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VllENDADVALLAPAEVADVEEDETUD
Tõsiseks traditsiooniks kujunemas
Tõstamaa vallapäevad on juba
viiendat korda seljataha jäänud.
Seekord sai algus tehtud Selistes, kus
kena puukirik väliseestlaste Juta ja
August Nõmme algatatud korjanduse
ja Tõstamaa valla toel on värske
välimuse saanud. Laulma oli toodud
Aleksander Nevski katedraali koor

Tallinnast ja kirikus võis vaadata
Sutiranna maalilaagris suvel 2001
valminud noorte kunstnike töid.

Nimetatud laager kipub samuti
Tõstamaa suvedes traditsiooniks

saama. Maalikunsti ja kiriku-
kontsertide puudumise üle meie kurta
ei tohiks! Tõstamaa kirikus pakkus
seekord meile elamuse Siiri Sisask,
kelle "nääpsuke" välimus ja haruldane
häälediapasoon moodustasid
vapustavalt nauditava kontrasti.
10. august oli rahvakalendri järgi
Lauritsapäev (Laurits on teatavasti
tulepühak) ja seetõttu sobis

suurepäraselt õhtune
pidu, tants ja tuli
Päästeameti õuel. Seal

pakkusid meele
lahutust meie oma
vahvad tantsu

tüdrukud (juhendaja
Ene Lehtsalu), Tõsta
maa Lusti ja Lõbu
Seltsi liikmed,
ansambel REM (Rain
Enn-Mait) ja muidugi
kõik osavõtjad. Väike
vihm ainult ilmestas

seda pidu.
Laupäevane lambahommik näitas, et
meil on veel kõigest hoolimata päris
põnevaid loomi - mööda alev it traavis
ponisid ja uudistada võis üsna
eksootilise välimusega kitsesid-
sokkusid. Turukaubanduses lõid

vapralt kaasa nooremadki ärimehed,
kes müüsid näiteks . ahvatlevaid
värskeid hernekaunu!

Ja sporti ikka ka! Jalgratta
orienteerumises,mida korraldas Lembi
Nõmm, osales nii üksiküritajaid kui
ka peresid, mis muidugi on eriti
tore.Eraldi leiab selles lehes

käsitlemist sportlik suurüritus
aeroobikamaraton kooli staadionil.

(Mõned osalejad lonkavad ja oigavad
veel siiani! Toim.)
Kaugema kandi omadelolevat ka kõik
korda läinud - siinkohal pean silmas
Kavaru külapidu Tehvandi talu õuel,
kus asja veab eest Elsa Rand ja
Manilaiul, kus oma pildid pani välja
külavanema Tiit Pildi kaasa Ülle
Tamm.

Ajaloohuvilisi jalutas ja nende
teadmishimu rahuldas Mari Lühiste.

Pühapäeva hommiku sisustasid Anu
Randmaa ja Sirli Väära Köstri talu

õuel voolimise ja mitmesuguste
mängudega lastele. Varasematel
vallapäevadel laste hulgas populaarset
joonistusvõistlust korraldanud Sirli ja
Anu olid oma ettevõtmist meeldivalt
värskendanud, tuues kohale
Tõstamaal leiduva tänuväärse

toormaterjali - savi, mis kutsus
voolirna nii väikeseid kui suuri ja
huvilistest-osalistest puudust ei olnud.
Ka said kõik osalejad "nänni", mille
eest korraldajad tänavad oma
sponsoreid : Jaani Pood, Teeristi
Ärikeskus, Sauli Äri, PMÜ
Tõstamaa kauplus, FIE Tomek
Jaansoo, Härma Pood, Tõstamaa
Päästeteenistust, Köstri talu ja
Tõstamaa Raamatukogu.
Köstri talu õuelt tõtatigi taas alevisse,
kus sai kuulata puhkpillikontserti
Mati Põdra juhatusel, lasta ennast ikka
võluda meie kaunitest rahvarõivastest,
mida meil kannavad suured ja
väikesed tantsijad, meeleolukate
viiside saatel teha ring ümber
lipuvarda, laulda üks isamaaline
laul. oo Ja saigi pidu selleks korraks
läbi!

Lea Rannik
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HEAKORRA KONKURSS 2001
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Nii nagu vallapäevad, toimus juba
viiendat aastat ka valla heakorra

konkurss. Eesmärk ju ongi
vallapäevade ajaks selgitada välja,
tõsta esile ja tutvustada ka teistele
meie valla ilusamaid ja
heakorrastatumaid kodusid ja asutusi.
Vallamajja oli sel aastal teateidjäetud
ca 10 kodu kohta, mida soovitati
kindlasti vaatama minna (kohalike
inimeste aktiivsus on tublisti

suurenenud). Infot kaunite kodude
kohta küsisime ka põllumajandus
loendajatelt. Vallavanema poolt
moodustatud komisjoniga (Elfi Vool,
Helle Vahernäe, Ants Pirso, Raine
Viitas) sõitsime vallas ringi ning
lähemalt, täpsemalt ja suurema
tähelepanuga vaatasime umbes 30
majapidamist.
Seekordsed võitjad on:
• Kõige kaunim talu - Riida

turismitalu, Manija küla, Ülle
Tamm ja Tiit Pilt

• Kõige kaunim eramu - Mihklipoe
talu, Tõhela küla, Aare Sutt ja
Birgit Pere

• Kõige heakorrastatum
mitmekorruseline elamu
Nooruse 4, Tõstamaa

• Kõige heakorrastatum asutus 
Maria talu, Kõpu küla, Riina ja
Enn Rand

• Kõige kaunim suvekodu
Hendrik Uustalu, Tõlli küla

Võitjad said vallavalitsuse aukirja ja
meeneks oma kodu lipumasti lehvima
valla viiru.

Alati on raske valida seda kõige
ilusamat - kodud on nii erinevad,
mida just kõige olulisemaks pidada?
Samas on alati hinnatud ka

edasminekut. Vallas on palju ilusaid
kodusid, eraldi äramärkimist
väärivad:

Maire ja Toomas Vallimäe eramu,
Õie Orgja Arne Suti eramu,
Perekond Saare kodu Lõukas 

(Kiidemaa talu),
Ene Vahuvee eramu,
Eha Kosenkraniuse suvekodu.

Lisaks valla konkursile on meie valla

majapidamised juba aastaid ja üsna
edukalt osalenud ka maakondtikul ja
vabariikliku heakorra konkursil.
Maakonna konkursile esitab
vallavalitsus omaniku nõusolekul

eelmise aasta võitjad (päris kokku ei
lähe kategooriad, seepärast väikesed
muudatused vallavalitsuse valikul).
Maakonna võitja (eelmisel aastal
Pootsi kooli park) pääseb edasi
vabariiklikku vooru.
Sel aastal käisid Pärnus Mart Laari

vastuvõtul meie valla esindajatena
Tehvandi talu pere (Helve ja Ants
Lahe Kavaru külast), Tõstamaa kooli

~esindus (märgiti ära parki), Maria talu
pere Kõpu külast, Tolli talu
pererahvas Männikuste külast
esindajana Eve Attim. Maakonna
auhinnalisse esikolmikusse pääsesid
Tõstamaa keskkool ja Tehvandi talu.

Raille Viitas
keskkonnanõunik

Lambad ja hobused vallapäevadel
Eesti

tegevuse
Vallapäevad 2001 on minevik, aga
nad möödusid nii kaasakiskuvate
sündmuste tähe all, et annab veel kaua
mäletada. Kõigi vahvate ürituste
hulgas pälvis osalejate suurt huvi

esmakordselt toimunud

Lambakasvatajate Seltsi
tutvustamine.
Väikeses aedikus võis uudistada

lammaste ja kitsede sõbralikku

kooselu ning kuulata Tiina Paabu
asjatundlikke selgitusi lamba-
kasvatuse põhitõdedest. Samas
kuulutati välja konkurss silma järgi
suurema lamba kaalu määramiseks.

Osavõtumaksu suurus oli 5 EEK-i ja
kogunenud summa lubati preemiaks
kõige õigema kaalu ennustajale.
Ennustusarvamise võitis Maie Miidu,
kes sai 155 EEK-i omanikuks.

Erakordselt suurt huvi pälvis lamba
näidispügamine. Lammas vabanes
oma "kasukast" mõne minutiga ja
pügajaks oli vabariigi meisterpügaja
Ivo Siska. Samas sai villa vahetada ja
hobustega lõbusõitu teha. Lõbusaks
vaatemänguks kujunes muuhulgas ka
meie doktori ennastsalgav ratsutamis
proov. Loomade lülitamine
vallapäevade osalusse oli meelde
tuletuseks sellest, et oleme ikkagi
maarahvas, kelle elutegevuse üheks
tähtsaks osaks on ka Tõstamaal
jäänud loomakasvatus.

Efeline
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Vabaõhuaeroobika latiinorütmides.
Eesti naise malbe oleku taga peitub
paljudel emotsionaalne hing ja kui on
mehi, kes selle välja oskavad tuua, siis
võib majal katus ära lennata, kui
naised vaimustusest röökima
hakkavad. Ja selliseid mehi on. Üks
neist vähestest on Enn Meiesaar, kes

on tegelenud 10 aastat klassikalise
balletiga, töötab Viljandi Kultuurikol
ledzis õppejõuna ja kannab tiitlit "ai
nuke meesaeroobikatreener Eestis".
Tõstamaa naisi tuli ta hullutama juba
teist korda. Kevadisest aeroobikaaasta

lõpetamisest kogutud emotsioonid
olid selleks korraks kokku meelitanud

nii tookordsed tegijad, kui nende
tuttavad jne., sest positiivne reklaam
äratab huvi ja põnev on ka - mis mees
see on, kes aeroobikat teeb. Mehed ju
tavaliselt taolisest asjast midagi ei
arva, sest selliseks ühe koha peal
kekslemiseks pole vaja ju ometi
kuskil koos käia, piisab sellest, et sul
on kodus raadio, mille järgi karata.
Laupäeval poole viie paiku hakkas
igasugu liikumist kooli staadioni
poole, küll jalgsi, autoga, titekärude ja
ratastega. Treener Enn Meiesaar, kes
ka selle kella paiku staadioni poole
uhas, küsis kohe, et mis teil siin lahti
on, et niipalju pidulikult riietatud
inimesi igal pool, kas kellelgi on
pulmad või?
Muru ja tribüünid hakkasid
üheaegselt täituma. Esimesena hõivati

Maasikasuvi
Juunikuu viimastel päevadel alustas
tööd Tõstamaa kooli õpilasmalev. Töö
tegemise võimalus esialgu küll kedagi
rõõmust kiljuma ei pannud, küll aga
oli igaüheloma unistus, mida teenitud
rahaga peale hakata.
Olime "maasikalapsed", S.t. rohisime
maasikapõldu ja korjasime ilusaid,
küpseid, ahvatlevaid maasikaid. Töö
oli aeganõudev, pidi olema tragi ja
hoolikas, karbid täitusid maasikatega
pikkamööda. Õnneks saime me nii
nõudliku, kuid sõbraliku olemisega
tööandja Milvi Ranna kui ka
maasikasorteerijate käest pidevaid
kiidusõnu, kui ilusaid j a puhtaid marju
Tõstamaa lapsed ikka korjavad.
(Põllul töötas ka Audru ja Pärnu
malevlasi). See hoidis meie pead püsti
ikka küll ja käed pani ka kiiremini

ikka viimased read, tribüünil selleks,
et paremini näha, murul selleks, et
keegi sind ei näeks, et äkki ei tule
välja ja mis siis teised arvavad.
Ilma nimeloli ka mitmel

jumalateenistusel palvetatud ja kõige
Kõrgem võttis kuulda-saatis meile
segu lõunamaa kuumast päikesest ja
põhjamaa karmist tuulest, mis
natukenegi ülekuumenemist
leevendas.

Latiinorütmid, päike ja meeletu
keerutamine-mida sa hing veel
ihaldad. 2 tundi mambot, sambat,

tööle. Tegelikult oli päris mõnus
üksteisega töö vaheajaloma jutte
ajada ja oma nalju teha, õnneks oli
meil piisavalt naljamehi omast käest
võtta.

Suvekuumus õnnistas meid kõiki ja
reipam olemiseks alustasime oma
tööpäevi kell kuus. (tõusma pidime nii
umbes viie paiku.) "Maasikalapsi" oli
kokku kolmekümne ringis, pidevaid
töölkäijaid oli 20-25. Iga tööpäev
lõppes põllul maasikamoosi saia
söömisega, mis ime küll! väga hästi
alla läks. (Võiks ju eeldada kerget
maasikatüdimust). Malevasuve tipp
sündmus oli rühmade kokkutulek

Valgerannas, kuhu läksime Milvi
poolt kingitud punastes maasikaga
särkides. Malevarühmi oli seal 16,
enamus oli koos juba mitmendat suve.
Kaks päeva oli tihedalt täis prog
rammeeritud igasuguseid erinevaid

afrosalsat ja kõike muud oli vähe, veel
oleks tahetud-eks eesti inimene on

ikka selline, et ei saa enam pidama.
Heade asjadega on ikka nii, et neid ei
kipu kunagi palju olema, aga õnneks
saab neid aeg-ajalt korrata.
3 sõnaline kokkuvõte mõnedeIt

asjaosalistelt:
Jaanika: lahe, mega, viimase peal
Ene: super, super, super
Regina: võimas, lahe, energiarikas
Krystina: uute, uute kohtumisteni
Karin: vapustav, hea tuju, energiapomm
Külli: super.super.super.
Tiina: lahe, mõnus, väga meeldis
Karin: vahva, hoogne, toniseeriv
Merike: suurepärane, tahaks veel
Treener Enn Meiesaare kommentaar:

: Mina ei tea, mis siin Tõstamaalon,
aga need saare (?) naised on kohe nii
vägevad, hoopis teistmoodi kui linnas.
Et tema on juba eelmisest korrast
kõigile rääkinud, et kus on koht ja
inimesed!

Juba liiguvad küla peal jutud, et
järgmise aasta aeroobikahooaeg
avatakse latiinorütmidega. Kes teab
ega kuulujutud niisama ka teki, alati
peab põhjust olema.

Uute kohtumisteni sügisel!

Sadade kohalike latiinofännide nimel
Kairi Kuul'

tegevusi - võrkpall, teatevõistlused,
isetegevus, maalimine, rannariiete
valmistamine jne.; samuti ilusat ilma
ja uute tutvuste loomist. Meie olime
vägagi edukad: võistlustel saime
põhiliselt kolmandaid ja neljandaid
kohti, mis lõppkokkuvõttes Tõstamaa
rühma 16 hulgast neljandale kohale
viis. Eriti laialdase tähelepanu
saavutas meie liivaloss "Roos

rannaliival" ja kestvaid ovatsioone tõi
meie rühma laul "Dilaila".

Tegelikult olime kõik väga tublid ja
toredad! Ja hoolimata sellest, et mõni
asi aeg-ajalt natuke närvidele käis, oli
kogu see aeg mõnus!
Mõte sai teoks tehtud, kohtumiseni
uuel (maasika)suvel!

"Maasikalapsed" ja Kirsti Talu
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Et säraks õnnest kõigi laste silmad!

august 2001

Suur päikesesõõr
all taevakaar,

nii näeme joonistust poisil.
Kõik valmis teeb, siis lihtsalt veel

alla ta kÜjutab read:

Olgujääv meile päike,
olgu jääv meile taevas,
olgu jääv meile ema,
olgu jääv minu rõõm.

... Väikesed käed on kartongile
liimimas maitsenelki, käbisoomuseid,
maisiterasid, mitmesuguseid kuivlilli
ümber foto millel muinasjutuline pilt
meretaguse kuningriigi kuningannast.
Tartu ja Elva väikelastekodu kuue
kuni kümneaastastele lastele, kes
paljud pole oma ema iialgi näinud, on
tema majesteet Rootsi Kuningriigi
kuninganna Silvia kui kadunud ema
Tuhkatriinu muinasjutust. Sedavõrd
muinasjutuline on ka hüljatud laste
elu laagris, et loomulikuna näib
hommikul ärgates padja alt välja
piiluv kaisukaru, suur maiust jagav
võõrkeelne kokatädi Kohtla-Järvelt

ning kirjatuvi, kes tõi kirja kaugelt
ameerikamaalt. Kiri, milles palutakse

Jaagurannas valminud kunstiteos,
mis nüüdseks on Ameerika

Ühendriikides Gala-näitusel.

kõigi väikeste käekeste abi
sillutamaks teed armastusele kogu
maailmas, et igal väikesel inimesel
oleks õigus mänguasjadele, hellusele
ja õnnele. Selleks korraldab Maailma
Lastekaitse Fond, kelle patrooniks

tema majesteet, Ameerika
Ühendriikides kuninganna Silvia
presentatsiooni ja Gala-näituse laste
töödest üle maailma (Venemaalt,
Brasiiliast, Ameerika Ühendriikidest,
Rootsist, Leedust, Lätist ja Eestist),
keda kuninganna on aidanud. Mitte
juhuslikult pole näituse mml
"Armastus". Armastust, mida
kodulapsed saavad emapiimaga või
isa ja ema naeratusest-kallistusest,
püüavad projektilaagrites lastele anda
kasvatajad, kokatädid, projektijuhid,
kelle tänuväärset tööd Maailma
Lastekaitse Fond materiaalselt

toetab. Armastus, on aga see, mis
.peab olema, seda ei saa osta ega
. müüa, see on kui tammetõru, mis
hoolsasti kasvatades kasvab suureks ja
tugevaks puuks. Kasvatades oma
südametes armastust kui tammetõru,
saab ka armastus suureks ja tugevaks.
Istutasime meiegi koos lastega
Jaaguranna Lillelaagrisse tammepuu
ja loodan, et iga lapse südamesse ka
väikese armastuse tõru.

Projektijuht Alex Trope

12 KÜSIMUST RAAMATUSÕBRALE
1. Tõstamaa rahvale on tuntuks

saanud Enn Vaino oma raamatutega
"Raketigarnison" ja "Elu kuldsed
päevad". Kus möödusid Ennu
esimesed eluaastad?
2. 1910. Aastal ilmus ühe eesti

kÜjaniku esikteos "Kraavitajad",
millest ilmus kokku kolm trükki.

Järgnesid "Kukehansu Madis", "Kusta
Poland", "Hans Tohver" j.t., kokku 12
romaani. Ta kÜjutas: "Mu kodu on
kaugel seal kuskil Läänemaa sopis,
ligi junnimaa piiri, Ristilt tuleb veel
sõita ligi kuuskümmend versta ... Mina
olen sellisest metsanurgast pärit, kuhu
kuskilt poolt ei pääse lähemalt ligi. oo"

Kus oli see kodu ja kes oli see
kirjanik?
3. Kes oli see kirjamees (sünd.
1839.a.), kes andis välja seitse annet
"Laulutoojaid" ja kümme annet
"Jututoojaid" ? Kuidas on tema elutee
seotud Tõstamaa vallaga?

4. "Mine ja saa meheks!" on
lausutud paljudele kooliJõpetajatele.
Need sõnad pärinevad AH. Tamm
saare romaanist "Tõde ja õigus". Kes
lausus need sõnad Indrekule?
5. AH.Tammsaare romaanis "Tõde

ja Õigus" ilmus ajavahemikul 1926
1933. Mitu tegelast esineb selles
epopöas?
6. Kust tuli AH.Tammsaare

romaanis "Tõde ja õigus" Pearu
Vargamäele?
7. Paljud O.Lutsu "Kevade"
tegelased on tuntud ainult perekonna
nimega. Mis oli Lesta eesnimi?
8. Raja Teele abiellus Joosep
Tootsiga. Kellega abiellus Arno Tali?
9. Oskar Lutsu näidendis
"Tagahoovis" elasid "Villa
Hortensias" mehed Trei, Soi ja Trumli
Sass. Kes olid nad oma elukutselt?

10. 28.juulil 1865.a. ilmus "Eesti
Postimees" L nimetähe all Lydia

Koidula esimene trükis avaldatud

luuletus. Millise väga tuntud
luuletusega ta debüteeris?
11. Kes oli see eesti kirjanik, kes
esimesena maeti Tallinna Metsa

kalmistu nn. Kirjanike künkale?
Hauale ei pandud ühtegi pärga, vaid
nende ostmiseks määratud raha maksti
vaestekassasse.

12. Millist sõna on eestikeelses piiblis
kasutatud kõige rohkem - 46 227
korda? See sõna on ka eesti keele

sagedamini kasutatavate sõnade
pingerea eesotsas.

Oma vastused too lähimasse

raamatukogusse 04. septembriks.
Õigemini vastanute vahel loosime
auhinnaed) välja Tõstamaa
Raamatukogus 05. septembril kell
15.00.

Võitjaed) ja õiged vastused avaldame
järgmises vallalehes.
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Ma polnud elu seeski Vargamäel
käinud. Ei teadnud, kus tegutsesid ja
ärplesid Andres ja Pearu, kus
toimetasid Krõõt ja Mari. Ja nüüd
avanes äkki võimalus Vargamäele
sõiduks, lisaks veel samas toimuv
Rakvere teatri etendus "Kõrboja
peremees", viimane küll oma raha
eest. Meie valla raamatukogud
korraldasid raamatuaasta lõpetamiseks
oma lugejatele sellise sõidu. Seadsin
end ka kähku sõidule.

l5,juulil oli ilus päikesepaisteline ja
kena suvepäev. Valla suur buss oli
viimase kohani täis, tuju oli hea.
Esimese peatuse tegime Paide linnas.
Aga oh imet! Paides vist kõik
magasid. Keset suve! Keset Eestit!
Sest kõik uksed olid suletud, isegi
turg oli kinni. Lahti olid kirik, kemps
ja Vallimäe vaatetom. Tornist oli väga
ilus vaade, ka kogu Vallimägi oli ilus
ja paljude skulptuuridega.
Veel pool tundi sõitujajuba vurasime
üle Vargamäe soosilIa.
A.H.Tammsaare 100. sünniaasta-

päevaks taastati kõik kunagised
hooned endises ilus, nii vana

Anton Hansen
muuseumikülastajaid tervitamas.

rehielamu kui ka saunikute hooned,
ainult ait oli säilinud vanast ajast.
Kuulasime hoolega giidi seletusi
Vargamäe kunagise rahva tegemistest.
Kui meie kandis elati ikka põhiliselt
rehetoas ja suurt kambrit kasutati
vähem, siis Vargamäel olid kambri s
nii söögilaud kui ka Andrese
kruupink, rehetuba oli ju pime. Kuhu
nad kõik selle perega küll sööma ja
magama mahtusid, selle üle nuputan
ma praegugI.
Tunnike ringkäiku möödus kiiresti ja
seadsimegi sammud etenduseplatsi
poole. Saunikute hoonete juures oli
võimalus janu ja nälga leevendada.
Alul võtsime istet Kõrboja kiigemäel,
nii hästi või halvasti kui keegi end ära
mahutas, sest pealtvaatajaid oli väga
palju. Etenduse algus viibis mõne
minuti, ja oh imet, siis saabus
kiigeplatsile peaminister Mart Laar
isiklikult oma saatjaskonnaga. Ei
olegi varem nii suurte sakstega ühel
etendusel viibinud!
Mõni sõna ka etendusest.

Peaosatäitjad Ülle Lichtfeldt Annana
ja Mait Malsten Katku Villuna olid
ikka oma peaosa väärt. Kokku oli
etenduses tegelasi nii palju, et pärast
lõppu oli neid kummardamas mitu

rida. Algul toimus tegevus kiigemäel,
aga kui see jõudis Katku Villu kivide
lõhkamiseni, siis kutsus Villu
vaatajadki kaasa. Ja ikka läksime,
kõik see mitusada! Kui viimaks suur

kõmakas käis ja Villu seejärel
hobusega haiglasse viidud, kutsus
vana Katku Jüri meid Katkule, ikka:
"Tulge, tulge, ma näitan mis meil kõik
ehitatud on". Ja meie läksime ka, kõik
see mitusada. KatkuI läks näidendi

tegevus edasi, Villu jõudis haiglast
koju ja lubas Kuusikusauna Evi
naiseks võtta. Aga siis tuli jälle vana
Katku Jüri ja ütles: "Õu kõik
logardeid täis. Mis te siin passite,
minge Kõrbajale!"
Ei me lasknud end rohkem hurjutada,
panime aga kiiresti Kõrboja poole.
Kõik see mitusada! Loo kurb lõpp
saabuski Kõrboja kiigemäel.
Oli väga kena pühapäev. Selle eest
tänan oma valla raamatukogude
töötajaid, aga ka valla kultuurkapitali,
kelle rahalisel to el sõit teoks sai. Kui

te järgmisel aastalgi kuhugi sõidate,
siis võtke ikka mind ka kindlasti
kaasa.

Juuli
Üks Vargamäel käinu
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Rahvusvaheline Folkloorifestival
Baltica on Balti riikide suurim

ühisprojekt, mis sai alguse 1987.a.
Festival viiakse läbi igal aastal
erinevates balti riikides j a tänavu
toimus juba XIV festival. Tõstamaa
rahvas hakkas Balticaks valmistuma

juba talvel.
Märtsis toimus Pärnus folkloori

rühmade ülevaatus, mille tulemusena
said osalemisõiguse lasterühm
(juhendaja Kaarin Reinson) ja eakate
klubi "Vokiratas" (juhendaj a Tiia
Schär). "Vokiratas" esitas tantse ja
laulumänge. Meie tõmbenumbriks
osutus Õie Jaansoo poolt koostatud
tutvustuslaul, mis sisaldab endas kõiki
regilaulu traditsioone.
Festival ise algas meie jaoks juba 6.
juulil Paisjärve ääres, kus esitasid oma
kava lapsed ja "Vokiratas". Meiloli
külas suur rühm TSehhi noori, kelle

Ristsõna

särtsakas esinemine pani rahva kaasa
elama.

7. juulil oli suur pidu Pärnu
teatrilinnakus, kus kontsert kestis
peaegu 3 tundi ja rahvast vaatamas
murdu. Ka sellel kontserdil said

tulisemad aplausid välismaalased, sest
nende esinemine erines meie

haljumuspärasest põhjamaisest
rahulikust välj apeetusest.
Peale kontserti toimus Nooruse Majas
simman, mille käigus said ilusad
klaasi ja raamiga tänukirjad meie
juhendajad Kaarin Reinson ja Tiia
Schär. On ikka armas küll olla

tunnistajaks, kuidas ema ja tütar
edukalt ühte üritust teenivad.

Vaevalt saime oma pluusid pestud ja
tanud peokorda vuntsitud, kui algas
sõit pealinna poole. Nimelt toimus
10.juulil Sakala keskuses suur
lõppkontsert. Meie pidime esinema
oma kavaga Tammsaare pargis. Keset

meie esinemist üllatas aga Taevataat
sellise paduvihmaga, et esinemine jäi
pooleli. Kuna olime niigi märjad
(põlled tilkumas, tanud lörtsus) ei
jätnud me ikkagi jonni ning peale
vihma viisime oma esinemise lõpule.
Rahvas tuli tagasi ja pidu läks edasi.
Kell 17.00 algas suur 5 tunnine
kontsert Sakalas, mis lõppes tsiili
rühma esinemisega, kes suutis rahva
nii üles kütta, et kõik olid püsti ja
liikusid ülestõstetud kätega
muusikarütmis kaasa. See pilt saali oli
samasugune nagu mõne poppstaari
konsert lauluväljakul - näed siis, mis
üks hea esinemine võib teha ka

vanemate ja tasakaalukamate
inimestega. Tore pidu oli!
Siinkohal on paras koht tänu
avaldamiseks vallavalitsusele, kes
meid kõiki neid kontserte pidi oma
bussiga sõidutas.

Efeline
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Tänavu toimusid valla päevad
viiendat korda. Kui igal aastaloleme
pisut kartnud, et ehk ei suuda need
enam uut pakkuda ja hakkavad ennast
kordama, siis senini on igal aastal
jätkunud nii uut kui head äraproovitud
vana. Kui kohalikud kriitikud, kes ise
reeglina midagi ei korraIda, ütlevad,
et Tõstamaal midagi ei toimu, siis
vallapäevad on küll vastupidist
tõestanud. Sel aastal pidime isegi
mõnel korraidajal paluma teha oma
üritus järgmisel aastal, sest kolm
päeva ei suutnud kõike mahutada.
Sooviks, et sellist indu jätkuks valla
kultuurielus terveks aastaks.

Vallapäevade kordaminekule aitasid
kaasa paljud inimesed. Keegi, kelle
poole abi saamiseks pöördusime, ei
öelnud ära. Kindlasti ei jõua siin kõiki
nimeliselt üles lugeda. Suur tänu
kõigile tegijatele, sest tänu Teile
läksid vallapäevad korda.
Paljud väljastpoolt esinejad kiitsid
Tõstamaa publikut, kes olevat avatud
ja kaasatulev. Ühe esineja-osaleja
hinnang, et Tõstamaa lausa kiirgab
sõbralikkust, on suur tunnustus.
Vallapäevadeks lõpetati Seliste kiriku
välisremont. Eriline tänu Juta ja
August Nõmmele, kelle poolt Rootsis
korraldatud korjanduste toel see
õnnestus. Tänu Helene Tedrele,
Meelis Metsamärdile, ülempreester
Artalion Keskkülale ja Nevski
katedraali koorile sai kirik

jumalateenistuse, näituse ja kontserdi
näol sisu, millest käis osa saamas
palju inimesi.
Traditsiooniliselt toimusid üritused
Tõstamaa kirikus. Jumalateenistusel

teenis õpetaja Urmas Viilmaa.
Kirikukontserdil on aastate jooksul
esindatud erinevad esinej ad-stiili d,
kuid traditsiooniliselt on need hästi ja
täiskirikule läinud. Nii ka tänavune

Siiri Sisask ja Jaan Sööt. Kontakt oli
kahepoolne, sest ka esineja oli
publikust vaimustunud. Et kirik alati
vastuvõtuvalmis on, kuuluvad
tänusõnad Liivi Heametsale.

Meeleolukalt ja sobivas kohas
sisustasid reedese õhtu Tõstamaa

Lusti ja Lõbu Selts ja Päästeamet.
Eriline tänu Ennule, Maidule, Rainile,

Jaanile j a kõigile teistele
kaasaaitajaile.
Kui senini on vallapäevadelolnud
tegemist valdavalt kultuuriüritustega
ja laupäevahommikune turg olnud
pisut lahjavõitu, siis sel aastal
talupidaja Tiina Paabu ja
Lambakasvatajate Seltsi koostöös
korraldatud üritus läks täie ette ja pani
ilmselt nii mõnegi mõtlema
lambakasvatuse üle.

Spordiüritustest oli kavas aeroobika ja
j algrattaorienteerumine. Tänusõnad
Kairi Kuurile aeroobikatreener Enn
Meiesaare "maaletoomise" eest, sest
kuuldavasti olid nii osalejad kui
treener üritusest vaimustunud.

Tore leid oli jalgrattaorienteerumine,
kus osalejate arv (üle kuuekümne)
üllatas läbivijat Lembi Nõmme. Idee
autor on kolmanda klassi õpilane Karl
Tilk, kes tõi koos vanaisaga
vallavalitsusse kirjaliku ettepaneku
vallapäevadel j algrattaüritus
korraldada.

Lasteüritusi pakkusid lastesaate Fredy
ja Kreisi Pööra show korraldajad ja
meie oma tegijad Sirli ja Anu.
Mõlemal ürituseloli lapsi palju ja
meie korraldajad ei jäänud sugugi
professionaalidele alla.
Et üritused võivad väga edukalt
toimuda ka külades, kui ainult on
eestvedajaid, näitab Kavarus ja
Manijal vallapäevade raames
toimunu. Kavarus Elsa Ranna poolt
korraldatuga jäid osalejad väga
rahule.

Juba mitu aastat on Manijal olnud
külakeskus, kuid õiget sisu pole
sellele leitud. Nüüd on seal Ülle

Tamme fotod, mis Tiit Pildi abiga
üles pandud. Fotod on kõigist
käesoleva sajandi alguse Manija
majapidamistest ja elanikest ning neid
tasub vaatama minna vallapäevade
j ärgseltki. Vello Karlsoni pillimäng
tõi maja saareelanikest ja külalistest
tantsijaid täis ja kui alguloligi mõnel
Manija mehel väike tuur sees, siis peo
lõpuks olevat kõik ennast kaineks
tantsinud. Pidu lõppes alles siis, kui
Ain Sarve kandlekeeled katkesid.

Toredaks traditsiooniks on kujunenud,
et Epp-Maria Kokamägi korraldab

vallapäevade raames näituse oma
suvel valminud töödest.
Oodatud ürituseks oli The
Tuberkuloited esinemine. Kui

vanematele meeldis isegi rohkem
soojendusbänd Rosin, siis noored
hindasid igati lahedaks
Tuberkuloitedi. Idee tuua ansambel

vallapäevadele kuulub õpilasele Pille
Riin TalvariIe, kes kirjutas selle kohta
projekti. Tore, et neiul jätkus visadust
oma projekt ka realiseerida.
Traditsiooniliste matkade raames

tutvuti Mari Lühiste juhtimisel
Tõstamaa mõisa ümbrusega. Oodatud

: on Teeristi ärikeskuse
kaubandusüritus.

Alevi hea väljanägemise eest enne ja
pärast vallapäevi tahaks tänada Sufe
mees- ja naiskonda eesotsas Enn
Martsoniga. Ja muidugi kuuluvad
tänusõnad valla kultuurijuhile Maire
Adlerile, kellel lasus kõige suurem
korraldus- koordineerimisraskus.

Vallapäevad lõppesid hea
puhkpillimuusikaga, mida tegi
orkester Saxon, kus mängimas
Tõstamaa poisidki, ja valla
isetegevuslaste esinemisega. Toomas
Mitti poolt jäädvustati kõik üritused
nii fotosse kui videosse ja ehk on seda
võimalik mõnel järgneval üritusel
näha. Igatahes valla internetileheküljel
olid fotod juba pühapäeval kell kolm.
Veelkord tänusõnad kõigile
korraldajatele ja kaasalööjatele ja
arvan võivat lubada, et kohtume
järgmisel aastal kuuendatel valla
päevadel.

Toomas Rõhu
vallavanem
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Tervitame uusi vallakodanikke!

Kaidi Pirso ja Arto Kerem - tütar Keily 12.06.2001.a.
Anne Astlaja Ants Müürsepp - poeg Aimar 11.07.2001.a.

,."

TOSTAMAA KESKKOOLI

2001/2002 õppeaasta

AVAAKTUS
3. septembril kell 9.OO

Pootsi koolimajas
aktuse algus kell 8.00

Tõhela LOOMAARSTI

uus telefoninumber 57 817

Kärdla Nukuteatri väike folkloorirühm
TÄNAB

Tõstamaa valla lauljaid - tantsijaid ja
bussijuhti abi eest Baltica folkloorifestivalil.

30. augustil kell 14.30

Tõst'itmaa Keskkoolil külas

Valdres VnG Skule õpilased
Norramaalt.

Kavas ekskursioon Tõstamaal,
kodude külastamine, õhtusöök

Pärnus Down Townis ja DISKO.

Tõstamaa kooli 8.-12. klasside

õpilased, kes soovivad norrakaid
vastu võtta, palun helistada kooli

telefonil 96216

Tänu
Täname kõigi omaste nimel Eve Kääri, kes
meid aitas sellel raskel ajal. Eve on
inimene, kelle peale võib loota. Samuti Elfi
Vooli, kes meid aitas ja oli toeks mure ajal.
Tänu ka lugeja Roosile, kes meie tuttavatele
ja sugulastele lahutus luges ja kaastunnet
avaldas. Täname veel kõiki sugulasi ja
tuttavaid, kes Arnold Akseni
muldasängitamisel abiks olid.

Leinavad omaksed.

Toimetus:
Lea Rannik Tõstamaa Raamatukogu
Alo Adler Tallinna Tehnikaülikool
Trükkinud OÜ Hansaprint

tel. 96 184
tel. 96231

lea.rannik@mail.ee
alo.adler@mail.ee


