
Jõulumõtisklus 2000
Taas on lõppemas üks aasta, seekord
väga ümmarguse numbriga 2000. On
traditsiooniks kujunemas, et vallalehe
aasta viimases numbris vallavanem

"mõtiskleb". Saagu see siis seegi kord
tehtud.Milline oli mööduvaasta,
vastavalt maitsele kas eelmise millen

niumi viimane või uue esimene,
Tõstamaa vallale? Igale vallaelanikule
kindlasti omanäoline, oma rõõmude ja
muredega.
Vallas tervikuna oli jätkuvalt
põhiprobleemiks paljude inimeste
jaoks sobiva, võimetele vastava,
eneseteostust ja äraelamist võimal
dava töö puudumine kohapeal. Sellest
saab alguse hulk teisi probleeme:
paljud, eeskätt noored, lahkuvad;
langeb elatustase; omavalitsuse nõrk
tulubaas; väheneb laste arv; hääbub
kohalik kultuurielu, suureneb sotsiaal
toetuse vajajate arv jne. Tingitud on
see eelkõige üleriigilisest maj andus
situatsioonist, omavalitsusel prak
tiliselt puudub võimalus siin midagi
oluliselt muuta. Peastarvutusena: töö
ealist elanikkonda on vallas ca 1000
inimest. Vallaasutuste süsteemis on ca

100 töökohta, suurenemist pole ette
näha. Ca 200 ei soovi või ei ole neil

võimalik töötada. Seega peab ca 700
inimest leidma töö erasektoris. Kuna

ilmselt ka tulevikus jääb ca 200
inimest töötama väljaspool valda, on
kohalikus erasektoris vaja ca 500
töökohta. Täna on neid 200. Ca 300

töökoha juurdetekkimine erasektoris
on valla arengu lähiaastate võtme
küsimus. Jõudu ja edu Teile, valla
tänased suuremad tööandjad: oü
Tõhela, Kalvi Kaas, Andres Laur,
Aivar Vene, Ain Rea, Enn Rand ...
Teie äri edu on kogu valla edu.
Loodan, et järgmisel aastal on
eelpooltoodud nimede loetelu pikem.
Samas olen kindel, et kui ühel heal

päeval on 300 töökohta juures, tabab
valda suur kvalifitseeritud tööjõu
puudus. Tunnustust väärivad inime
sed, kes füüsilisest isikust ettevõt
jatena ise toime tulevad. Edukamat
uut aastat soovin siin kõigile talu
nikele, kalameestele, metsameestele,
maakaupmeestele.
Vallaasutuste tegevus sõltub valla
tulubaasist. Alati on kritiseerijaid,
kuid minu arvates on vallaasutused

olemasolevates tingimustes andnud
oma parima. Meil on olemas oma
haridus-, kultuuri-, sotsiaal-, tervis
hoiu-, päästeteenistus- ja kommunaal
süsteem. Et avalikku teenust saab

pakkuda vaid olemasolevate vahen
dite ulatuses, tuleb langetada ka
ebameeldivaid ja ebapopulaarseid
otsuseid, nagu seda sel aastaloli
Tõhela kooli sulgemine. Omavalitsus
süsteemis on tekkinud kaadrivalikut

võimaldav konkurents ja suurenenud
hariduslikud nõudmised. Palju räägiti
haldusreformist, mille eesmärkidest
vist mööduval aastal keegi päris
täpselt aru ei saanud. Materiaalse
poole pealt remonditi päästeamet,
Tõstamaa sai interneti püsiühenduse,
lagunemisest päästeti Seliste ja
Tõstamaa kirikud, tehti hulk
väiksemaid töid. Soovin siin järgmisel
aastal õpetajatele ja lasteaednikele
häid lapsi, päästeametile vähem
õnnetusi, hooldekodule toimetulemist,
kultuuriasutustele rohkem kultuuri

tarbijaid, Sufele võlglaste kadumist ja
ametnikele vähem lahendamatuid

probleeme.
Hea, et Tõstamaal on esindatud nn.
riigifirmad: post, side, teemeister.
Neist oluliselt paranesid möödunud
aastal Tõstamaa postkontori
teenindustingimused. Ja kuigi paljud
kipuvad arvama, et mitmete teede
kehvas olukorras on süüdi teerneeste

lohakus, näitavad arvud, et olemas
olevate vahendite juures suudetakse
isegi uskumatult palju. Mis muidugi
pole lohutuseks neile, kes kehval teel
peavad sõitma.
Alati rõõmustab uute vallakodanike
ilmaletulek, tänavu on neid 15.
Väljapaistvate spordisaavutusteni
jõudis nii Euroopas kui kogu
maailmas Kairi Kuur, olles heaks
eeskujuks, et ka Tõstamaalt on
võimalik maailma vallutada.

Aastavahetuse eelon kombeks jõulu
vanale soove saata. Vallavanemal on

soove kohatult palju. Suuremad neist
oleksid: järgmisel aastal valda juurde
vähemalt 100 töökohta, et paraneks
väikese sissetulekuga inimeste elu
järg, et õnnestuks edasi liigutada Tõs
tamaa kooli pikaleveninud remonti ja
et paraneks meie kõigi toimetulemis
oskus. Kuid nagu jõuluvanadega ikka,
peab soovide täitumiseks ka inimese
käsi mängus olema. Ehk on tänases
elus toimetulekuks õpetlikud Maria
turismitalu peremehe Enn Ranna
hiljutisel külavanemate koosolekul
öeldu: mina majandan oma talu ära,
kuid teistele ei oska ma küll soovitusi

anda. Igaüks peab ise vaatama, kuidas
toime tuleb.

Kogu valla elu vaadates tasuks ehk
pisut pretensioonikalt parafraseerida
John Kennedy poolt USA kohta
öeldut: me ei pea küsima, mida vald
on teinud minu heaks, vaid mida mina
olen suutnud teha valla heaks. See
mõtteviis viib elu edasi.

Sellised mõtted tulid seekord pähe,
istudes vallalehe toimetaja peale
käimisel kolmanda advendi püha
päeval arvuti taga.

Soovin kõigile ilusat jõuluaega ja
paremat j ärgmist aastat.

Toomas Rõhu
vallavanem
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Kulla Kairi!
Ennäe, kui ilusasti kõlab! Tegelikult
on vist asjalood nii,et selle kuu algul
Brasiilias Sao Paulos toimunud sumo
MM-I said Sa absoluutses kategoorias
HÕBEMEDALI ja tõusid naiste
sumomaadluse maailma edetabelis
teisele kohale.

Teist aastat Pärnumaa parim
naissportlane, Pärnumaa kultuur
kapitali spordipreemia saaja. Kas
vastab tõele?

Sinult on intervjuusid võtnud vist
kõigi keskajalehtede spordireporterid
ja nüüd siis tagatipus "Tõstamaa
Tuuled" ikka ka ...

Spordivõhikuna võin ehk küsida,
miks mõned spordialad on meil
eelistatumad kui teised? Sinu
lemmikalad - vaadata, teha?
Eesti tasandil on eelistatumad

suusatamine, kergejõustik, korvpall,
jalgpall. Ilmselt sellepärast, er need
on läbi ajaloo eesti sportlastele
edukad olnud, samuti on olümpiaalad.
Minule meeldib vaadata sporti
äärmusest äärmusesse - autorallist

vehklemjseni. Ise olen tegelenud
tõsisemalt võrkpalli, kergejõustiku ja
sumoga. Mitte nii tõsiselt olen
harrastanud ja võisteInud väga
paljudel erinevatel spordialadel.
Mis on see, millega saaks Sind
rõõmustada?
Kunagi ei ole väga palju õnneks vaja.
Rõõmustada on põhjust kui sind
suudetakse millegiga üllatada, samuti

kui mõni pikka ettevalmistust
nõudnud üritus on korda läinud või

kui saad kirja. Selliseid asju on palju,
mida positiivsemad on inimesed ja
maailm sinu ümber, seda
rõõmustavam ..

Nimeta tähtsuse järjekorras 4 Sinu
jaoks olulist prioriteeti oma elus.
1. tervis
2. inimesed minu ümber
3. materiaalsed vahendid
4. õnn

Kirjelda, fantaseeri millisena näed
oma tulevikku 20 aasta pärast?
Mitte iial ei ennusta ma endale ette
seda, mis tuleb. Oma vitsad olen
saanud ülikooli päevilt, kui olin
kursuse peal kõige suurem kiitleja, et
mina ei hakka mitte iial õpetajaks,
veel vähem lähen maale elama. Nüüd

on see aga kõik käes.Edasistes
ütlustes olen tagasihoidlikum. Üldiselt
on olnud ikka minu puhul nii, et kõik
tuleb järsku ja ootamatult, üllatuseks
mulle enesele j a veel suuremaks
teistele. Elame, näeme. Kui kõik
unistused täituksid oleks ju igavelada.
Et Kairit küsimustega mitte päris ära
piinata pingelisel jõulueelsel ajal
võtan siin õiguse tsiteerida mõnd
lõiku tema autobiograafilisest teosest
"Naise saatus", mis nägi ilmavalgust
1999.aastal- Kairi 25. juubeliks.
Kairil " ...õnnestus maailma

rõõmustama tulla 25. juulil 1974.
aastal, mil Päike valitses oma
kuningriiki - Lõvi sodiaagimärki.
Päike on Galaktikas asuv kollane

kääbustäht ning ega minagi algul
suurem asi polnud ..." kirjutab Kairi.
"Kasvasin vanemate rõõmuks, sõin,
magasin nende kulul, arvestasin ainult
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endaga - kättemaksuks, et mind
lasteaeda pandi oksendasin lõuna
uinaku ajal teised lapsed täis.
Ajapikku hakkasin tajuma oma elus
suhtlemise tähtsust ja harjusin tasapisi
lasteaiaga. Enamjagu mängisin
poistega sõda ja tahtsin koju viia neid
lapsi, kelle kodud nii-öelda
asotsiaalsed olid."
" Kõik oma suved veetsin maal

vanaema juures. Sealoli mul välja
kujunenud oma sõpruskond, kellega
ostsime poest marmelaadituubi ning
seda pigistades vaatasime, mitu
meetrit tuupi mahutatud on."
Loetleme siinkohal üles ka koolid,
millesed Kairi siiani läbinud on:
Rakvere 3. Keskkool, Rakvere
Spordikool, Tartu Ülikool, Kiivi
autokool, Turismikool, Tõstamaa
Keskkool.. ...mis kõigele vaatamata
veel kestab!

"Kõige ilusam siin ilmas on uue
inimese sünd, kellel veel kogu elu ees
seisab. Tähtis on see, et ta oleks terve
ja mis peamine - vastupandamatult
andekas." No see peab Kairi puhul
raudselt paika! Spordi, reisimise,
isetegevuse, kõikvõimalike ürituste
korraldamise kõrvalt jõuab ta aeg-ajalt
ikka kaasa lüüa ka "Tõstamaa Tuulte"

veergudel mõne kirjatükiga - aitäh,
Kairi!

Lõpetame Kairi Kuur'i mõttega:
"Selleks, et ise püsti seista S.t. olla
iseseisev, tuleb olla tugev vaatamata
kõigele ja kõigile. Optimism, usk ja
lootus on asjad, millele toetudes
suudad tugevolla."

Selle kauaplaanitud intervjuuga sai
enne aastalõppu (sajandilõppu?) maha

, Lea Rannik
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Kirjutatud on...
Tõstamaa meeste vastuhakkamine 1858.a.

"Tõstamaa meeste vastuhakkamine oli

1858.a. teoorjuseajal. Mõis oli siis
juba W. Stael von Holsteini päralt.
Herra oli maanõunik ja elas enam
aega Riias kui kodu. Valitsejaks oli
sel ajal keegi Brandt ja kupjaks Muhu
Jüri Ollino, Tori mees. Vastu
hakkamine oli juba mõni aeg meestel
mõttes, aga teoks sai ta põllukünni
pärast, nõnda nimetatud Soosilla
metsa taga, Lõuka karjamõisa põllul.
Nõuti 4 hobuse pealt 5 vakamaad
kündi päevas. Künd pidi hea ja kõigiti
sula olema. Valitseja Brandt proovis
kündi kepiga ja jalatõukega, leidis
selle kõva ja tükis, terve olevat.
Ähvardas teomehi peksuga. Neli
vanemat teomeest: Hants Köösel, Karl
Köösei, Juhan Kult ja Hants Kopel
hakkasid vastu rääkima ja jätsid töö
seisma. Valitseja Brandt nägi, et
meestel mitte igapäine meeleolu ei
ole, kargas hobuse selga ja sõitis
mõisa. Mõisast saatis mehed

vastuhakkajate järele, selle kutsega, et
need tuleksid künni üle seletust

andma. Tulid kõigest kaks meest:
Hants Köösel ja Juhan Kult. Meeste
seletusest hoolimata, anti kummagile
30 vitsahoopi ja kästi uuesti tööle
rrunna.

Tööle ei läinud enam need mehed, ega
ka teised kodust tulijad. Jutt oli rahva
seas laiali lagunenud, et teoorjus
keisri poolt kaotatud ja peksmine
keelatud olevat. Sellepärast läksid

need, kes mõisas töö seisma jätsid ja
ka veel kodust palju teisi, umbes 60
mehe ümber, Pärnu Kihelkonna
kohtusse kaebama. Kihelkonnakohtu
herra von Helmersen - endine
Tõstamaa mõisa omanik - ei võtnud
meeste kaebust vastu, käskis mehi
kodu minna ja tööle hakata. Mehed ei
olnud sellega nõus. Kohtuherra süda
sai täis, võttis kepi ja lõi ligemal
olijatele vastu nägu. Sellepeale käskis
mehi enese järel sillakohtusse tulla.
Pärnu uulitsat mööda kõndis von

Helmersen ees ja Tõstamaa mehed
järel sillakohtu peale. Herra läks sisse,
mehed jäid uulitsale ootama. Tüki aja
pärast hakati mehi ükshaaval ette
kutsuma. Mehed ei usaldanud üksikult

minna ja palusid kõiki ühe korraga
ette lasta. Viimaks tuli kohtulambur

Amende välja ja kutsus mehi
meelitades, öeldes et neil midagi karta
ei olla, tulgu kohtu ette j a andku oma
kaebtus ära. Lepiti viimaks sellega, et
kakshaaval ees käisid. Kaebtused
kuulati üle, teised mehed kõik lasti
kodu, aga neli peavastuhakkajat pandi
kinni ja anti Hants Kööserile ja Juhan
KulCile 30, aga teistele, Karl
Kööserile ja Hants Koperile, 60
kepihoopi. Peale selle lasti mehed
lahti ja saadeti sillakohtu talurahva
soost liige, Võlla vallast Silde talust
Kaarli Sooberg, tõstamaale koha peale
kündi üle vaatama. Silde Kaarli

andnud otsuse, et niisuguse kivise

maa peal võimata on head kündi
saada. Kivide rohkuse pärast ei saavat
igalpool atra maa sisse lastagi. Ka
sillakohtuherra ise sõitis Tõstamaale
rahva kaebtusi üle kuulama, mille
tagajärjel peksmine mõisa põllul ja
Riia voorid kadusid. Riia vOOl'idolid

talupoegadele sunduslikud. Mõisa
pärisherra W. Stael von Holstein oli
landrat ja elas Riias. Kodust mõisast
viidi toidumoona, hobustele heinu,
kaeru ja teisi elutarvidusi. Riia vooris,
hobuse ja mehe päeva eest makseti 20
kop. Ka keegi teine kaugemaIt,
"Pornuse herra", käis Tõstamaal asja
uurimas. Pornuse herra öelnud, et
niisuguse madala päevahinnaga ei või
keegi vooris käia. Tee peal võivat
midagi katki minna, õnnetusi olevat,
mis võivat selle 20 kopikase
päevahinnaga ära teha! Ka talupoja
hobust ei tohtinud enam mõisa põllul
mõisa raudäkke ette panna, Mõisa
raudäkked olid rasked, hoopis teist
moodi ehitusega kui praegused. Kui
Viruna soos põldu tehti, siis vedasid
12 teomeest niisugust äket enese taga,
sest et pehme soomaa hobust ei
kannud. Inimeste jõuga äestati sajad
vakamaad mitmele korrale üle."

"Eesti Kultura ID"

(Tartu,1913.a.) Lehitsenud Silvi Rand
1858.a. toimus Eestimaal talupoegade
avalikke väljaastumisi 73 mõisas,
suurim neist Mahtras

Siberist tulnud kohalik kirjamees
Paari aasta eest liikus Tõstamaa vahel

kumu, et keegi Enn Vaino on
kirjutanud raamatu, kus räägitakse
elust Tõhelas ja Tõstamaal viie
kümnendate aastate algul. Autori nimi
oli küllaltki väheütlev isegi neile, kes
juhtusid raamatut lugema ja sealt enda
või oma kunagiste eakaaslaste teod
eest leidsid. Ometi võib kinnitada, et
raamatus "Raketigamison" ära toodud
paarkümmend lehekülge meie
kodukandi elupilte on senini
täiuslikum ja pikim kirjasõnas
avaldatud pärimus Tõstamaa kandi
lähiajaloost.

Enn Vaino sündis 1939. aastal Tartus

ja tema lapsepõlv möödus Otepääl.
Pärast sõda tekkis Ennu vanemateloht

langeda nõukogude võimu
repressioonide küüsi, sest pereisa oli
hoidnud kõrvale sõjaväeteenistusest
nii saksa kui vene poole kasuks. Pere
oli sunnitud Otepäält lahkuma ning
leidis varju Tõhela järve soisel ja
võsastunud kaldal. Enn õppis Tõhela
algkoolis ja Tõstamaa keskkoolis ning
lõpetas oma haridustee Võrumaal
Varstus. Edasi läks Vaino õppima
sõjakooli raketiasjandust, mis viis
tulevase nõukogude ohvitseri aasta
kümneteks Siberisse.

Enn Vaino kaheosaline "Raketi

garnison" räägibki nõukogude sõja
väelaste elust ja tegemistest Siberi
raketiväeosades. Kroonuelust pole
autor mööda saanud ka kaheosalises

jahimehejuttude kogumikus "Elu
kuldsed päevad"
"Raketigarnisoni" eSImese osa
tagakaanei ära toodud lühikeses
autoritutvustuses on Vainot võrreldud

Jaroslav Hasekiga, mis võib
esmapilgul tunduda suurustlemisena.
Kui aga jutustustesse süüvida, hakkab
võrdlus üha enam kinnistuma. Enn
Vaino sõnaseadmisoskus on

imeteldav. (järg lk 4)
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(algus lk 3) Võrreldes Sveijkiga
ilmneb siiski üks suur eripära - Vaino
teoses pole nii markantset läbivat
peategelast, kelle ümber kogu jant
käib. Minategelasest autor on
raamatus üpriski ontlik tegelane.
Ilmselt on "Raketigarnisoni" näol
tegemist Nõukogude Armee kõige
täiuslikuma kujutamisega Eesti
memuaarkirjanduses. Seejuures on
Vaino löönud kaks kärbest ühe

hoobiga - kirja pandud mälestused on
naudinguga loetavad ja pealegi
kujutavad need hindamatut allik
materjali ajaloo uurijatele.
Praegu elab Enn Vaino Varstus ja
tegeleb aina loometööga, muuks tal

Töövarjupäev.
Neljapäeval, 23. veebruaril, toimus
üle-eestiline töövarju päev.Sellel
päeval pakub majandusõpetust
korraldav Junior Achievementi

Arengufond (JAA) gümnasistidele
võimalust ühe päeva jooksul jälgida
juhtide ning spetsialistide tööd.
Töövarju päeval saatsid erinevate
ettevõtete töötajaid sajad õpilased
kümnetest erinevatest koolidest üle

Eesti.Selle üritusega püütakse
noortele anda võimalus tutvuda

Varju päev
Osalesin töövarju päeval esimest
korda. Jälgisin Tõstamaa kaubanduse
OÜ juhataja Ain Rea tööd. Nagu
päeva nimetuski ütleb, järgnesin talle
varjuna kogu päeva, mis oli tihedalt
tegemisi täis. Lühidalt nägi see välja
selline: Hommikul pidin vara tõusma,
sest kell 6.00 startisime Pärnusse.

Teel vestlesime hr. Rea juhitava firma
rõõmudest ja muredest.
AS ENDA- hankisime sealt liha- ja
vorsitooteid ning vürtsikilu. Vajalikku
kalakonservi ei õnnestunud saada.
AS CIBUS - saime kätte leivatooted.

Seal toimus pagaritoodete degus
teerimine, millest meiegi osa võtsime.
OÜ DREKLAN - ostsime pirukaid ja
kooke baarile "Must Roos". Degus
teerimine. Riia maanteel pisiavarii,
liiklust reguleeris politseinik - aeg
läks.

AS KANPOL - piimaladu, kus meile
vajalikud piimatooted. Selles firmas

aega ei pidavat jäämagi. Sõjaväe
teema on tal kahe "Raketigarnisoniga"
ammendatud, ent jahimehelugudel
polevat lõppu näha. Kui esimene
"Raketigamison" oli üpris kehva
köitega ja tänaseks raamatukogudest
ribadeks leotud, siis järgnevad teosed
on korralike kõvade kaantega, ehk
nagu üks raamatusõber mulle hiljuti
ütles: "Juba raamatu moodi!"

Tänapäeva Eestis trükitakse tohutu
palju erinevaid raamatuid, ent trüki
arvud on imeväikesed. Keskmine

raamatu tiraaz on 500 eksemplari,
heal juhul 1000. See muudab
raamatud väga kalliks ja ühtlasi ka
raskesti kättesaadavaks. Nõnda on

erinevate töövaldkondadega, et
edaspidi oleks lihtsam teha enda
valikuid. Töövarjupäeva peeti JAA
eestvedamisel seekord juba neljandat
korda, kuid Tõstamaa noored on selles
osalejad alles teist korda.
Kui esimesel korral üritus toimus üsna

tagasihoidlikult, siis tänavu oli neid
ettevõtlikke inimesi, kes olid nõus
endale üheks päevaks "varju" kaasa
võtma tunduvalt rohkem. Suured

tänusõnad allakirjutanu poolt pr.
Marika Sabiinile, hr.Heino Sabiinile,
hr. Toomas Mitile, hr. Toomas

töötavad ka mitmed tõstamaalased.

Kollektiivoli meeldivalt heas tujus.
OÜ ROVERTO - vahendab Saaremaa

piima- ja lihatööstuse toodangut.
TALLEGG - ostsime selle firma

toodangut ning leedukate kalatooteid.
Ostsime ka vorsti, mune ning
piparkoogitainast.
OÜ TSITRUS - puuviljad. Toimus
soolaõunte degusteerimine.
HANSAPANK - sularaha sissemakse.
EESTI ENERGIA - firma elektri
näitude seisu esitamine. Vaatasime

läbi päevaplaani ja korrigeerisime
seda. Kõne kolleegiit, kes palus tuua 2
kasti CIBUSE saia - sai tehtud.

AS TELMAR - pidime minema
mobiiltelefoni probleemi lahendama,
kuid parkimisloa puudumise tõttu
lükkasime asja edasi.
AS HEL TER - KALEVI maiustused,
kuivained.
OÜ URVES - sai ära toodud

heeringafilee. Kuivatatud peipsi tindi
degusteerimine.
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vajaliku raamatu leidmine raamatu
poest üsna keeruline ettevõtmine.
Minul võttis tervelt pool aastat, et
kõik Enn Vaino neli raamatut kokku

saada. Seda aga teatas Enn Vaino
telefonivestluses, et kodukandi
rahvale on tal "Raketigarnisoni" veel
varuks ja märksa soodsama hinnaga
kui raamatupoed seda pakuvad.
Leiduks nüüd vaid mõni poodnik, kes
sooviks vahendada raamatut, mis
räägib meie oma valla möödanikust.
Mine tea, äkki leiate ennastki sellest
raamatust.

Harvet Toots

Rõhule, hr. Ain Reale, hr. Leino
Blasenile ja hr. Jaak JaansooleTänu
neile said Tõstamaa kooli noored ühe

kogemuse võrra rikkamaks. Noortega
järgmisel tunnil sellest päevast
kokkuvõtet tehes jäi kõlama mõte, et
selliseid võimalusi võiks rohkem olla,
kus tutvutakse erinevate tööaladega
reaalses keskkonnas.

Veelkord suured tänud kõigile
Töövarjupäevast osavõtnutele!

Urmas Reinfeldt

AS FORAL - probleem saeketiga, sae
viilide ja küünalde ostmine.
AS TARVIS - oli vaja osta värve, aga
kuna oli pikk järjekord, siis tulime
tulema.

AS MRJ Trading - elektrikaupade ost.
Suur ja meeldiv lõunasöök töövarjule.
Päeva vahekokuvõtete tegemine,
päeva teise poole planeerimine.
Hankij ate arvete kandmine arve
raamatusse. Kauba laadimine Teeristi

Poodi, baari Must Roos ja Rauapoodi.
Hindade tegemine, kaubatellimuste
vastuvõtt, päeva kokkuvõtete ja
aruande koostamine.

Enne seda päeva ei osanud ma küll
arvata, et selle töö tegemine nii tihe ja
pingeline on. Mõistsin, et suuresti
kasuks tuleb kõrgem haridus ja hea
suhtlemisoskus ning mobiiltelefon ja
auto on hädavajalikud töövahendid.
Arvan, et õppetunnis ei saa nii head
ettekujutust ühestki ametialast kui
töövarju päeval. Suur aitäh hr. Reale
selle kogemuse eest.

Maanus Midri



Koduloolased kloostris
Forseliuse Seltsi sügiskoolis saavad kokku

tublid kodu-uurijad üle Eesti. Seekord toimus sügiskool
Illuka mõisa, kus praegu asub põhikooli.

Mõisas ootas meid hea vastuvõtt ning hõrgutav
õhtusöök. Kandsime ette eelmise aasta uurimistööd
Teises maailmasõjas langenud Saulepi mehest Jakob
Kunderist. Pidime esimest korda nii suure auditooriumi
ees kõnelema.

Õhtulootasime kannatamatult nunnade

esinemist, kuid meile sai osaks pettumus, sest koori ei
tulnud. Selle asemel näidati meile vanu seltskonnatantse

ning tutvustati kirjastuse "Avita" tööd. Kes soovis, sai
raamatuidki osta. Öö veetsime koos teiste osavõtjatega
klassiru umis.

Üllatusena kutsuti meid järgmisel päeval
Kuremäe kloostrisse, kus võeti lahkelt vastu. Meid
võõrustas ema Varvara, kes andis kingituse seltsi esi
meestele Arnold Rüütlile ja Madis Linnarnäele. Nemad

andsid omakorda kingituse ema Varvarale. Peeti pikad
kõned, mis olid vene keeles, millest meie kahjuks aru
ei saanud.

Enne kloostriga tutvumist korraldati meile
veel ekskursioon Soome lahe äärde. Käisime Ontika

pangal, mis on kõige kõrgem Eestis. Sealt oli päris
jube alla vaadata.

Kõige rohkem meeldis meile siiski
nunnaklooster, kus nunnad olid väga lahked ning

pakkusid meile süüa. Toit oli kõik enda valmistatud:
leivad, saiad, küpsised, tordid, koogid, piim, või oo.

Kloostrist tulles olid kõigil kõhud täis, kuid
Illuka kooli jõudes ootas meid ees veel üks lõunasöök
enne lahkumist. Seejäreloli meil pikk ning tüütu
bussisõit Mäo risti, kust võttis meid peale õpetaja
Lühiste poeg. Seal saimegi otse Tõstamaale.

Oli väga meeldejääv reis ning ka tore
esinemiskogemus.

Merit Kaelep, Egle Leetmaa
10. klass

Kodu-uurijad Egle ja
Merit einestavad Kuremäe

kloostris, teenindajaiks
kloostri pärisasukad 
nunnad.

Foto Mari Lühiste

1686. aastal hakkasid

Bengt Gottfried
Forseliuse

koolmeistrite seminari
kasvandikud
maarahvale

kirjatarkust jagama.
1688. aastal tuli ka

Tõstamaale üks

Forseliuse jünger.
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Täna on ajalooline päev, kus Tõstamaa kooli
ajaleht väljub koduste seinte vahelt, et Tõstamaa Tuulte
lisana jõuda valla kõige kaugematessegi paikadesse ja
miks mitte ka väljapoole. Kooli oma leht on ilmunud
1995 aasta sügisest ja seni levinud vaid koolisiseseIt
trükiarvuga 12-15. Teinud oleme oma lehte kooli
arvutitel, koopiamasinaga paljundanud ja klammerdatult
klassidesse laiali jaganud. Paraku on selline moodus üpris
kallis ja ebatõhus.

Tõstamaa kool on valla suurim ettvõtte, kus

teevad oma igapäevatööd 275 suurt ja väikest inimest.
Patt oleks selle suure pere vaimuloomingut ainult meie
maja paksude kiviseinte vahele jätta.

Koolivaim hakkab vallalehe vahel ilmuma kord

kvartalis, veerandi lõppude!. Seda on ehk vähevõitu
niivõrd suure asutuse kui kooli kohta, kuid asi seegi.
Igatahes peaks see ettevõtmine olema heaks väljundiks
neile õpilastele, kes tahavad oma mõtteid ka teistele
jagada. Muul ajal tasuks aga sobrata Tõstamaa kooli
koduleheküljel http://tostamaa.parnu.ee/est/tkkl, kuhu
materjalid jõuavad operatiivsemalt ja ka
pildivalik on suurem ning värvilisem.

Koolivaimu tegijaist peaks välja kasvama need,
kes hakkavad kaastööd

tegema valla lehele siis, kui
meie koolimaja auväärsete
müüride vahelt lahkunud on.
Loodame, et Koolivaim on
oma vanemale ja tuulisemale
kolleegile heaks
koostööparteriks, aga miks
mitte ka konkurendiks.

Harvet Toots
huvijuht

Kooli. Vaim @mail.ee
Toimetaja Katrin Kivisild, S. klass
Küljendaja Silver Juurik, 9. klass
Skaneerija Aivar Juurik, 7. klass

Keeletoimetajad Mari Lühiste, Triinu Pert
Toimetuse nõustaja Harvet Toots

Arvutinõustaja Toomas Mitt
Kõik kaastööd, kuulutused, reklaamid ja arvamused

saata meie lehe e-maili aadressil.

Kaltsupidu 2000

Kaltsupeo üldjuht Epp Tuiskja Mister Kalts 2000
Rain Leova.

Foto Toomas Mitt

Õpilasomavalitsns
Tõstamaa Keskkooli õpilasomavalitsus koosneb

kaheteistkümnest liikmest. Sel aastal vastuvõetud

korra kohaselt saab õpilasomavalitsuse liikmeks
alates 7. klassist.

Praegune õpilasomavalitsuse koosseis on järgmine:
7.klass - Aivar Juurik

S.klass - Sigrit Saarts, Elo Pulk
9.klass - Eege Laansoo, Epp Tuisk
1a.klass - Kaarel Altmäe, Egle Leetmaa
II.klass - Aimar Silivälja, Mairit Hindrimä
12.klass - Ave Vene, Piret Teras
13.klass - Meido Merimaa

Õpilasomavalitsus valis ka uue presidendi. Arvati
et president peaks olema otsustusvõimeline, aktiivne,
hea suhtleja, mõjuvõimas, kohusetundlik. Samas
märgiti küsitluslehtedele, et president ei peaks olema
laisk, ükskõikne ja omakasupüüdlik

Õpilasomavalitsuse presidendi kohale oli neli
kandidaati: Kaarel Altmäe, Aimar Silivälja, Ave
Vene ja Piret Teras. Hääletuse tulemusel sai
Tõstamaa KK ÕOV presidendiks Kaarel Altmäe ja
asepresidendiks Aimar Silivälja.

Mairit Hindrimä
11. klass
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Külaskäik Eesti Panka

Ik,7

Kogu lugu sai alguse sellest, et Hansapank
kuulutas välja kirjandivõistluse teemadel "Raha paneb
rattad käima", "Kooselu iseendaga", "Unistus, mida keegi
pole teostanud" jt. Meiegi kooli õpilased osalesid sellel
konkursil ja üks töö märgiti ära. Preemiaks oli reis
Tallinnasse Eesti Panka ning 7. novembril saigi sõit teoks.
Jõudnud Tallinnasse, läksime Eesti Panka.

Tutvumine algas kõige uuemast panga ehitisest.
Hallist järgmine hoone oli kompleksi vanim ehitis See on
esimene spetsiaalselt pangahooneks ehitatud maja, mis
valmis 1904. aastal. Panga rajajateks olid baltisaksa
mõisnikud, kes hoiustasid sealoma raha ja pantisid maa
või metsa vastu. Ka talupojad said sealomi äriasju ajada,
kuid nende jaoks olid eraldi ruumid ja teine sissekäik. Kui
mõisnike teenindussaal (mis oli ehitatud
neorenessanslikus stiilis) oli kulla ja karraga ehitud ning
sissekäik asus otse tänava ääres, siis talupoegade ruum
polnud eriti kaunistatud. Praegu asub mõisnike saalis
sekretäride tööruum. Talupoegade teenindussaalis on aga
ruum, kus liiguvad suured rahad, kuid sinna meid ei
lastud.

Järgmise saali kõrval asub rauduksega tuba, kus
kunagi hoiti panga seifi. Samas toas hoiti ning loeti üle

Skaudid Ermistu järvel
Kui tunnid läbi said, kõmpisime järve äärde. Enne

paadisõidule minemist kordasime üle üle matkareeglid ja
panime selga päästevestid. Järvevaht Aare Sutt pani
mootorpaadile hääled sisse ja alustasime teekonda
Kivituka saarele, mis asub Ermistu järve põhjaosas.

Saarele jõudnud pidime kõigepealt tuld tegema
hakkama, aga ei viitsinud lõkkematerjali tuua ja läksime
kohe vaatama, kas luigepesa ikka alles on. Oli täiesti ilus
ja terve, ainult luikesid polnud sees. Saareloli veel üks
huvitava kujuga puu, mis oli täpselt tooli moodi. Me
ronisime selle puu otsa ja lasime end pildistada.

Kui lõkke valmis saime, hakkasime leiba, sinki
ja viinereid küpsetama. Raimo leidis mingit kõrbematkaja
vett, mis oli väikestesse kilekottidesse pakitud. Poisid
võtsid neid veepakke koju kaasa. Tagasi sadamasse
jõudsime juba pimedas. Õpetaja näitas meile luuraja
taskulampi, millega saab viIgutada punaseid ja rohelisi
tulukesi.

Liisu Aava, Triin Lepik
5. klass

pärast Esimest maailmasõda Venemaalt valurahaks
saadud kulda. Saali nimetatakse Iseseisvussaaliks,
sest seal kuulutati välja esimese Eesti Vabariik. Selle
sündmuse mälestuseks on suur maal K.Pätsist, J.
Viimsi st ja K. Konikust valmis manifestiga.

Järgnes Eesti Panga muuseumi külastamine,
kus räägiti panga ja Eesti raha ajaloost. Huvitavoli
kuulda, kui esimesed kroonid (esimese vabariigi ajal)
välja tulid, olid need trükitud seni käibelolnud
markadele, kuna polnud teada, milline uus raha
hakkab välja nägema. Et vahetuskurss oli üks kroon
saja marga vastu, siis trükitigi sajamargalisele ÜKS
KROON. Esimesed päris kroonid trükiti aga
Helsingis, hiljem tehti neid ka Tallinna trükikojas.
Uue krooni kohta kuuldust oli kõige huvitavam see,
et esimesed rahad toodi Eestisse täiesti tavaliste
furgoonautodega ilma erilise julgestuseta. Alles
Eestis liitus kolonniga tugevam julgestus.

Aimar Silivälja
11. klass

Renate, Martaja Tõnu asuvad Kivitukalt
sõudepaadis koduteele.

Foto Harvet Toots
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Vihmane lillelaager
21. oktoobril käisime piknikul Jaaguranna lillelaagris.

Õpilasi oli Üheksa ja lisaks õpetaja Harvet Toots. See päevoli
väga vihmane. Otsustasime minna läbi metsa, et pisut lõigata.
Kui kohale jõudsime, sadas juba päris kõvasti. Tahtsime teha
tuld ja otsisime kuivi oksi. Viimaks saime lõkke üles. Rääkisime
juttu ja küpsetasime vorstikesi. Meie ümber luusis ka üks
näljane ja hirmus pealetükkiv kass, kes tahtis meie toitu ära süüa.
Ta oli väga armas kass ja tegime koos temaga pilte.

Poole seitsme paiku hakkas osa seltskonnast bussi peale
minema. Mina, Marina, Siiri, Virge ja Teele jäime laagri
peremehi Alex Tropetja Jaak Tompsonit ootama aga nad olid
kuskil sõidus ja tulid alles kella üheksa paiku õhtul.

See oli väga tore matk, kui vaid ilm poleks nii kole
olnud. Tulevikus tuleks korraldada palju selliseid matku.
Niimoodi sõprade seltsis on väga tore aega veeta.

Pille-Riin Talvar
9. klass

Vihmast hoolimata tundis seltskond end üsna

hästija lasi vorstikestel hea maista.
Foto Harvet Toots

*
Kas soovite kirjasõpra?

Kas tahate kirjasõpra Lätist Broceni Keskkoolist?
Mäletate, nad külastasid meie kooli kaltsupeo aegu. See on
võimalik, kui saadate oma väikese tutvustuse (vanus, sugu,
huvialad, aadress või e-mail), siis me saadame teie kirjad
edasi Lätimaale.

Agaramatel kirjasõpradel on suurem võimalus sõita
kevadel Broceni kooli, et kirjasõbraga isiklikult tutvuda.

Oma andmed saatke e-maili aadressil:

Pt.Flamingo@mail.ee või Ave.Vcnc@mail.cc. Kui tahate
käsitsi kirjutada, andke oma tutvustus Piret Tcrase kätte.

Huvitavat kirjavahetust!

Jõulunäitus
korstnasaalis
avamine neljapäeval,

21. detsembril kell 9.OO
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Jõulukingitus? - Tõstamaa kalender
Müügile on jõudnud S.! Tõstamaa
kalender. Arvamusi on ju nii- ja
naasuguseid, aga fakt on see et paljud
ootavad seda enne jõule kärsitult - kas
jõuab, et sugulasi-tuttavaid, kes
Tõstamaast praegu eemal jõulude
puhul sellega rõõmustada. Üks
"Tõstamaa Tuulte" tagasihoidlik
kaastöötaja ei pidanud paljuks läbi
viia väikest telefoniküsitlust uurimaks
vallarahva arvamust nimetatud
kalendri suhtes. Toome siinkohal ära
mõned eredamad arvamused, mis
telefonitsi meieni jõudsid.
- Ei ole ise kasutanud ega ostnud, aga
olen kuulnud, et köide on vilets ja
midagi seal tagurpidi ...

Kindlasti peaks olema igas
Tõstamaa peres! Väga meeldib ja
kindlasti ostan. Mees arvab, et iga kuu
võiks olla eraldi lehel, kuna talle
meeldib lehte keerata.

- Väga meeldib. Mul on kõik viis
eksemplari alles. Meil on traditsioon,
et jõuluks kingitakse see kalender.
Kõige rohkem meeldis esimene, sest
iga kuu oli eraldi lehel.
- Mul ei ole endal ühtegi, aga
meeldib. Minu jaoks on kallis.

Tänu
Tahan tänada kõiki, kes meie lehte
loevad, Tõstamaa valla elanikke, tänu
kellele on olnud, millest
leheveergudel kirjutada, kõiki-kõiki
kaastöölisi, kes missioonitundest
ja/või kaastundest (minu vastu) on
aidanud lehte sisustada. Eriline tänu

kuulub Ene Lehtsalule, kellega
kahasse me algusraskustest üle saime
ja välja kujunesime ning tehnilisele
toimetajale Alo Adlerile, kelleta on
väga raske kui mitte võimatu ette
kujutada selle lehe ilmumist.
"Tõstamaa Tuuled" on Tõstamaa valla

ajaleht, mille ilmumist finantseerib
Tõstamaa Vallavalitsus. Tänan

Vallavalitsust tsensuuri puudumise
eest (senini) ja kena vastuvõtu
korraldamise eest meie lehe

S.aastapäeva puhul. Võib-olla ei ole
ka liiast eriliselt välja tuua meie
vallavanema Toomas Rõhu panust,
kes on produktiivne, sõnavaldav,

- Meeldib küll. Kalendri juures on
minu jaoks tähtsad kuupäevad. Olen
kasutanud kõiki Tõstamaa kalendreid.

- Ausalt, ma ei ole nende vastu kunagi
huvi tundnud.

- Mul on kõik nad olemas ja väga
meeldivad.

- Hea kingitus ja kõik on olemas,
kasutan.
- Olen kuulnud, et 35kr on kallis. See
on aga kõigest kolm õlut või kilo
vorsti aastas. Aga kes kurdab, et kolm
õlut või kilo vorsti aastas on kallis?

Praktiliselt on kalendrit parem
kasutada kui iga kuu on eraldi lehel,
siis on ruumi muidki märkmeid teha.
- Ei oleTõstamaa kalendrit.
- Ei ole huvi tundnud, esimest
lehitsesin.

- Väga kiiduväärt ettevõtmine isegi
kui keegi norib. Endal on mul kõik
olemas.

- Meeldivad väga, aga olen pensionär
ja seda raha ei ole.
- Mulle väga meeldivad ja tänavune
on väga väga meeldiv, aga ma ei tea
veel, kuidas rahaga välja tulen, kas
osta saan. Eelmised on olemas.

operatiivne ja ajakirjandussõbralik
persoon. Aga palju-palju on veel
inimesi ja sündmusi meie valla elus,
mis vääriksid kajastamist lehes
teistelegi. Kindlasti on veel üsna palju
vallaelanikke, kes on mõelnud vahel

- Olen pensionär, väga meeldib, ise
olen kingituseks ostnud, aga endal on
need kalendrid, mis lehe vahel
tulevad.

- Meeldivad ja on olemas. Mis
hinnasse puutub, siis teised on ju
sama kallid ja kui on valida, siis
loomulikult oma valla kalendri ma
valin.

- Olen pensionär ja 25 krooniga ostan
kindlasti. Aga 35? Siis pean vaatama
ja lehitsema, aga arvan, et ostan.
- Mulle väga meeldib. Ostan ise ja
kingin tuttavatele. Leian, et kroonika
osa on väga tähtis - aastate pärast tore
lugeda.
Uurimusest võib järeldada, et
Tõstamaa kalender on oodatud ja
hinnatud trükis. Jõudu kalendri

tegijatele - I Andrei Udul , Madis
Veskimägi, Toomas Mitt, Bie
Erenurm, Karin Randmäe, Harvet
Toots, Piret Volgerad, Toomas
Rõhu, Kairi Kuur, Silvi Rand, Ants
Liigus, Lea Rannik, Ülle Tamm,
Karin Vääna, Merli Mirk, Tiina
Kapten, Mari Lühiste, Andres
Ljash.

Ülevaate koostas Sinu Arli

lehte lugedes isegi "sule" haaramise
järele, et kasvõi millelegi vastu
vaielda? Palju on veel potensiaalseid,
võimekaid sõnavõtjaid, keda oleks
nauditav lugeda - kuidas neilt küll
need seni ilmumata lood "välja
pigistada"? Hästi turgutav on lugeda
mõnd sõna neilt, kes küll praegu
Tõstamaal ei ela, aga on siin olnud ja
huvituvad pidevalt meie elu-olust.
Neid on pea üle Eesti ja noh,
rääkimata Austraaliast, Kanadast,
Rootsist. ..

Suur lugupidamine ja tänu kõigile
Tõstamaa valla kaupluste, poodide
müüjatele-juhatajatele, kes oma
heast tahtest lehe lugejateni
vahendavad!

Kõiki tänades, vanadele ja uutele
kaastöölistele lootma jäädes ja
j ärgmiseks viieks aastaks jõudu
soovides Lea Rannik
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-
PALJU ONNE

Viis aastat tagasi nagl
Tõstamaal ilmavalgust ajaleht, siis
veel nimeta. Õige pea sai vastsündinu
nime Tõstamaa Tuuled. Nüüd oleme

harjunud, et igas kuus ilmub oma
valla lehe number.

Kas sealt ka midagi lugeda on?
Ilmselt on, sest iga numbrit müüakse
ligemale 500, seega ostab lehe iga
neljas vallaelanik. On informatsioon
vallavolikogu ja -valitsuse
tegemistest, otsustest j a määrustest.
On vallaelanike jaoks olulised teated.
On kuulutused ja reklaamigi. Ilma
oma leheta ei oleks seda
informatsiooni sellises mahus
võimalik edasi anda.

Kui paljud vallalehed sellega
piirduvad, siis meie oma on suutnud

enam. Numbreid sirvides jäävad silma
reisikirjeldused, arvamuseavaldused,
ristsõnad, probleemartiklid erinevatest
valdkondadest jne.
Samas on alati pahatahdikke tuntud
virisemisega: pole midagi lugeda,
kirjutatakse jama, kindlast ei tohi
kõigest kirjutada, miks pole kirjutatud
sellest või tollest .oo Reeglina need
inimesed ise ei kirjuta.
Tõstamaa lehel pole palgalisi
ajakirjanikke, kirjutajad teevad seda
oma vabast ajast. Reeglina on siis
lugeda sellest, millest on kirjutajaid.
Tahaks tänada kõiki neid, kes on
vallalehele kaastöid teinud. KelleIan

selleks aega, ettevõtmist ja oskusi
leidunud, kelleIan midagi teistele
öelda olnud.

Aitäh, Efeliine Liiv, Toomas Mitt,
Kairi Kuur, Silvi Rand, Sirli Väära,
Madis Veskimägi, Harvet Toots, Alo

detsember 2000

Adler ja veel paljud teised. Ja muidugi
Lea Rannik, sest ma ei ole sugugi
kindel, et ilma Sinu toimetajatööta
oleks meil vallaleht järjepidevalt 5
aastat ilmunud.

Kirjasõnas talletatu omab tihti ka
ajaloolist väärtust. Kui kadunud
Andrei Udu ise teinekord enda

kirjutatut Udujutuks kutsus ja
muretses, kas vallalehes tema
kirjutatut ehk liiga palju pole, siis täna
lugedes omavad need jutud hoopis
teistsugust väärtust. Paljut polegi
mujalt, kui vallalehest lugeda. ja neile
lugudele ei tule enam lisa ...
Veelkord jõudu ja jaksu tegijatele.
Vallaleht j ätkab ilmumist niikaua, kui
on kirjutajaid ja kui on lugejaid.

Toomas Rõhu

Vabandus
Eelmisesse vallalehte sattus mitu eksitust valla bussiliinide kohta. Õige info on:

liin

Töstamaa - Saulepi - Töstamaa
Töstamaa - Töhela - Viruna - Alu - Töstamaa
Töstamaa - Pootsi

Töstamaa - Saulepi - Töstamaa
Töstamaa - Töhela - Viruna - Alu - Töstamaa

väljumine algpunktist
7.00

14.00
15.00
15.30
16.30

Tõstamaa võrkpalliturniiri I ringi tulemused.

Võistkond 1.2.3.4.5.6.VõiteGeimid1. ring

koht
1. Saulepi

X
0
0101
2

9:10V-- .0 .~

0:3 2:33: 11:33:0

2. Päästeamet

1
X
1

011
4
13:4I

3:0
3: 11:33:03:0

3. Tõstamaa

1
0
X
1

01
3
12:8II

3:2
1:3 3:02:33:0

4. Tõhela

0
10
X
1
1
3
10:8ID

1:3
3: 10:3 3: 13:0

5. Pootsi

1
010
X
1

3
10:9IV

3: 1
0:33:21:3 3:0

6. Keskkool

0
0000
X
00:15VI»"' __.m_ ..____ -'-

0:3 0:30:30:30:3
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Mängude kava II ring
Kolmapäval, 10. jaanuaril

18.30 SAULEPl
19.45 PÄÄSTEAMET-
21.00 TÕSTAMAA

Esmaspäeval, 15. jaanuaril
18.30 KESKKOOL
19.45 POOTSl
21.00 SAULEPl

Kolmapäeval, 17.jaanuarili
18.30 PÄÄSTEAMET-
19.45 TÕSTAMAA
21.00 TÕHELA

Esmaspäeval, 22. jaanuaril
18.30 KESKKOOL
19.45 SAULEPl
21.00 PÄÄSTEAMET-

Kolmapäeval, 24. jaanuaril
18.30 TÕHELA
19.45 TÕSTAMAA
21.00 POOTSl

KESKKOOL
POOTSl
TÕHELA

TÕHELA
TÕSTAMAA
PÄÄSTEAMET

KESKKOOL
SAULEPl
POOTSl

POOTSl
TÕHELA
TÕSTAMAA

PÄÄSTEAMET
KESKKOOL
SAULEPl

Päästeamet

Saulepi
Pootsi

Tõstamaa
Tõhela
Pootsi

Tõstamaa
Keskkool

Saulepi

Tõhela
Päästeamet

Saulepi

Keskkool
Päästeamet
Tõstamaa

Pank Teie sidejaoskonnas

Rahaasjade pärast pole Teil enam tarvis
kodust kaugele minna.
NOOd saate kõik tähtsamad pangatehingud tehtud Tõstamaa
sidejaoskonnas .

Eesti Uhlspang3. pangaJca.a.rd1abil saate:
• teostada Olekandeid
• teha sissemakseid oma kontole
• võtta vaJjasularaha
• naha kontojllii ja saada vä.ljavõtet

Samuti on Teil sidejaoskonnas võimalus avada kontot, taotleda
pangakaarte ja sõlmida elektrooniliste teenuste lepinguid ning teha
sissemakseid võõrale kontole.

Kui Teil pangakaarti veel ei ole, pakume seda Teile Tõsta.maa.
sidejaoskonnas asuvas Postipangas tasuta.

EeStI Post)a ~ OhUspank IOOYInd ~ praegusW. Ja tulevastele Idlenth::leler«hullkke j&Il. J«.lIusd 41utIUtatI

EESTIUOHISPANK
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Õnnitleme detsembrikuu sünnipäevalapsi!

detsember 2000

Taas möödub tähis sinu elurajal,
kuid mitmes - ära seda loe.

Sa mõtle - elada on vaja
ja ela nii, et südamel on soe!

Jaan Tamm

Hermann AnspaI
Leida Peenoja
Vilma Kõrvemaa

Ellen Luberg

94

87
71
70

70

Hunor Kukk

Kalju Rand
Eeri Kivimaa
Eva Lille
Aavo Pulk

Hilda Jõgisu

70
65
60
60

50
50

Tervitame uusi vallakodanikke!

Olgu kerged, olgu rasked ajad 
iga lapse sünd on elujaatus.

Sinust, kes Sa praegu tuge vajad 
sinust sõltub homse Eesti saatus.

Hoia ikka alal kindlat meelt,
oma isamaad ja emakeeit!

Heidi Sepp ja Elmo Lille - tütar Kertu - 17.1 0.2000.a.
Annika Saadjärv - tütar Raneli - 11.11.2000.a.

Anna ja Margus Reinart - poeg Richard - 27.11.2000.a.

•
RAGN~SELLS-

• Olmejäätmete kogumine ja vedu
• Ehitus- ja tööstusjäätmete kogumine ja vedu
• Konteinerite rentimine

Ragn-Sells Eesti AS E-post info@ragnsells.ee
Roheline tn. 64, 80035, Pärnu www.ragnsells.ee
Klienditeenindus tel (044) 34 677
Telefaks (044) 75 751
Mobiil (0) 52 31 661

Eelkooliealiste koduste laste

JÕULUPIDU
27. dets.2000.a. kell 16.00

Tõstamaa Seltsimajas.
Esinevad lasteaia mudilased ja Ene

tantsutüdrukud.
Tuleb Jõuluvana!

Tõstamaa kirikus
JÕULUÕHTU JUMALATEENISTUS

24.dets. kell 13.45
teenib: Urmas Viilma

Tõstamaa Seltsimajas
Laupäeval, 23.dets.

kell 20.00

Jc9ULUTRALL

Esinevad: Raimo Aas
Tõstamaa klubi liikUInisrühmad

Esietendub noorte jõulunäidend!
Tantsuks ansambel "Alfa"

Tallinnast
Tuleb Jõuluvana

(kingikott avatud kõigile!)

Piletid eelmüügist:
11.-16.dets. 30.

18.-22.dets. 40.

Tõstamaa Raamatukogus.

Tõstamaa Lusti ja Lõbu Selts
esitleb:

Uusaastaööl

Tõstamaa Seltsimajas

01. jaanuaril 2001
kell 00.31

Pilet 20 krooni

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


