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Planeering tutvumiseks.
Eelmisel volikogu istungil võeti vastu 
avalikustamiseks (see jäi kahjuks 
ajalehest välja) Kirsi maaüksuse 
detailplaneering.
Manija saarel asuva maaüksuse 
planeeringu avalik väljapanek toimub 
Riida talus Manijal (eelnevalt Tiiduga 
kokku leppides) ja Tõstamaa 
vallavalitsuses 14. jaanuarist 28. 
jaanuarini. Planeeringuga taotletakse 
ehituskeeluvööndisse vanale 
vundamendile elamu-kõrvalhoone 
ehitamist ning 11,1 ha suurusele 
maaüksusele uue sauna ehitamist. 
Maastikukaitsealale ehitamisel 
järgitakse Manijale omast ehitusstiili. 
Mis asi on detailplaneering ja miks 
ühe inimese ehitamise plaane teistele 
teavitatakse? 

Detailplaneering  on maakasutuse– ja 
ehitamistingimuste seadmine alevites 
ning kohtades, kus see on kohustuslik. 
See tähendab et detailplaneeringut on 
vaja Tõstamaa alevikus uue hoone 
(välja arvatud üksikelamu 
kõrvalhooned, suvila kõrvalhooned, 
aiamaja kõrvalhooned ning alla 20 m2

väikehooned - neil on vaja projekti ja 
ehitusluba) projekti koostamiseks, 
olemasoleva ärihoone või 
tootmishoone suurendamiseks üle 
33% ning maa-ala kruntideks 
jaotamise korral. Alevikus on 
planeering kohustuslik, kuna tegemist 
on tiheasustusalaga, kus tuleb eriliselt 
arvestada olemasolevat teedevõrku, 
elektriliine, ehitusstiili - et see sobiks 

ümbritsevaga,  vee- ja kanalisatsiooni-
trasse jne.
Manija saarel on uute hoonete 
ehitamine detailplaneeringu järgi 
kohustuslik, kuna tegemist on 
looduskaitsealaga – maastikukaitse-
alaga ja hooned asuvad enamasti 
ehituskeeluvööndis. Sinna vööndisse 
saab ehitada vaid planeeringu alusel ja 
keskkonnaministri loal. 
Planeerimisseadus kohustab valla-
valitsust kõikidest planeeringutest 
oma piirkonna inimesi teavitama, 
teated ilmuvad nii algatamise, 
avalikustamise kui kehtestamise 
kohta. Kõigil on võimalus nendega 
tutvuda ja nende kohta ka kirjalikult 
arvamust avaldada (avalikustamise 
perioodi jooksul). 

Punane piisk päästab…
Doonorid on inimesed meie hulgast, 
kes  vabatahtlikult ja tasuta annetavad 
verd. Tänu neile on surmasuust või 
raskest haigusest päästetud tuhandeid 
inimesi. Doonorid väärivad oma 
ülimalt humaansete arusaamade ja 
tegutsemise eest meie kõikide austust 
ja lugupidamist. Nad on elupäästjad, 
sest anda verd tähendab kinkida elu!
Doonoriks võib olla iga terve inimene 
vanuses 18 kuni 60 aastat. Üle 60 
aasta vanuseid inimesi enam 
doonoriks ei võeta, kuid terve doonor 
võib jätkata vereandmist kuni 65 
eluaastani.Verd on soovitav anda 
meestel 4 – 5 korda aastas, naistel 3 –
4 korda aastas. Doonorilt võetakse 
450 ml verd, kusjuures kõik 
veregrupid on tähtsad ja vajalikud.

Enne vereandmist määratakse iga 
kord vere hemoglobiinitase, 
veendumaks, et Teie veri on piisavalt 
tugev. Samuti peate vastama 
küsimustele oma tervise kohta. 
Loodame, et annate oma tervise kohta
tõest informatsiooni.Kui tervis on 
korras, suunatakse Teid vere-
andmisele, kus kasutatakse ainult 
ühekordseid materjale.
Protseduur kestab 6 – 8 minutit. On 
lihtne ja ohutu.
450 ml veredoosi nimetatakse 
füsioloogiliseks doosiks, mis on 
teaduslikult põhjendatud ja 
tunnistatud inimorganismile 
kahjutuks. Seda veredoosi kasutab 
kogu maailm.
Mida annab vereandmine doonorile?

Iga doonoriveri uuritakse AIDS´i ja 
süüfilise, hepatiit B ja C ning teiste 
maksahaiguste suhtes. Saate teada 
oma vere – ja reesusgrupi. Soomes 
Kuopio Ülikooli teadlase Jukko 
Saloneni juhitud uurimisrühma 
tulemused kinnitavad, et infarkti 
haigestuvad doonorid harvem kui 
teised inimesed. “ Teiste elusid 
päästvad veredoonorid elavad ka ise 
tunduvalt kauem, “ ütleb hr. Salonen

ANDA VERD, TÄHENDAB 
KINKIDA ELU!

Pärnu Veretalitus tänab kõiki hea 
tahtega inimesi, kes 07.01.03 verd 
loovutasid.

Tõstamaa Hooldekogu
Võtab konkursi korras asendajaks 0,5 med.õe ja 1,0 hooldusõe ametikohale

Eeldame:
1. med.õe haridust
2. head suhtlemisoskust vanuritega
3. hooldusõe tunnistust

Avaldus, CV esitada kinnises ümbrikus 27. 
jaanuariks aadressil: 

Tõstamaa Hooldekodu
Varbla mnt. 50
Juhataja
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“Kindapuu”  Tõhelas
Jõuluks tuuakse tuppa ja ehitakse ikka 
kuused, aga Tõhela käsitööringi 
naised otsustasid, et teeme seekord 
hoopis kindapuu, mis oleks ühtlasi ka 
käsitöönäitus. Idee meeldis kõigile. 
Sobivaks puuks leiti õunapuu, mis 
seati üles raamatukokku. Kuna 
käsitööring on koos käinud 
1976.aastast, on jõutud ära teha palju, 
muude tegemiste hulgas on kootud ka 
palju kindaid. Kõik ei olnud õnneks 
veel ära ka peetud. Et näitus saaks 
ülevaatlikum, otsustati kindapuule 
riputamiseks tuua veel ka Tõhela 
kunagiste kindameistrite kootud 
kindaid.  Maria Kiirats, Helena 
Jaansoo, Elisabet Karjel, Nadežda 
Sutt, Ann Otmann ja Maria Madise on 
küll meie hulgast lahkunud, kuid 
nende tööd on elanud neist kauem. 
Nemad olid sellest põlvkonnast, kes 
käis ka karjateel vardakott alati kaasas 
ja näpud nobedalt liikumas. Kõige 
rohkem kindaid oli toodud Maria 
Kiiratsi (rahvasuus tuntud Puuramaa 
Mann) kootuid. Manni käed ei seisnud 
kunagi tööta. Ta ise ütles, et kui istud, 
ära istu tööta, kui astud, ära astu 

hooleta. Ta rääkis 
ka seda, et kudus 
isegi haigevoodis 
olles. 
Kui hakkasime 
kokkutoodud 
kindaid üle lugema, 
saime nende arvuks 
53. Enamus olid 
labakindad, aga oli 
ka sõrmkuid. Oi kui 
palju värve, 
mustreid ja 
tegumoode! Kui 
need kindad said 
kõik okstele 
riputatud, oli 
tulemus üle ootuste 
armas. Oli väga kena jõulupuu! Ja 
huvilisi käis vaatamas ligemalt ja 
kaugemalt.
Käsitööringis on valmistatud palju 
huvitavat. Ilus on vaadata raamatu-
kogu seinal ühistööna tikitud-
õmmeldud Tõhela kaarti, kus on 
erinevate värvidega ära toodud kõik 
Tõhela praegused elupaigad ja musta 
värviga kunagi olnud, kuid nüüdseks 

lagunenud elukohad. Huvitav oli ka 
teie poolt raamatukogu 85. aasta-
päevaks kingitud elusuurune 
rahvariietes nukk Maali, kes peab 
praegu hoolega muuseumivalvuri 
ametit. Jaksu ja häid mõtteid teile, et 
edaspidigi midagi kena luua.

Silvi Rand

Täname teid, Õnnela, Ly-Andra ja Lauri.
Tõhela pensionäridel on saanud 
kenaks kombeks koguneda iga aasta 
5. jaanuaril, et soovida üksteisele head 

uut aastat ja pidada ära üks 
pensionäride pidu. Nii ka sellel aastal. 
Külmale ilmale vaatamata kogunes 

osavõtjaid parasjagu. Muusikalise 
poole eest tuli hoolitsema Õnnela. Ja 
oi üllatust, üllatust! Uksest astus sisse 
Lauri Nebel, kitarr kaenlas. Seda nalja 
ja naeru ja laulu ja tantsu, mis nüüd 
järgnes. Oli Lauril nalju ja rahval 
naeru. Juba ammu pole me nii 
südamest naernud. Ja laulis Õnnela 
üksi, laulis Lauri üksi, panid kõik 
pidulised kaasa laulma. Mängisid ja 
laulsid kahekesi koos. Ja ikka 
laulsime ja tantsisime kõik kaasa. Eriti 
südamesse läks väikese solisti Ly-
Andra esinemine. Aitäh teile, Õnnela, 
Ly-Andra  ja Lauri! Tänu teile oli 
meil väga lõbus, tõi nooruse meelde. 
Teie seltsis soojas kaminatoas 
praksuva kamina paistel unustasime 
kõik mured ja väljas paukuva pakase.

Tõhela pensionärid
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Uuel aastal uue poliitikaga!
Poliitilised erakonnad on alustanud 
valimispropagandaga – lubatakse, 
lubatakse… Valija seevastu on 
muutunud apaatseks, lööb käega, ei 
taha kuulata, lugeda ega valima 
minna.
Millises riigis ja kuidas me elame, kas 
oleme rahul sellega, mis meil juba on 
ja kui ei ole, siis mida teha või keda 
kiruda?
Res Publica on rahvaerakond, mis on 
tekkinud printsiibil alt üles – rahvas 
on tark ja tarkus peitub kodanikes! 
Juhid (volinikud, riigikoguliikmed, 
ministrid) peavad kuulama inimesi,
koostama arenguteed ja need lõpuks 
ka ellu viima. Res Publica väärtustab 
inimest (Eesti inimest) ja tahab, et 
meie riik, keel ja meel püsiksid 
jätkusuutlikuna kaua.
Lennart Meri kuulutas kunagi välja 
kampaania leidmaks Eesti “Nokia”, 
meie väidame, see on leitud – Eesti 
inimene on meie põhiväärtus, meie 
tulevik! Milline väärtus on meie 
rajatud teedel, sildadel, sadamatel kui 
neid kasutavad tulevikus võõra-
maalastest migrandid? Kellele me 
töötame täna? Milliste sõnadega 
meenutavad meid meie lapselapsed 30 
– 40 aasta pärast?
Tervikvaadet  Eestile ei saa kujundada 
vihkamise ja vastandumise läbi. 
Kutsume sellele tööle kaasa kõiki 
jõude, kellele on kallis Eesti tulevik ja 

areng.  Me ei soovi võimuvõitlust, 
vaid koosmeelt ja ühistööd. 
Meie jaoks peab tulevane Eesti 
Vabariigi valitsus ja Riigikogu 
juhinduma oma töös  järgnevatest 
väärtustest:
· Arusaadavus - iga poliitilise otsuse 
puhul tuleb välja tuua inimlik mõõde 
ehk see, kuidas ta mõjutab kodaniku 
tegevust. 
· Laiapõhjalisus - poliitilised otsused 
tuleb langetada võimalikult 
laiapõhjaliselt.  
· Osalus - kõik, keda riigi otsused 
mõjutavad, peavad saama mõistliku 
aja jooksul neist ette teada ja 
võimaluse öelda oma arvamus. 
· Pikaajalisus - poliitiliste otsuste 
aluseks peavad olema pikaajalised 
arengukavad 
· Lõpuleviidus - otsustatud 
ettevõtmised tuleb lõpule viia, 
katkestamisest ja nende põhjustest 
tuleb avalikkust selgelt teavitada. 
Aukartus inimlike püsiväärtuste ees -
põhjapanevad eetilised küsimusi tuleb 
lahendada südametunnistuse järgi.
Res Publica soovib kaasata Eesti 
juhtimisse kodanikud, kes soovivad 
tegelikkuses seada poliitika ees-
märgiks inimese ja kes näevad  Eesti 
arengu eeldustena  inimkeskseid 
muudatusi hariduses, tervishoius ja 
turvalisuses. Need muudatused saavad 
toetuse jätkuvale pikaajalisele
majanduskasvule ja inimeste heaolule.

Res Publica eesmärk on aidata luua 
ühiskond, kus igaüks Eestis naudib 
vabadust, hoolivust ja turvalisust s.o  
ühiskonda:
- Kus on loodud eeldused pika-
ajaliseks ja stabiilseks majandus-
kasvuks.
- Kus inimene saaks siduda eraelu, 
töö ja aktiivse rolli ühiskonnas
- Mis toetub personaalsele vas-
tutusele ja hoolivusele  üksteise eest
- Mis garanteerib avaliku turvalisuse 
ja õiguskindluse
- Mis käsitleb tõhusalt huvide 
konflikte
- Mis annab lootuse seni 
vähemkindlustatud  inimestele 
alustada ja saavutada edu
- Kus toimivad moraalsed ja 
kõlbelised aluspõhimõtted
- Kus  ei tehta otsuseid  rahva 
tuleviku arvel. 
Siin kirjatükis sai väljatoodud ainult 
põhiseisukohti ja ideoloogia aluseid. 
Täpsematest programmidest ja 
tegevusplaanidest oleme valmis teid 
teavitama Seliste külatoas, 09. 
veebruaril 2003.a. kell 16.30 algavas 
vestlusringis. Võibolla on just Teie 
peas see mõte ja idee, mida meie veel 
ei tea, aga mille teostamisega 
viivitamine oleks lühinägelik?

Meeldiva kohtumiseni,
Raul Sarandi

Res Publica Pärnu piirkonna esimees.

Laste ja lehmade toetamist ei ole sünnis võrrelda.
Viimasel ajal on lehma- ja 
lapsetoetuste pärast väga palju sõna 
võetud. Vastasseisu on pandud meie 
toit ja traditsioonid ühelt poolt ning 
tulevik tervikuna teiselt poolt. Teema 
muutus taas oluliseks pärast seda, kui 
laiemalt sai teatavaks, et lehma-
toetused on lapsetoetustest suuremad. 
Küsida ju võib, kas me vajame 
lehmatoetust? Kas me vajame 
lapsetoetust? Kui suured peaksid 
toetused olema? Kas me lõppude 
lõpuks peame üldse kedagi või midagi 
toetama?
Neile küsimustele pole lihtne vastust 
leida ja arvamused lähevad seinast 
seina. Siinkohal võtan appi  30. 

detsembri SL Õhtulehe neti-
kommentaarid teemal “Lehm on 
lapsest olulisem.” Üks arvamus sealt: 
Järelikult, vaatamata vingumisele, et 
Eestis pole põllumajanduspoliitikat 
olnud, selgub alles nüüd, et hoopis 
sotsiaalpoliitikat pole. Raha jagub, et 
eurovanglaid ehitada, ka 
loomatoetuseks jagub, aga lastele 
mitte. Kuna põllumajanduspool on 
tänu eurorahadele liikuma lükatud, las
siis senised põllumajanduse asja-
pulgad lükkavad nüüd lastekasvatus-
poliitika ja –toetused (lastemajanduse) 
käima”.
Huvitav mõtteavaldus, kuid põllu-
majanduslikult väga asjatundmatu 

jutt. Ka see 3090 krooni lehmatoetust 
ei ole teab mis suur toetus ja sedagi 
said meie 101 500 lehmast vähem kui 
500, ehk ainult Eesti Maakarja 
loomad. Lisaks on selle summa hulgas 
ka põuatoetus, mis arvestati vastavalt 
loomade arvule. Ülejäänud, rohkem 
kui 100 000 lehma, said toetust vaid 
natuke üle 1500 krooni. Piima 
kokkuostuhind on väiksem oma-
hinnast, järelikult katab toetus ainult 
vahe ära. Enamasti saavutavad praegu 
paberil kasumit vaid need ettevõtjad, 
kes on vähe investeerinud või pole 
seda üldse teinud. Niimoodi aga kaua 
toota ei saa ja sellised ettevõtted on 
määratud põhja minema.   (järg lk 5)
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(algus lk 4)
Teiseks on põllumajandustoetused 
mõeldud meile kõigile, tarbijatele, 
kuna meie turg on kaitsmata ja 
reguleerimata. Kui toetusi ei oleks, 
siis oleksid meil hinnad poodides 
kõrgemad, lisaks ei suudaks meie 
põllumees võistelda Euroopa 
konkurentidega, sest sealsed ilmas-
tikutingimused ja põllumajandus-
toetused on meie omadest kordades 

kopsakamad.
Samas netikommentaaris on kirjutatud 
ka: “ Igasugune toetamine on uinutav 
ja teotahet pärssiv, seega kahjulik 
tegevus sõltumata sellest, kas seda 
jagatakse lehma või lapse eest!”  See 
on väga liberaalne mõtteavaldus, meie 
niigi madala iibe tõttu ka lastetoetuste 
äravõtmine oleks võrreldav rahvuse 
enesetapuga.
Lastetoetuste murele pakub hea 

lahenduse Rahvaliit. 
Oleme näinud mitmeid 
valitsusi, kuulnud 
poliitikuid, kuid 
lastetoetust pole 
tõstetud, öeldakse, et ei 
jätku vahendeid. 
Rahvaliit pakub välja 
lahenduse mõlemale 
probleemile: vahendid 
ja suurema toetuse. Iga 
pere saaks sissetulekust 
igalt lapselt 2000 

krooni 
tulumaksuvabaks. See 

teeb igale lapsele 520 krooni kuus 
lisatulu e. lapsetoetust. 
Sellise toetuse lisapluss on see, et nii 
ärgitatakse inimesi ka tööle – mida 
parem on sissetulek, seda rohkem jääb 
suhteliselt ka lastele. Mõte otse 1000 
krooni lastele toetusteks anda ei 
motiveeri inimesi endale rakendust 
leidma, küll võib see olla 
narkomaanineiule ajendiks laps 
sünnitada. Ühiskonnale ei tuleks 
niisugusest teost aga mitte kasu, vaid 
ainult muret juurde. 
Artikli alguse juurde tagasi tulles: kui 
me tahame süüa kodumaist toitu ja kui 
me tahame, et sellele toidule jätkuks 
kodumaiseid sööjaid, siis peab riik 
siin oma õla alla panema. Öeldakse 
küll, et uppuja päästmine on uppuja 
enese asi, kuid parem on siiski visata 
talle päästerõngas, mitte sangpomm. 

Karel Tölp
ERL pärnumaa NS esimees

056 673 533 
karel45@hotmail.com

Kapitalismi pahe on hüvede 
ebavõrdne jaotus. Sotsialismi pahe 

on häda võrdne jaotus.
W.Churchill

Halvad saadikud on valitud heade 
kodanike poolt, kes ei hääletanud.

G.J.Nathan

Poliitikud on nagu mähkmed –
mõlemad vajavad väljavahetamist, 

pealegi samadel põhjustel..
Tundmatu targutaja

TÕHELA LASTE JÕULUPIDU
22. detsembril korraldas Tõhela Küla 
Selts kohalikus rahvamajas lastele 
jõulupeo. Julgeme üritust juba 
traditsiooniks nimetada, kuna see 
toimub sarnases vormis teist aastat. 
Väga noor küll, aga ikkagi traditsioon, 
noor on ju külaselts isegi ja tema 
tegijad ning toetajad. 
Lapsi ja lapsevanemaid oli kogunenud 
neljakümne ringis, rohkem kui mullu 
olid esindatud kõige pisemad 
tõhelalased. Emad leidsid, et beebiga 
on lihtne pidusse tulla, kui see toimub 
nii kodu lähedal ja seltskond pole 
suur.Rahvamaja kaminasaalis tundsid 
titad end üsna koduselt, sõbrunesid 
üksteisega ja kõige häbelikumgi 
pudenes varsti ema sülest teistega 
jooksma ja mängima. 
Alustati tänavugi piparkookide 
tegemisega, kus nii tüdrukud kui 
poisid said kätt proovida. Birgit Pere, 
Maire Seppama, Piret Volgeradi ja 

Inga Halme juhendamisel läksid 
pruunist taignast tähed, südamed, 
tilgad ja kuusepuud küpsema ning 
valmis glasuur. Algul ei raatsinud nii 
kirevaid ja kauneid piparkooke põske 
pistagi, kuid maitse osutus veel 
paremaks kui välimus ja kandikutäied 
olid varsti piduliste vahel jagatud ja 
tühjad. Sel ajal, kui naised katsid 
laudu morsi, tee, mandariinide, õunte 
ja kommidega saabus Andres Kalbach 
hobusega. 
Esimene saanisõit tehti kõige 
pisematele. Kuigi lund oli napimalt 
kui eelmisel aastal, tehti suur ring 
järve ääres. Kuljuste kõlin pani 
põnnid lambanahkse teki all kilkama 
ja mõõdukas pakane näpistas põsed 
punaseks. Ega hobu enne puhkust 
saanud, kui kõik pidulised olid ringi 
teinud, ka kõige mugavamad issid 
tulid soojast toast välja,et seda 
võimalust kasutada. Tänapäeval saab 

maalgi hobusega sõita vaid 
jõulupühadel ja vastlapäeval, sest pole 
ei hobuseid ega hobuse peremehi. 
Õnneks meie külas Andres oma 
Jukuga ei lase saanisõidu lõbul 
ununeda ja see oli paljudele 
magnetiks ka tänavusele lastepidule 
tulemisel. 
Sõidust tulnud istusid kaminatule 
paistel ja proovisid maiustusi. Kuna 
moes on kommipaberiussi tegemine, 
siis siluti kõik paberid teetassi all 
siledaks ja võeti kaasa. Ka kommi 
viidi neile koju kaasa, kes haiged ja 
ise pidusse ei saanud. Väiksemad 
täitsid aega joonistamise ja 
voolimisega, suuremad mängisid 
saalis. Emad-isad pidasid nõu, 
milliseid üritusi järgmisel aastal 
korraldada. Lõpetuseks süüdati õues 
lõke, mis jäi talvepäeva valgustama.

A. Ärmpalu-Idvand

mailto:karel45@hotmail.com
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Pildikesi aastalõpu melust
Pootsi kooli jõulupeol  ei nähtud Jõuluvana vaid hoopis Jõulukaru!
Arvata võib, et see Jõulukaru, kes seal 
oli, võis olla Helga Randmaa 
Tõstamaalt, kes pärast tantsis 
publikule ka UFO-tantsu koos kahe 
Tõstamaa neiuga tantsutrupist 
“Cabaret”. Ja edasi tantsis Mereneitsi 

tantsu kahe ilusa mehega, kes 
vabatahtlikult tulid Helgale abiks. Ja 
lõpuks tantsis ka Jõuluvana unenäo 
koos tundmatu mehega, kes magas 
tantsu ajal põrandal, kuni teda tantsu  
lõpuks üles äratati. Varem olid 

esinenud ka “Cabaret” tantsijad. Sama 
punt, kes võitsid Kadripäeval esimese 
auhinna Tõstamaa Rahvamajas. 
Esinesid ka pillimehed.

Fotod: Bie Erenurm

Tõstamaa karnevalilt

PORTSELANMAALIDE NÄITUS “JUUGEND PORTSELANIL”.
18. – 30. jaanuaril on võimalik 
Tõstamaa Rahvamajas vaadata 
järjekordselt huvitavaid näituse 
väljapanekuid. 
Seekord toob oma kunsti näha Pärnu 
Nooruse Maja juures tegutsev 
Portselanimaali Selts Lüster, mis on 
loodud 1993. a.  ja on esimene 
omataoline Eestis. Seltsi liikmeskonda 
kuuluvad inimesed Pärnust, Audrust, 
Vändrast, Paikuselt, Pärnu-Jaagupist, 
Tihemetsast ja Saugast. Selts 

korraldab igal aastal oma liikmete 
tööde näitusi kevadel ja talvel. On 
käidud Häädemeestel, Pärnus, 
Vändras, Audrus, Tõrvas. Selts on 
andnud tasuta õpet lasteaedades, 
pühapäevakoolis, invaliididele ning 
tugikodu Maarja lastele. Osaletud on 
kõigil Pärnu gildipäevadel. Selts on 
seadnud oma töö eesmärgiks 
portselanimaali kaudu avardada 
inimeste maailmapilti, värvitaju ja 
eneseteostuse võimalikkust, arendada 

loovust. Seltsi tööd on seni toetanud 
Pärnu AS Reldor, Eesti 
Kultuurkapital, Pärnu Linnavalitsus, 
Eesti Kunstiakadeemia Keraamika 
kateeder ning üksikud hea tahtega 
kunstnikud ja eraisikud. Seltsi 
tegevust juhib Mai Kolosova.
Näituse avamine sai teoks laupäeval, 

18. jaanuaril kl. 14.00. TULE!

Õnnela Pärnaste
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Tõstamaa valla kultuurikalender
Tõstamaa Rahvamajas

23. jaanuaril kl. 15.30 - 17.00 Fotograaf
Passipildid, hind 4tk.-25.-kr; 8tk.-40.-kr.
Samuti saab teha PORTREE-ja PEREPILTE
(ka täispikkuses) spetsiaaltaustal – formaatides 6x9; 
10x15; 15x21; 20 x 30; ja 30x40 (hinnakiri kohapeal)

27. jaanuaril kl. 18.00 - Mälestame neid…
Mälestatakse Eestis inimsusevastaste kuritegude ohvreid.

Kõneleb vaimulik Urmas Viilma
Hingelist muusikat külalisesinejatelt
Oleme mõtetes hiljuti hukkunud koduloolase 

Harvet Tootsiga
Võimalik tutvuda H.Tootsi kogutud materjalide ja 

fotodega

Kl.17.00 väljub rahvamaja eest buss Kastna kalmistule, 
kus süütame küünlad vägivaldselt lahkunute mälestuseks 
(võimalik kaasa sõita). Kutsume kõiki ohvrite lähedasi 
süütama küünlaid ka teistel valla kalmistutel.

Meenutusõhtule ootame kõiki!
Muinsuskaitse selts

14. veebruaril kl. 19 –  NOORTE SÕBRAÕHTU.
Muusikat Audru noortelt. Kaks noortebändi 
Häädemeestelt jm. 

Jälgi reklaami!

23. veebruaril VABARIIGI AASTAPÄEVA peoõhtu. 
Jälgi reklaami!

Tõstamaa mõisas

7. veebr. kl. 18.00 - Talve- mõisakontsert
MTÜ Operetitrupp Tallinnast
OPERETI JA MUUSIKALI TEATRALISEERITUD 

KONTSERT-ETENDUS
Pääsmed eelmüügist Tõstamaa Raamatukogus 35.-
õpil. ja pensionärid 25.- kuni 06.veebruarini.
Kohapeal pääse 60.-kr

Kavas: Katkendeid, ansambleid, duette ja laule 
operettidest: Johann Strauss – Nahkhiir, Franz Lehar –
Lõbus lesk, Naeratuste maa, Giuditta, Krahv Luxenburg, 
Imre Kalman – Silva, Mariza, Carl Zeller –
Linnukaupleja, Sigmund Romberg – Kõrbelaul, Eduard 
Künneke – Õnnelikku reisi, Onupoeg Bataaviast, 
Ahvatlev leek, Nico Dostal – Clivia, Isaak Dunajevski –
Vaba tuul, Boris Kõrver – Laanelill, Ainult unistus
Ning muusikalidest:
Frederic Lowe – Minu veetlev leedi, John Kander –
Kabaree, Cole Porter – Suudle mind Kate, Gerd 
Natschinski – Minu sõber Bunbury
Esitavad: Maern Ülevain, Piret Tatar, Eva Rand, Marika 
Köstner, Kai Parmas, Kalju Karask, Villu Valdmaa, Tiit 
Aruvee, Alar Haak, Ülo Matesen, Rein Taidla, Tiit Tralla

Muusikajuht Jaanus Juul või Anne Dorbek, lavastus Ülo 
Matesen, tantsud Janis Garancis

Küünlapäevaks...
...ootame Tõstamaa rahvamajja kõiki susse, sokke, 
säärikuid jms., millesse sinu peres päkapikud jõuluajal 
maiustusi poetasid. Päkapikkude külastusaeg on 
nüüdseks läbi saanud ja oleks kahju jätta need 
“panipaigad” jälle kasutult järgmisi jõule ootama. 
Toogem need välja – näitusele! Võta ühendust! Näituse 
avame küünlapäeval, 02.veebruaril Tõstamaa rahvamajas.

Õnnela Pärnaste

Tõhela Rahvamajas

23. jaan. kl. 18.00 – 18.30 Fotograaf (vt. eelnevat infot).

30.jaan.2003.a. kell 14.00 Taani Kuningriiki ja 
Gröönimaad tutvustav päev Tõhela Rahvamajas

Tõhela Külaselts

Seliste külas

Pühapäeval 26. jaanuaril
16.30 “Küla liikumine ja arendus “
MTÜ “Pärnumaa Kodukant” juhatuse esimees Krista 
Habakukk

Seliste külatuba

Pühapäeval 2. veebruaril
16.30 “Maainimese võimalused projektide taotlemiseks 
SAPARD” 
Pärnumaa Talupidajate Liidu
juhatuse esimees Olavy Sülla

Seliste Külatuba

Pühapäeval 9. veebruaril
16.30 Vestlusringis on Res Publica 
Pärnu Piirkonna esimees Raul Sarandi 

Seliste külatuba

Laupäeval 15. veebruaril
17.00-23.00 Seliste Näitegrupi taidlusprogramm  
juhendaja Kaidi Lumera
Sõbrapäeva kontsert klaverile

Tants          
Pilet 25.-

Seliste Rahvamajas

Pühapäeval 23. veebruaril
Kell 16.30 “Maksud ja deklaratsioonid” Pärnumaa 
Talupidajate Liidu juhatuse esimees Olavy Sülla

Seliste külatuba
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Õnnitleme jaanuarikuu sünnipäevalapsi!
Tund teda trükib,
hetk teda lükib.

Rõõmud niite põimivad,
mured sõlmi sõlmivad.

Südamevalu ja joobumus,
mõtlikkus, nukrus

ja loobumus…
Iga su samm

jätab temasse kaja
rohkemgi vahest,
kui arvad, et vaja.

Ida Jüris 99
Maria Esko 88
Linda Sutt 84
Maria Kiirats 83
Armilde Itter 82
Elli Teras 75
Milda Rand 74
Velli Kuld 73
Lidia Peenoja 72
Heino Rand 71

Raimond-Aleksander Viedehof
70

Helja Sutt 70
Salme Leas 65
Haljand Soobik 65
Kai Taurus 65
Väino Tarik 60
Herman Palberg 55
Heino Kallas 55

Tervitame uusi vallakodanikke!
Ülle ja Edgar Juurik poeg –

RAINER sünd.30.12.2002.a.

Piiratud kalapüügivahenditega kalapüügilube 

Tõstamaal alaliselt mitteelav kena ja karvane 
noormees (omab pesa) otsib Tõstamaa vallas 
külastatavat ilusat vibalikku ja õrna häälega 
tütarlast, äärmisel juhul võib olla ka noormees. Ei 
mingit püsisuhet. James Bond

Tel. 056666007

22. dets. 2002.a lahkus meie hulgast 
Harvet Toots

Siiras tänu kõigile, kes meid leinas lohutasid ja 
teda viimsele teekonnale saatsid.
Täname siiralt Raul Kaljuranda, Tõstamaa 
Vallavalitsust ,Tõstamaa Keskkooli,Tõstamaa  
Tervisekeskust ja perekond Tilka.
Suurimad tänud Elli Terasele,Toomas Rõhule ja 
Sirje Mirgile koos tema abilistega.

Omaksed.
Taas saab sõlmida autokindlustus-
lepinguid Tõstamaa Postkontoris.
Toimetus:
Lea Rannik Tõstamaa Raamatukogu tel. 96 184 lea.rannik@mail.ee
Alo Adler Tallinna Tehnikaülikool tel. 96 231 alo.adler@mail.ee
Trükkinud OÜ Hansaprint

hakatakse väljastama Tõstamaa Vallavalitsuses 
28. jaanuarist 2003.a.

75
Elli Teras

Ei murra Sind iialgi elumured,
neist ikka Sa võitjana välja tuled!

Palju õnne sünnipäevaks!
Maria

Tarkuseteri kah...

On inimesi, kes üldse ei eksi, sest nad ei võta 
midagi mõistlikku ette.

J. W. Goethe

Andesta oma vaenlastele – miski ei vii neid 
rohkem endast välja.

O. Wilde

Kunagi ei paljastata oma iseloomu paremini, kui 
teiste omast rääkides.

J. Paul
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