell 19.00

Väike eeskava,

murumängud (parimatele auhinnad)

Tantsuks Audru ansambel

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


