
Vallapäevi meenutades.

... ja punkti paneb puhkpilI.

Ansambel "Bluff'.

nägija, sest ilma võimenduseta
tänapäeval küll hakkama ei saa.
Tänan veel näituste korraldajaid
Vaike Hangu, Laine Jõed ja Lea
Rannikut.

Suure töö tegid ära Kairi Kuur ja
Sirli Väära ja Enn Martson.
Tänan ka kõiki teisi, kes nõu ja
jõuga kaasa aitasid ..
Toredad kolm päeva olid ja
loodame, et järgmisel aastal
kohtume jälle!

Maire Adler

Tõstamaa Seltsimaja juhataja

Ära märkimata ei saa jätta
Härma poe moeetendust ja
oksjonit, mille viis läbi oma
ala meister Leino Tallinnast.

Suur-suur tänu Härma poele
toreda ürituse eest.

Laupäeva õhtuse peo
alustuseks esitasid Maie Lätti

lilleseade kursustelosalejad

väga kena lühietenduse, mis
andis vaatajale tõelise elamus.
Suur-suur tänu. Järgnes Jüri
Homenja, kelle pilli järgi tantsis
üle kahesaja inimese. Pühapäeva
pealelõunal toimus keskalevis

vallapäevade lõpetamine, mis
oli tõeliselt ilus. Nii palju
rahvariides lapsi ja memmesid
oli sel päikesepaistelisel päeval
väga kena vaadata. Selle eest

.suur tänu tantsijatele ja eriti
juhendajatele Maimu
Juhkamile, Karin Reinsonile,
Tiia Schärile ja muusikalisele

_ saatjale Viivi Karlepile.
Vallapäevade lipu
langetamist küll
ühiselt ei

toimunud, kuid
oligi hea veel paar
tundi lipu all
möödunut
meenutada.
Suur-suur tänu
veel Urmas

Reinfeldtile, kes
oli vast kõige
suureme vaeva

Pidu oli võrratu ja loodame, rahva
tungivale soovile vastu tulles, et ei
jää ka viimaseks.
Laupäeva hommikusele kohvile
seltsimajja kogunesid need, keda
huvitas valla olustik ja kes olid
suutnud end välja magada. Kuulaja
sai vallavanema ja volikogu
esindaja Ants Pirso käest kuulda
valla elust-olust ja tulevikust.
Kell kolm päeval algas kirikus
Tõnis Mäe kontsert, rahvast oli
parasjagu ning kontsert oli võrratu.

Peab kohe algul ütlema, et need
vallapäevad olid seni olnutest
kõige meeldejäävamad.
Avamine, mille kavandas Eve

Rõhu, oli tõeliselt vahva ja uudne.
Järgnes nostalgiaõhtu vanas rahva
majas, mis tõi kokku üllatavalt
palju rahvast.Koos oli jälle üle 15
ne aasta ansambel "Bluff", mis
meenutas paljudele ilusaid vanu
aegu. Tore oli jälle näha tantsimas
omaaegseid tantsijaid Merjet,
Merlet, Janat ja Elelid. Esinesid
kunagised "Mosfilmi" kaskadöörid
Mait, Rain, Kuldar, J aak ja
Ants.
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Valla korrastatumad majapidamised

august 2000

Kui vallas ringi sõita, hakkab
vaatamata rohketele söötis

põldudele silma palju hoolitsetud
majapidamisi: maja ilus, õu on
korras ja aia tagune on samuti
korrastatud!

Nii vabariigis, maakonnas kui ka
neljandat aastat vallas
korraldatakse heakorra konkursse.
Maakondlikule konkursile esitati

vallavalitsuse poolt eelmistel
aastatel võitnute seast: Epp-Maria
ja Jaak Arro suvekodu Kastnas,
Katrin ja Ando Palginõmme
suvekodu Pärakülas, mitme

korruseline elamu Ringi 19 ja
Pootsi kooli park. Kõik osalenud
said Mart Laari tänukirja ja Eesti
lipu.
Maakonnast valiti välja 4 objekti,
nende seas ka Pootsi park, mis
osalesid vabariiklikul konkursil.
Pootsi kooli seinal on väike
autahvel, mis annab tunnistust
pargi eest hoolitsemisel. Presidendi
vastuvõtul tehtud pilti võisite näha
eelmises ajalehe numbris,
Valla heakorda hindas sellel

aastal neljaliikmeline komisjon:
Elfi Vool, Helle Vahernäe, Ants

Seliste kirikust
Väliseesti Muinsuskaitse Seltsi

liikmed Göteboris, Juta ja August
Nõmme, organiseerisid oma
kodukiriku, Seliste Apostliku
Õigeusu kiriku, korrastamiseks
korjanduse. Jaanuaris 2000 andis
Väliseesti Muinsuskaitse Seltsi

0, esindaja üle korjanduse 15000 ja
juunis 6000 krooni Rootsi rahas.
Kuna Tõstamaa Muinsuskaitse

Selts ei tegutse sellest ajast, kui
meie hulgast lahkus Andrei Udu,
siis vallavanem määras selle raha
eest vastutavaks vallavalitsuse

töötaja Liivi Hearnetsa.

Pirso ja Raine Viitas. Kuna infot
vallaelanike poolt ei tulnud, hankis
zürii ja vallavalitsus ise teavet
võimalikest infoallikatest. Vald on

väike, kõik teavad kõigi tegemisi
ja tuntakse hästi teiste kodusid.
Silma jäävad suuremad toimunud
muutused heakorras, raske on aga
märgata pidevalt korras hoitud
majapidamisi. Au ja kiitus neile!
Sel aastal jäi hindamistulemustest
täiesti välja Tõstamaa alevik, kuna
ei osatudki majadel erilist vahet
teha.

Konkursi tulemused, aasta 2000
kõige kaunimad:

• tootmistalu - Aadu talu, Elsa
ja Udo Rand, Kavaru küla

• asutus - Maria talu, Riina ja
Enn Rand, Kõpu küla

• suvila - Leesoja talu, Ly
Agamaa ja Raimond Melts,
Ranniku küla

• eramu - Tehvandi talu, Helve
ja Ants Lahe, Kavaru küla

Välja jäi sel aastal andmata
tunnustus kõige heakorrastatumale

Hansapangas on selleks avatud
eriarve. Praegu on arvel 21 053
krooni Rootsi rahas, mis meie
rahas oleks 37 800 krooni. Niipea,
kui OÜ Männiste lõpetab töö
Päästeameti ehitusel, alustatakse
Seliste kiriku remondiga. Panen
kirja annetajad, nendeks on: endise
preestri lapsed AIli, Arkadi, Georg
1500 SEK-i, karbikorjandus
Götebori Toomkirikus

02.02.2000.a. 2326 SEK-i, Kalju
Reesalu 1000 SEK-i, perek.
Sinisaar 300 SEK-i, Valli Roo 300
SEK-i, Väliseesti Muinsuskaitse
Selts Göteboris 5824 SEK-i, Eesti
Ortodoksi Kiriku Sinod

mitmekorruselisele elamule. Zürii

otsustas selle asemel välja anda
eraldi auhinna Tõstamaa kooli
aiale, kuna seal on palju vaeva
nähtud ja sel aastal on see eriti
kaunis. Kiidusõnad kooli

õpilastele, õpetaja Elli Terasele ja
direktor Toomas Mitile.

Lisaks väljavalitutele vajavad
kindlasti ära märkimist:

Karukuru talu, Aivar
Männamäe

Elleste eramu, Ehitajate tee 1
Eevi ja Margus Palusalu eramu
Uue-Manguse talu, Harry
Renee Kulbach

Tolli talu, Eve Attim
Riida Talu, Ülle Tamm ja Tiit
Pilt

Konkursi võitjad said tänutäheks
väikese ilutaldriku ja auhinnaks
ilumeele ja tehtud töö eest väikese
aiagrilli. Autasustamine toimus
vallapäevade raames toimunud
laupäevaõhtusel peol.

Raine Viitas
Keskkonnanõunik

Stockholmis 5000 SEK-i, Soome
Ortodoksi kirik Göteboris 1000
SEK-i, Püha Frantsiskuse Vennad
Jonseredis . 300 SEK-i.

Üksikannetajad: David Papp, Lidia
ja Jaan Novak, Eugen Sushtshuk,
Mari-Ann ja Uno Schultz, Erich
Nisuvälja, Juta ja August Nõmme,
Neonilla Murro, Linda Mägi,
Maria ja Mihkel Pull, Elly Ööbik,
Elvi Väärtnõu, Esta Törs, Valentin
Kolk, Enn Kanarbik - kokku 3450
SEK-i

Liivi Hearnets,
raha kasutamise eest vastutav isik
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Austatud Hansapanga klient

TEADE!

Austusega
Tiiu Kirik

Pärnumaa regiooni direktor

Alternatiivkanalite kaudu

teostatavad pangatehingud on alati
soodsama hinnakirjaga kui
pangakontoris teoastatavad.

29., 30. ja 31. augustil kella 9.30 
17.00-ni annab HP töötaja Karin
Vääna Tõstamaa Raamatukogus
konsultatsioone internetipanka
puudutavates küsimustes.

mõistvale
meeldiva

Eelpool toodud loetelu
alternatiivsetest võimalustest pole
kaugeltki ammendav, täpsemat
informatsiooni saab kas kuni

sulgemiseni Tõstamaa kontorist
või Pärnu Rüütli kontorist. Rüütli
kontor on Teie käsutuses

esmaspäevast reedeni kell 9.00
kuni 18.00 ja laupäeval 9.00 kuni
15.00. Kindlasti on võimalik

lihtsamate küsimuste puhul
piirduda helistamisega, kohalesõit
pole alati tarvilik. Rüütli kontori
telefon on 70 900.

• saada infot kõikide oma

konto de kohta (konto saldo,
viimased ülekanded)
• teha Eesti-siseseid ja välis-
makseid
• konverteerida valuutat

• sõlmida kõigi pangateenuste
lepinguid
• saada üldist pangainfot
pakutavate teenuste kohta
• võtta vastu arveIdukrediidi
taotlusi

Loodame Teie

suhtumisele ning senise
koostöö jätkumisele.

tehingute ja rahaliste vahendite
seisu kohta.
Vaatamata Tõstamaa kontori

sulgemisele säilib kõikidel Teil
võimalus tavapäraste panga
operatsioonide tegemiseks
kohapeal

Operaatorteenus võimaldab:

Vanematele inimestele on sobivam

kanal - Telefonipank. Telefoni
panga operaatorteenuse puhul
vastab Teile telefonipanga teller 
professionaalne pangatöötaja, kes
aitab Teil teostada kõik vajalikud
tehingud ning oskab vastata
kõikidele küsimustele.

• Hansapanga pangakaardi
omanikud saavad oma arvelt

sularaha välja võtta üle Eesti
paiknevatest sularaha-
automaatidest ja Pärnu
Majandusühistu kaupluste
makseterminalidest Tõstamaal ja
Varblas. Klientidel, kellel mingil
põhjusel veel ei ole meie
pangakaarti, on võimalus see
endale tasuta vormistada Tõstamaa

kontoris enne 25. augustit.
• Pangakaart annab Teile lisaks
võimaluse tasuda sularahata

arvelduse korras mitmetes äri-ja
teenindusettevõtetes.

• Oma arvete igapäevaseks
jälgimiseks ja pangatehingute
mugavaks sooritamiseks soovitame
Teil liituda Telefonipangaga
(pangatehingute teostamine
telefoni abil) või hanza.net'iga
(pangatehingute teostamine
interneti vahendusel). Hõlbus
tamaks oma klientidel hanza.net'i

kasutamist, eraldas Hansapank
Tõstamaa vallale kaks Interneti

ühendusega arvutit, mis on
mõeldud üldiseks kasutamiseks ja
asuvad Tõstamaa valla

raamatuko gus.

Hansapank pakub Teile tasuta
võimalust-saada posti teel
igakuuliseIt koju saadetavat
kontoväljavõtet, mis annab Teile
ülevaate oma konto I toimunud

Kontori sulgemise otsusele
eelnevalt jälgisime pangaklientide
eelistusi pangakanalite valikul, mis
näitas, et Tõstamaa kontori
klientide maksete osakaal
elektroonilistes kanalites on

tõusnud 70%-ni. See näitab, et
enamus Teist on omandanud

oskuse ning julguse kasutada
kontori kõrval alternatiivseid

pangakanaleid. Uus olukord nõuab
muidugi harjumist, kuid kasutades
elektroonilisi jaotuskanaleid
igapäevasteks pangatehinguteks,
muutuvad need sama

harjumuspäraseks ja isegi
mugavamaks kui pangateenuste
kasutamine kontoris.

Erinevates valdkondades teeb meie

muutuvelu korrektiive, nii ka
panganduses.
Kõrgemad turvanõuded panga
kontoritele klientide teenindami
seks, klientide kasvavosakaal
alternatiivkanalite kasutamisel

ning majanduslikud kaalutlused on
tegurid, mis takistavad pangal
seniselt jätkata.
Seetõttu sulgeme Hansapanga
Tõstamaa kontori 25.augustil
2000.a. Seda sammu oleme

pikemat aega edasi lükanud, kuid
pangandusturu areng on sundinud
meid tänaseks selle ebapopulaarse
otsuse vastu võtma.
Seoses Tõstamaa kontori

sulgemisega palume kõikidel Teil,
kes Te olete panga Tõstamaa
kontori kliendid, pöörduda kuni
25. augustini Tõstamaa või Pärnu
Rüütli kontorisse, et teavitada
panka enda eelistusest uue kontori
valikul. Mugavus ning hea
ligipääsetavus on kontori valikul
tegurid, mida tuleks silmas pidada.
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Tegemistest Jaagurannas

august 2000

Meie vallapäevadest osa saamas - hetk
traditsiooniliselt joonistusvõistluselt.

Midagi pole teha, mulle
meeldivad mõtlevad

inimesed, inimesed, kellel
on ideid. Ja veel rohkem
need, kes oma mõtteid ka
teostada suudavad. Neli

aastat tagasi leidsid kaks
ettevõtlikku meest oma
mõtete teostamiseks sobiva

olevat just Jaaguranna.
Sellest ajast meenub Seliste
kiriku "leidmine" võsast ja

Seliste rahvamaja
korrastamine. Ma ei taha

Seliste põliselanikke solvata,
lõppude lõpuks lõid ju nemad
samuti kaasa, et need kohad korda
said, aga vahel kimbutab mind
mõte: kui poleks olnud Aleksit ja
Jaaku, kas oleks siis kirik endiselt

võsas ja rahvamaja mahajäetult
lagunemas? Olgu sellega kuidas
on, aga tore, et nad seal tegutsevad
ja meiegi valla elu ilmestavad. Ise
räägivad mehed, Aleks Trope ja
Jaak Tomson oma tegemistest
järgmist: Jaaguranna lillelaager
on oma nime saanud ammuse

kohanime Jaaguranna järgi ja siin
korraldatavatest

liIleseadekursustest. Järgmised
lilleseadekursused toimuvad siin

juba sel aastal 21.-27.augustil.
Jaaguranna lillelaager asub 42 km.
Pärnust, Seliste külas Tõstamaa
vaIlas. Lilleseadekursused
täiskasvanutele on intensiivne

liIleseade õppeprogramm neile, kes

Kohtla-Järve lapsed Jaagurannas

aIles soovivad lillepoodi tööle
minna, täiendusprogramm neile,
kes juba õppinud lilleseadet ja
ideedeprogramm
käsitööõpetajatele, sekretäridele,
kasvatajatele jne. Jaaguranna
lillelaager on ka lõbus laager
lastele. 1996. aastaloli siin

esimene lastelaager 4H liikumise
raames, kus laste kasvatustööd

jälgisid ka Soome noorsootöötajad.
Sel aastal aga toimuvad
esmakordselt kaks laagrit
riskirühma kuuluvatele lastele.

Esimene laager, kus osalejad olid
. Jõhvi madala sissetulekuga
suurtest peredest ja teine, kus
osalejad Kohtla-Järve varjupaigast.
Mõlemaid laagreid finantseeritakse
peamiselt väljaspoolt Eesti
Vabariiki ...Esimest finantseeris

Mitte-eestlaste Integratsiooni
Sihtasutus ja Põhjamaade,
Suurbritannia, ÜRO Arengu-

programmi Sihtasutus.
Teist laagrit (07.-
20.08)- Maailma
Lastekaitse Fond
Rootsist. Plaanis on

veel üks kristlik laager
talviseks

koolivaheajaks. Veidi
esimesest laagrist, mis
nüüdseks juba
lõppenud. 12 last

Jõhvi vähekindlus

tatud peredest andis

Jõhvi Linnavalitsuse

sotsiaalosakond. Laagreid
korraldab MTÜ Floristide

Ühendus oma õppekeskuses
Jaaguranna lillelaagris.
Lapsed käisid Maria
Puhketalus ratsutamas,
vaatasid Endla teatri
vabaõhuetendust "2001
aastat elu Eestimaal" Reiu

jõe ääres, Pärnu
linnaekskursioonil ja

mitmel pool mujal. Käidi
külas ka Pärnu abikeskuse

Shalomi lastelaagris ja nemad
käisid Jaagurannas vastuvisiidil ja
ujumas. Iga päev toimusid veel
tunnid - enne lõunat 4 ja peale
lõunat 2 tundi. Koolipäevast
erinesid need kõvasti, sest tunnid
toimusid vabas looduses. Küll
kadakate vahel, küIl terrassil. Kord

vedasime laua, tahvlid ja pingid
isegi merre ja tunnid toimusid,
jalad soojas merevees. Tundides
õppisime Eesti ajalugu, eesti keelt,
muusikat, tantsimist ja usuõpetust.
Tänu sel perioodilolnud ilusatele
suveilmadele said lapsed palju
ujuda ja sokolaadipruuni jume.
Õhtuti toimusid sportmängud ja
lõkkeõhtud. Eelviimasel päeval
toimus kohalikus 130 aasta

vanuses puukirikus jumala-
teenistus, kus lastele õnnistuse

koju kaasa andis õpetaja Artaljon
Keskküla. Lastega tegelevad peale
Jaagu ja Aleksi veel Arne
Mändla, Merike Koppel ja
Katrin Kester.
Laagritevahelisel ajal jääb
Jaaguranna kaunite kadakate vahel
mere ääres suvitus(puhkamis)
võimalus ka kõigile soovijatele.
Tulge! Kel huvi, selle jaoks
telefon 05107431.
Ei olnud ka mina Jaagurannas
käinud ja sattusin sinna teise laagri
toimumise ajal, mil seal puhkavad
Kohtla-Järve varjupaiga lapsed.

(järg lk 5)
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Tegijad - Aleks Trope ja Jaak Tomson.

(algus lk 4) Mõtteid, mis selle
kohtumise tulemusena tekkisid ja
ilmselt kauaks painama jäävad,
iseloomustab hästi salm, mille
leidsin Jaagu ja Aleksi poolt
koostatud tänukirjalt neile
asutustele, kes finantseerisid
nimetatud laagreid:
Hingesuurus iialgi ei talu, et sul
kukrus ainult vaske on. Tühja
kõhuga ja paljajalu heaks ja
suureks jääda raske on.
Ent niipea, kui sul leidub pisut
raha, headuseks kõik eeldused on

head. Ratsu jälle ratsanikku
kannab. Vaata korstent - suits on

jälle seal.
Meie pensionipõlve kindlustatus
sõltub ju sellest, kui palju me
suudame üles kasvatada täis

väärtuslikke, töökaid, mõtlevaid
kodanikke - praeguseid lapsi. Suur
osa neist on paraku mitte
eestlased, kuid siin sündinud ja
teist kodu neil ju pole. Seepärast
on eriti arukas just neil aidata
selgeks saada meie keel, kombed

ja ajalugu
integreerida nad
varakult meie

ühiskonda, mille nimel
nad hakkavad siis ka

hiljem tööle. Meile on
kahjuks üsna võõrad
mõisted "tugipere",
"lapsendamine". Jaak
ja Aleks loodavad oma
järgmiste projektide

käigus kokku viia
lapsed j a pered, kes on
nõus mõne lapse enda juurde
võtma koolivaheaegadel või
mõneks muuks ajaks ja
vastastikuse sobivuse korral ehk

kauemakski. Vene keele barjääri ei
tasu karta - lapsed õpivad sellistes
tingimustes väga kiiresti ja
meelsasti. Mõelgem siis sellele
võimalusele. Siinkohal meenutati

tänutundega üht Tõstamaa naist,
kes sõitis laste bussiga Tõstamaalt
Pärnu ja kuulnud, kellega koos ta
reisis, andis maiustuste ostmiseks
raha - kena· ikka. Jaak ja Aleks

meenutasid ka oma esialgseid
hirme ja nentisid kergendus
tundega, et tegelikult on probleeme
nende lastega hoopis vähem.
Oleme ikka harjunud vaatama üsna
oma nina ette ja mõtlema rohkem
sellele, mida meil pole, tõstes veidi
pilku ja nähes neid, kellel pole
sedagi .:. saame võimaluse oma
silmapiiri laiendamiseks ja
tundeelu rikastamiseks.

Jaagurannas käis
Lea Rannik

"Vokiratta "imelikud juhtumised Manija laulupeol.
Aeg: 22.juuli 2000
Koht: Manija saar.
Transport: Kohalesõiduks tuli
kasutada kõikvõimalikke

transpordivahendeid.
a) Buss.
b) Laev - koledasti ülerahvastatud.
e) Traktor - sama lugu - sõitjaid
jälle rohekem kui kohti.
Eine murul: Kõiki saabujaid
kostitati hapupiima ja hirmmaitsva
koduleivaga.
Osalejad:

Laev

orgamseenJa oli Audru valla
kultuurijuht Inda Orissaar
tutvustas osalejaid - neid oli
Aruväljalt, Audrust, Tõstamaalt,
Varblast, Vilj andimaalt jne.
Pidu algab ja k~stab: Meie
esineme. Hiljemnaudime külaliste
esinemist ja elame kaasa.
Simman: Järgnevad ühislaulud ja 
tantsud.

Kojusõidu ootus: Kuna meie buss
tuleb alles 16.30, siis jäime meie
kõige viimastena saarele.

Jalutasime ringi - korj asime
nõmmliivateed ja punet, et
talvel teed juues meenutada
väikest sõbralikku Manijat.
Järelpidu: Laev tõi meid
sadamasse kella kolme

paiku. Igavuse peletamiseks
tõmbas Tiia "lõõtsa laiali" ja

meie lõime tantsud lahti. Varsti

ühinesid meiega ka sadamas
ülesõitu ootavad võõrad. Neli Kaiu
noort esitasid kitarri saatel tõeliselt

nauditavat muusikat. Oli vahva
sõpruspidu!
Koju: Kodune Tõstamaa võttis
sõbralikult vastu oma päikesest
põlenud ja toredast peost ka veidi
väsinud "vanakesed".

Efeline

Eine murul
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SAAGEM TUTTAVAKS 
KREDIIDIPANK!

Eesti Krediidipank

PÄRNU FILIAAL

Head Tõstamaa valla elanikud ja
ettevõtjad!
Eesti Krediidipank on. tegutsenud
alates 1992. aastast, Pärnus
avasime oma filiaali 1999. aasta

varasuvel. PangaIan 14 haru
kontorit, meie teenindusvõrk
hõlmab pea kõiki Eesti suuremaid
linnu. Krediidipank on universaal
suunitlusega väikepank, pakume
oma klientidele mitmekülgseid
pangandusteenuseid, krediteerimis
ning investeerimisvõimalusi. Meie
tegevus on suunatud eelkõige
eraisikute ning väike- ja keskmise
suurusega ettevõtete teenin
damisele. Suhtume igasse oma
klienti personaalselt, pakkudes
kooskõlas Teie võimaluste ning
vajadustega parimaid lahendusi.
Meie teenused on alati kliendi

sõbralikud ning hinnakirjad
taskukohased.

Krediidipanga KLIENDIKS on
võimalik saada KIIREL T JA
TASUTA, sest arvete avamine on
tasuta nii eraisikutele kui ka

firmadele. Olles kord juba
Krediidipanga klient, võite olla
kindlad, et pank on Teile alati
taskukohane, rakendades
SOODSAID TEENUSTASUSID.
Näiteks maksavad vabariigisisesed
maksekorraldused 5 krooni,
sularahamaksed 8 krooni,
ülekanded Teletelleris 2 krooni ja
Telefonipangas lausa tasuta.
Krediidipanga jaoks on alati olnud
eesmärgiks pakkuda oma
klientidele PARIMAID HOIUS-
TAMISVÕIMALUSI, toetades
sellega säästmist ja arukat

'0 majandamist. Pakume tähtajalistele
hoiustele PARIMAID
INTRESSE, täna isegi kuni 6,5%
aastas, kusjuures hoiuse-
protsendid makstakse välja
igakuiselt. Lisaks tähtajalisele
hoiusele on kõrgeim ka meie poolt
arvelduskontole makstav intressi
määr - 3% aastas.

Kaupade/teenuste eest tasumiseks,
sularaha väljavõtuks ja oma konto
jäägi ning kontol toimunud
liikumistest kiireima ülevaate

saamiseks on kõige parem
lahendus PANGAKAART.
Pakume oma klientidele rahvus

vahelisi pangakaarte - maksekaarti
Maestro/Cirrus ja krediitkaarti
EuroCard/MasterCard. Meie

pangakaardid töötavad kõigis Eesti
sularahaautomaatides ja makse
terminalides, kaarte on võimalik
kasutada ka välismaal viibides.

Ilma liigse ajakuluta ning
pangakontoris käimata võimaldab
Teil pangateenuseid kasutada
Krediidipanga TELEFO NIPANK
või TELETELLER, millega
liitumine on lihtne ja soodne.
Kindla summaga maksete
ülekandmise oma kontalt võite aga
usaldada panga hoolde, sõlmides
PÜSIMAKSEKORRALDUSE
lepingu. Pank teeb vajaliku makse
alati õigel ajal, seega võite kindel
olla, et Teie arved saavad tasutud
õigeaegselt.
Meie laenutingimusted on sobivad
ka keskmise sissetulekuga
klientidele, sest suudame pakkuda
INDIVIDUAALSEID LAHEN
DUSI JUST TEIE LAENU
SOOVIDELE. Tänu väiksemale

bürokraatiale ja paindlikele
tingimustele on Krediidipank
valmis Teid kiirelt ning privaatselt
teenindama.
Tarbimiskulutuste katmiseks,

õppemaksu tasumiseks, transpordi
vahendi muretsemiseks, ette
võtluse käivitamiseks jne. on
tarbimislaeh alates 10 000
kroonist tähtajaga kuni 5 aastat.
Elamistingimuste parandamiseks,
uue kodu soetamiseks või
olemasoleva renoveerimiseks

pakume Teile soodsa intressi
määraga kuni 8 aastase tähtajaga
eluasemelaenu.

Rüütli 47, Pärnu.
Tel. (044) 73603, Fax.(044) 73601
Avatud:

E-R 9.00 - 17.00, L 9.00 - 14.00
www.krediidipank.ee

Äriklientidele väljastarne nii
käibevahendite- kui investeerimis

laenu, samuti arvelduskrediiti ja
pangagarantiid. Krediidipank teeb
oma klientidele soodsaimate

krediteerimisvõimaluste taga
miseks koostööd Maaelu laenude

tagamise sihtasutuse garantii-
fondiga, koostöölepingud on
sõlmimisel veel Ettevõtluse

krediteerimise sihtasutuse ning
Põllumajanduse ja maaelu
krediteerimise fondiga.
Krediidipanga Liisingu vahendusel
on võimalik liisida sõidukit,
seadmeid või kinnisvara.

Krediidipank on Tallinna
Väärtpaberibörsi liige, mis annab
pangale õiguse teostada
VÄÄRTPABERIVAHENDUST,
sealhulgas EVP-de ning aktsiate
ostu-müügi tehinguid soodsa ja
paindliku kursiga.
Üks omalaadsemaid teenuseid,
mida Krediidipank pakub on
SULARAHA KIIRÜLE.
KANDED ÜLE MAAILMA.
Olles Western Unioni
ainuesindaja Eestis, annab
Krediidipank Teile võimaluse
minutite jooksul võtta vastu ja
saata sularaha 182 riiki Üle

maailma. Seejuures ei pea ei raha
saatjal ega raha saaja1 olema
kontot ei Krediidipangasega
välismaal. Raha makstakase raha

saajale välja isikut tõendava
dokumendi alusel. Teenus on väga
laialt levinud raha saatmiseks
välismaalt Eestisse.

Meeldivate kohtumisteni

Eesti Krediidipanga Pärnu Filiaalis
Piret Kustassan

Filiaali juhataja



august 2000 Tõstamaa Tuuled lk 7

13-nes klassikomplekt?! Miks ka mitte!
Kõigile teadaolevalt möödub

suvi ülikiiresti ja uus õppeaasta on
juba käeulatuses. Igaüks meist on
koolitemaatikaga otsesemalt või
kaudsemalt seotud. Luuletaja Ott
Arderi sõnastuses: "Kooliteel meist

igaüks kord sammund ... " Iga
l.september - tarkuse ja teadmiste
päev - on korduv oma
sügisnukruses, ootusärevuses,
äratundmisrõõmus,
taaskohtumistes. Samas ennustab

iga algus lisaks tavapärasele
midagi uut.

Õppeaastal 2000/2001
avatakse paljudes Eestimaa
koolides, nagu ka Tõstamaa
Keskkoolis, uus klassikomplekt 
kavatusraskustega õpilaste klass.
Esialgu tundub kindlasti paljudele,
et kellele seda nüüd veel vaja on ja
kes seal klassis siis õppima
hakkavad, kas päris tohmid või
hoopis pätid.

Kes need kasvatusraskustega
õpilased siis on? Need on õpilased,
kellel on olnud pidevaid probleeme
käitumise ja/või õppimise või
kooliskäimisega.
1. Õpilased, kes täidavad

koolikohustust halvasti, kes
suhtuvad lohakaIt ja
vastutustundetult õppimisse.

2. Õpilased,' kes on korranud
klassikursust.

3. Õpilased, kes ei arvesta
üldtunnustatud käitumisnorme

ega kooli kodukorra nõudeid,
õpetajate, lapsevanema
nõudmisi või kellel on koolis

ja väljaspool kooli tõsiseid
käitumisprobleeme, mis on ka
mõjutanud õpitulemusi ja
vähendanud huvi õppimise
vastu.

Loomulikult ei kehti kõik

eelloetletud punktid iga konkreetse
kasvatusraskustega klassi õpilase
kohta, vaid iga õpilast oma
probleemidega vaadeldakse eraldi.

Klassis õppimise vajalikkuse
määrab kohaliku omavalitsuse,
seega Tõstamaa Vallavalitsuse,
alaealiste asjade komisjon.
Õpilaste nimekiri vaadatakse üle
iga õppeaasta eel, otsustades just
eelmise õppeaasta tulemuste
põhjal, kes peavad sellesklassis
õppima. Kasvatusraskustega
õpilaste klassist on võimalik tagasi
minna tavaklassi, seda tavaliselt
õppeaasta lõppedes; tavaklassist
võib õpilasi üle viia
kasvatusraskustega klassi
vajadusel ka õppeaastajooksul.

Klass moodustatakse 13 - 16

aastastest õpilastest, kes õpivad 7.,
8., 9. klassis. Klass töötab liitklassi
põhimõttel. Õpilasi on klassis 8 
10. Klassiion oma ruum, kus
toimub enamus tunde. Mõned
tunnid, näiteks kehaline kasvatus,
tööõpetus toimuvad koos tavalise
klassi õpilastega. Ka on klassil
oma õppekava, mille aluseks on
Eesti põhi- ja keskhariduse riiklik
õppekava, niisiis õpitakse samu

aineid, .mis tavalises klassis.
Vaj adusel koostatakse õpilastele
individuaalsed õppekavad; kui
keegi on mõnes õppeaines väga
kesiste teadmistega, siis aitab
individuaalne töö kindlasti õpilasel
paremini vajaliku tasemeni jõuda
kui seda tavaklassis.

Kasvatusraskustega õpilaste
klassi loomine peaks olema abiks
nii selle kui ka teiste klasside

õpilastele, lastevanematele,
õpetajatele. Niisugune
töökorraldus peaks õppimisele
lähemale viima neid, kes seda ei
taha - ei viitsi - ei oska, samuti

oleks rahulikum õppemateljali
omandada neil, kes seda tahavad,
aga korrarikk]Jjate tõttu tunnis see
raskendatud on. Kindlasti aitab see

leevendada kõigi jaoks nii mõnegi
õpilase puberteedieast tingitud
kasvuraskusi ja viia nad
üldtunnustatud normidele
lähemale.

Kasvatusraskustega õpilaste
klass pole täiesti uus asi meie
koolielus, Sindi Gümnaasiumis on
niisugune klass tegutsenud· juba
aastaid. Vestlusel seda klassi

juhatanud õpetajaga saime
kinnitust klassi loomise

vaj alikkusele.
Eelkõige on "Tootside

klass" mõeldud ikkagi nendele
noortele, kes vajavad rohkem
tähelepanu, enam aitamist
suunamist ning ka tunnustust, kui
seda tavaklassis neile jaguks.
Loodame koostöös
lastevanematega saavutada
loodetud tulemusi, leevendada

veidigi pingeid nii koolielus kui ka
meid ümbritsevas.

Head algavat õppeaastat!
Jõudu tööle!

Kirsti Talu
Tool1tas Mitt
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PANGA TEHINGUD POSTKONTORIS
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Postipank - edasiarendus
postipaketist
Juba 1996. aasta lõpus leppisid
Ühispank ja Eesti Post kokku
postipaketi teenuste pakkumises
sidejaoskondades. Selle
tulemusena on täna võimalik

pangateenuseid sooritada ligikaudu
500 postiasutuses.
Ometi jääb postipaketi kasutus
mugavus tublisti alla harukontori
omale. Nimelt tuleb kliendil täita
eraldi blanketid nii sisse- kui

väljamaksete, samuti makse
korralduse teostamiseks. Seal

juures ei jõua sissemaksed ja
ülekandedkohale mitte kohe, vaid

järgnevatel päevadel.
Arvutitehnoloogia arenemine on
võimaldanud pangatehingute
pakkumist sidej aaskondades
kaasajastada. Selleks töötati välja
Postipanga programm, mille abil
saab internetipõhiselt sooritada
tehinguid reaalajas. Praktikas näeb
asi välja nii: postitöötaja laual
oleva ja Postipanga programmiga
varustatud arvutiga on ühendatud
kaardilugeja, mis asub letil. Klient,
kes sooritab tehingut, peab oma
deebetkaardi kaardilugejas autori
seerima. Postitöötaja ülesandeks
on märkida etteantud menüüväljale
vaid summa Ga saaja andmed, kui
tehakse maksekorraldus või
teostatakse sissemakse võõrale

kontole), maksja andmed saadakse
automaatselt deebetkaardilt. See

juures ei täida klient ega teenindaja
käsitsi ühtegi dokumenti - tehingu
dokument prinditakse välja.

Postipanga võimalused
Postipangas saab teha kõiki
lihtsamaid tavatehinguid. Need on
sularaha sissemaksmine oma

kontole, sularaha väljavõtmine ja
maksekorraldus. Kõigi nende
tehingute tegemiseks peab klient
omama deebetkaarti. Lisaks saab
sularaha maksta sisse ka võõrale

kontole, mis muudab Postipanga
kättesaadavaks nii mittekliendile
kui deebetkaarti mitteomavale
kliendile. Siiski on viimati

nimetatud tehingu teenustasu
piisavalt kõrge - 15 krooni, mis
tõttu on odavam olla Ühispanga
klient ja omada kaarti (ülekanne
kontalt maksab vaid 7 kr.).
Postipankades püüame hoida hindu
samal tasemel või pisut
madalamatena kui panga-
kontorites. Näiteks on makse

korralduse tegemine Postipangas
odavam kui pangakontoris - 7
krooni. Sularaha väljavõtt maksab
0,2% summast, minimaalselt 10
krooni (Junior-kaardiga kuni 500
krooni tasuta); sularaha sissemaks
oma kontole on tasuta.

Lisaks tehingutele saab klient veel
näha oma konto hetkeseisu (tasuta)

ja saada trükitud kontoväljavõtet (1
kr/lk). Postipanga teenused on
piisavalt konfidentsiaalsed
postitöötaja ei näe ühegi tehingu
sooritamisel kliendi konto seisu.
Näiteks konto hetkeseis kuvatakse

otse kaardilugeja ekraanile, mis on
kliendi käes. Ainuke võimalus, kus

teenindaja näeb kliendi kontaga
seonduvat, on kontoväljavõtte
prin timisel.
Postipangas saab sõlmida ka
elektrooniliste teenuste lepinguid
nagu Telefonipank, Internetipank,
Otsekorraldus ja Püsikorraldus;
tellida saab regulaarseid konto
välj avõtteid; taotleda krediitkaarte.
Loomulikult on Postipangas
võimalik avada eraisiku

arvelduskontot ning saada
deebetkaarti. Deebetkaardi saab

Postipangast tasuta!
Tänaseks töötab üle Eesti· 20

Postipanka, neist Pärnu maakonnas
kolm: Pärnu-Jaagupis, Sindis ja
Tõstamaal. Tõstamaal alustas

Postipank tööd 16. augustil.
Tõstamaa Postipank on avatud E-R
kl.8.00-15.00; L 9.00-13.00.

Lugupidamisega
Terje Sinik
EÜP Pärnu

kliendisuhete osakonna juhataja

-
OPILASTE TRANSPORDIKORRALDUSEST

Peagi on käes 1. september ja
algamas uus kooliaasta. Et valla
koolikorraldus on muutunud, tuleb
muudatusi ka õpilaste transpordis.
Esialgu alustame järgmise
graafikuga, vajaduseIan hiljem
võimalik teha muudatusi:
• hommikust Tõhela-Kiraste

liini ja lõunast õpilasliini
pikendatakse kuni Virunani
• hommikust ja õhtust Kastna

õpilasringi pikendatakse peale

Saulepit Metsniku peatuseni,
väljumisajad jäävad samaks.
• Peale tunde väljub esimene

õpilasliin Tõhelasse kell 14 ja teine
16.30

• Bussini on õpilastel võimalus
osaleda pikapäevarühmas, kauem
hakkavad avatud olema kooli

raamatukogu-Iugemissaal ja arvuti
klass .

• Tõhela laste transport
Tõstamaa lasteaeda oli planeeritud

pakkudes kahele Tõhela
kasvatajale tööd Tõstamaa laste
aias. Kuna tekkisid probleemid ja
töötajad keeldusid suvekuudel
töötamast, korraldab transpordi
Tõstamaa lasteaed. Septembrist on
bussis kasvataja, kes võtab lapse
vastu ja annab õhtul vanemale üle.
VajaduseIan võimalik korraldada
transport eraldi autoga.

Toomas Rõhu
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Tõstamaa roog 2000?
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oo. ei vaja kommentaare.

Nüüd on meiloma roog. Teeristi
Ärikeskuse algatusel toimus
11.08.k.a. konkurss "Tõstamaa

roog 2000." Keskuse kaminasaalis
oli serveeritud kaheksa koka poolt
neljast toitlustusasutusest 12 rooga.
Kõrgema hinde sai pr. Kaja
Lombi käe all valminud "Sügisene
rull" (Täringu baar). Baar "Must
Roos" esines kuue roaga kolmelt
kokalt. Teisele kohale tuligi pr.
Marika Somelari "Praetud
kalafilee". Maria talu kolme koka

pr. Õie Pihlaku, pr. Leida Põhako
ja pr!. Kristi Tomikase praad
"Koha paradiis" pälvis kolmanda
koha. Roogade hindamisel ilmnes

rannarahvale omane kalaroogade
eelistus - kolme tunnustatud roa

hulgas on kaks kalarooga. Zürii
kiitust pälvis Maria talu
kukeseentest hõrgutis. Keskkooli
kokad pr. Sirje Mirk ja pr!. Terje
Mirk esitasid huvitava "Ossi

seeneroa" ja maitsva vasikaliha
lisanditega rohelise võiga. Pr.
Hilka Põltsam ja pr. Annely
Paivel (Must Roos) serveerisid
isuäratavaid liharoogi rohke
garneeringuga. Meelsasti lõikas
igaüks tükikese herefordi praest
marinaadikastmes (Maria talu).
Praelõikajateks nagu ka kogu selle
hea ja parema maitsjateks olid

vallamajast pr.
Helle Vahe

mäe, perenaise
pilguga vaatas
ja maitses pr.
Linda Järve.

Spetsialistina
oli kaasatud pr.
Tiiu Salu.

Meediat

esindas pr. Lea
Rannik. Sõna

sekka ütlesid ja
jagasid hinde
punkte hr.-d

Võitja autasustamine.

Tõnu Sinilaht ja Riho Väli.
Teeristi Ärikeskuse ülesandel

moodustas zürii ja püüdis kaasa
rääkida pr. Elli Teras. Oma
mõtteid jagab ta ka lugupeetud
lugejatele. Üritusest kokkuvõtet
tehes, võitjatele piknikukorvi, torti
ja kringlit üle andes märkis hr. Ain
Rea kõigi osalejate head tahet oma
oskusi näidata. Korraldajate
heakskiitu väljendas nimeline
tänupaber igale osalejale.

Elli Teras

Pangakriis Tõstamaal?
Tänaseks on Hansapank teatanud
Tõstamaa kontori sulgemisest 25.
augusti!. Vallavalitsus on sel
teemal pangaga pikalt väidelnud,
mitmed sulgemistähtajadki on
edasi lükkunud, kuid seekordne on

ilmselt lõplik. Et tegemist on
erasektoriga, pole vallavalitsusel
selles suurt kaasa rääkida.
Kuigi käesolevas lehes tutvustavad
oma elektroonilisi võimalusi kolm

panka, olen veendunud, et piir
konna elanike tänane teenindamine
halveneb. Väide, et Tõstamaa
piirkonna maksetest tehakse
elektroonilistes kanalites 70 %, on

ilmselt tegelikuses paljuski nii, et
pangakontoris -tegi sealne töötaja
kliendi eest tehingu.
Kindlasti toimib tuleviku

pangandus elektroonilistes teel ja
on juba täna vägagi lihtne. Seda
tingimusel, et olemas on interneti
ühendusega arvuti ja selle
elementaarne kasutusoskus. Siiski

on ka nendel tingimustel ja
sularahaautomaadi olemasolul

kontori sulgemine ennatlik, sest
masin ei asenda inimest ja täna
oleks ühe töötaja-kontsultandi
olemasolu Tõstamaal hädavajalik.

Loomulikult ei huvita aga panka
kontori pidamine majanduslikult
kehvas piirkonnas. Lihtsam on
paigaldada raamatukokku arvutid,
hoides kokku töötaja palga,
kommunaal- ja püsiühendus- ja
valvekulud.

Ilmselt ei ole kontori sulgemise
taga siiski niivõrd majanduslik
kaalutlus, sest arvan, et Tõstamaa
kontori aastane ülalpidamiskulu on
ligikaudu kümme korda väiksem
peadirektori aastapalgast ja paar
sada korda väiksem ühe panga
töötaja hiljutisest ajakirjanduses
kajastatud näpuveast. (järg lk 10)
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(algus lk 9) Kuivõrd see, et
tänaseks on meil tegemist
rahvusvaheliste pankadega.
Kontori teeninduspiirkonnas peab
elama normidele vastavarv

inimesi, asustustihedus on aga
Eestimaal tunduvalt väiksem kui

panga suuromanike kodumaal
Rootsis.

Rumalavõitu olukorda on jäänud
vallavalitsus, kes alles hiljuti
lõpetas oma süsteemi töötajatele
palkade väljamaksed sularahas.
Loodan, et sularaha väljavõtmisel
sissemaksmisel siiski probleeme ei
teki. Vallavalitsus on arutanud

võimalikke probleeme koostöös
Ühispangaga ja loodame, et

august 2000

postipank suudaks üle võtta
kontori funktsioonid.
Usun, et tulevikus tõuseb
Tõstamaa sellisele majanduslikule
järjele, et mõni pank peab taas
vajalikuks avada kontor
Tõstamaal.

Toomas Rõhu
vallavanem

Vapustav maailmanäitus "Gröönes"
Arvake ära, kes on need inimesed,
mis neid ühendab? Triinu Jürves

eestlanna, elab Tallinnas; Alice
Kask-eestlanna, elab Tallinnas;
Tiiu Rebane- eestlanna, elab
Tallinnas; Katrin Kukmann
eestlanna, elab Tallinnas; Karl
Nagel- eestlane, elab Tallinnas;
Signe Vanadzina- lätlanna, elab
Riias, Harita Strazdina- lätlanna,
elab Riias. Kõik need noored

inimesed on diplomeeritud
kunstnikud, kes osalesid kuuaegses
maalilaagris Suti rannas.
Külastasin laagrit töökuu Uuuli)
lõpus, mistõttu suurem osa töid
olid juba valmimisjärgus või
valmis. Sõnades on raske edasi
anda võrratut kunstielamust, mille

osaliseks rannas sain, aga püüan
siiski. Kuna ma ei valda

klassikalisi kunstitermineid, siis
andku profid sellel alal mulle mu
eksimused andeks. Tahan anda

edasi oma muljeid
tavainimese silmade

j a sõnade abil.
Noorte autorite
maalid on nii

erinevad ja
isikupärased, et neid
oli raske segi ajada ja
isegi võrrelda. Harita
suured maalid

hobustega, Alice
peaaegu alati 2-ks
jaotatud eri värvi lõuendipinnad
mingi väikese detaili või loomaga
heleda tausta keskel, Tiiu toredad
maastikud, Signe piltide tohutu
mitmekesisus, Triinu seekordse
maaliseeria ühendavaks sümboliks

on lehm. Väga huvitavad olid
"pisimaalid" posti küljes. Kahjuks
ei võimalda lehe väike pind kõiki
töid kirjeldada, aga kõik nad olid
huvi väärt. Peale ühise laagrikoha
ühendab neid noori inimesi veel

. see, et kõik tööd on maalitud otse
loodusest või loodusest

inspireerituna. Kahjuks oli osa
laagrilisi juba lahkunud ja nendega
ei õnnestunud kohtuda ega
vestelda: Sirje-Liisa Vahtra, Kaarel
Eelmaa, Elin Kard Laurentsius.
Kirjutan need nimed ikkagi siia
üles, sest kindlasti saavad nad kõik
kunagi tuntud kunstnikeks ja siis
on tõstamaalaseIgi põhjust uhkust
tunda. Laagrit korraldab ja
rahastab AS Eesti Kunstigalerii 
Meelis Metsamärdi isikus. Igalt
kunstnikult valitakse laagri lõpus
välja 1-2 tööd galerii fondidesse 
need tööd osalevad galeriinäitustel

ja aitavad kaasa noorte kunstnike
tuntuse propageerimisel. Keset
vestlust läks järsku kohutavaks
sebimiseks - põhjus - kõik
tormasid oma töid päästma, sest
järjekordne vihmahoog tuletas
meelde tõsiasja, et katus ei pea ju
vett. Jah, ega tingimused
loominguliseks tööks pole kiita,
seda va olme poole pealt. 31.juulil
oli laagri lipupäev. Kuna selleks
päevaks lubati kõik tööd vabas
looduses näituseks kujundada,
väntasin jälle kohale. Tööd olid
välja pandud kohalikke olusid
arvestades- küll ruumidesse sisse,
hoonete välisseintele jm.
Looduslik rohelus, ilus ilm ja päike
koos loodusest maalitud piltidega
pakkus vapustava elamuse, mida ei
saa kuidagi võrrelda mingi
linnagalerii näituse külastusega.
On tõeliselt kahju, et laagri
juhtkond ei soostunud
suuremaarvulisemat vaatajaskonda
võõrustama. See näitus pakkus
tõelise kunstielamuse.

Efeline
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Viskame veel viimase pilgu vallapäevadele

Kastnas võis kohata omaaegset kuulsust Oleg Melnikut ja
tema "maale toojat" kastnalast Jevgeni Kampust.

Seekord olid zürii ja publik ühel meelel, valides
kaunimaks pildiks Sandra Lindmaa "Suvi südames",

Tõstamaa kirikukontserdil said kuulajad
nautida Tõnis Mäe hääleulatust ja -mõju.

Tõstamaa valla päevade raames toimunud

laste asfaldijoonistuste võistluse organisee
rijad tänavad sponsoreid:

TLJLS
SAULIÄRI

TEERISTI ÄRIKESKUS

RK EINAR HÄRM

TÖSTAMAA VALD

Jüri Homenja pilli järgi tantsis palju pidulisi. Täname Ago Lasna, kelle erakogust pärinesid näituse
"Vana õpperaamat" eksponaadid.
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Õnnitleme augustikuu sünnipäevalapsi
Hõbedast õnne,
tammist tervist,

raugematut elulusti
veel paljudeks aastateks!

Karl Heinluht 94
Veera Juhkam 93
Sinaida Raavik 90

Adrian Raist
Lidia Pinn
Jüri Merimaa

ilja Pajula
Estra Bart

Voldemar Starkopf
Naima Riis

Selma Karlep

85
83

79

78
78
75
75
74

Salme Kallas
Maimu Rohtla

Lonny Ristsalu
Ingrid Taal
Uudu Kiirats
Endel Vits
Juhan Estra
Arda Tõnismaa

73
73
72
71
70
60

60
60

SUVELÕPULAUPÄEV-
TOSTAMAAL

26. augustil
kell 11.00 kooli spordiväljakul

traditsiooniline

JALGPALLITURNIIR

Osalema oodatakse kuni 8 liikmelisi (väljakul 6)
mees- ja naiskondi. Osavõtumaks 100.- krooni
võistkonnalt.

NB! Mängida ei või jalgpallisaabastes

KULDPAAR

Selmaja Elmar
Hindrimä

Aastad on möödunud,
hulk ootamas ees,
et õnne ja rõõmu

vaid tooksid teil need!

Memme ja papat õnnitlevad
kuldsel tähtpäeval Rita, Lembit,
Gerdaja Emma-Leena.

kell 20.00 laululaval

SUUR SUVE LÕPU PIDU

Esitusele tuleb Saulepi "KUU-KLUBI"
etendus "Meie muinaslugu muusikas".

Osatäitjad: Kalju Meister, Elvi Meister, Hans Vimberg, Riina
Soomre, Muusa Soomre, Kati Teearu, Marge Eensalu, Ahti
Selberg, Virve Berggrünfeldt, Lembit Meriorg, Tiiu Annuk.

Erootiline tants ja striptiis.

Tantsuks mängivad TEET ja PRIIT.

Pilet 25 krooni. Jalgpalluritele tasuta!

Soovin üürida I-e või 2-e toalist
korterit või tuba Tõstamaal.

Tel 053 955742

Anda rendile bürooruum (13 m2)

Varbla mnt. 10
Info tel. 05061814

Müüa
Ford Sierra 1.8 Universaal1985a.

Tel. 050 61814

Toimetus:
Lea Rannik Tõstamaa Raamatukogu
Alo Adler Tallinna Tehnikaülikool

Trükkinud OÜ Hansaprint

tel. 96 184
tel. 96231

aip @tostamaa.pamu.ee


