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Käes on kaunis sügis, aeg üles lugeda ka kaunid kodud.
Tegelikult juba augustikuus sõitis väike seltskond mööda valda
ringi ning piilus kodudesse, aedadesse eesmärgiga leida need
majapidamised, kes on ehk kõige rohkem tähelepanu pööranud
oma koduaiale, oma kodu väljanägemisele. Raske töö. Need,
kes oma kodu ümbruse eest hoolt kannavad, teevad seda kogu
aeg. Ja samas keegi ju ei säti oma kodu väljanäituseks, vaid
ikka oma enda, oma pere, oma kodu jaoks.

Ikkagi tahame ära märkida neid, kelle koduaiale lausa lust
vaadata on. Samas ei taha me ka mitu aastat anda auhinda ühele
ja samale.  Eesmärgiks on võimalikult paljusid ära märkida,
võimalikult paljudesse kodudesse panna lehvima valla viirg.

Kõige kaunim eramu Tiina Irdt ja Aivar Männamäe, Ermistu
küla.

Samuti  kaunid majapidamised
perekond Janson, perekond Algpeus, perekond Martson,

perekond Pärna, Enda Väli, Kai Taurus, perekond Elleste,
perekond Tamm, Reena Kruusmaa, perekond Blasen, Heidi Sepp
Tõstamaa alevikus, Ene Vahuvee Tõhela külast, Jaan Pall ja
Kaie Leova,

Ene Eensalu Seliste külast.
Kõige kaunim talu – mesindustalu, Aima ja Arnold Nurm,

Tõstamaa alevik (pilt ilmub järgmises lehes).
Samuti  kaunid talud  - perekond Rand‘i Maria talu ja

perekond Märksoo Taltsitoa talu Kõpu külas, Asta ja Eri Kivimaa
kalandustalu Pootsis ja Mare Metsamärdi Pedaka talu Ermistu
külas.

Kõige heakorrastatum asutus – Jaani äri, Seliste küla, Kaie
Leova ja Jaan Pall

Samuti  kaunid asutused - Tõhela rahvamaja ja Pootsi
koolimaja

Kõige kaunim suvekodu – Oja talu, Manija saar, Vallo Paal
Samuti  kaunid suvekodud - Imre Siil Värati külas, Eha

Kosenkranius Ermistu külas ja perekond Kuusk Pärakülas.
Kõige heakorrastatum mitmekorruseline elamu – jäi välja

andmata, selle asemel....
Tõstamaa valla heakorra tegu 2003. Aukiri anti Kõpu küla

rahvale ja Enn Rannale Kõpu kiriku võsast välja raiumise eest.
Jõudu teile kaunid kodud. Ja et teid ikka rohkem oleks.

Raine Viitas,
Keskkonna- ja arendusnõunik

TÕSTAMAA VALLA HEAKORRA KONKURSS 2003

Tõstamaa  
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“Tõstamaa Vallavalitsus teatab, et
vastavalt Maareformi seaduse § 23 4

lõikele  1  erastatava vaba metsamaa
plaanide ja maatükkide registreerimis-
lehe avalik väljapanek toimub Tõstamaa
vallamajas asukohaga Tõstamaa alevik,
Sadama tee 2  alates 3.10.2003.a. kuni
3.11.2003.a.

Avaldusi vaba metsamaa erastamiseks
saab Tõstamaa Vallavalitsusele  esitada
ühe kuu jooksul pärast avaliku välja-
paneku lõppu.”

Vastavalt maareformi seaduse § 234

lõikele 2 on vaba  metsamaa erastamise
õigustatud subjekt Eesti kodanik. Vaba
metsamaa erastamiseks võib kohalikule
omavalitsusele avalduse esitada
äriregistrisse kantud füüsilisest isikust
ettevõtja, kes tegeleb maa asukohajärgse
kohaliku omavalitsuse haldusterritoo-
riumil põllumajandusliku tootmisega
käesoleva seaduse § 233  2. lõike tähen-
duses või metsamajandusega. Metsa-
majandusega tegeleja käesoleva seaduse
tähenduses on isik, kes maa asukoha-
järgse kohaliku omavalitsuse territooriu-
mil omab metsamaad koos kasvava met-
saga ning on teostanud selles metsas
metsaseaduse §-des 16–18 nimetatud
hooldustöid või asunud täitma sama
seaduse §-s 11 sätestatud metsa
uuendamise kohustust.

Vaba metsamaad on 9 maatükki
ligikaudse pindalaga 39 ha.

Istungist võtsid osa kõik 9 volikogu liiget.
Päevakorras oli:
1. Tutvumine Tõstamaa valla ehitus-

objektidega
Volikogu liikmed külastasid vast-

remonditud Tõstamaa lasteaia kööki,
remondis olevat Kastna kirikut ja
Tõstamaa Keskkooli.

2. Vallavanema info
 Ettekanne Toomas Rõhult.
3. Kotermanni maaüksuse detail-

planeeringu kehtestamine
Ettekanne valla arendus- ja kesk-

konnanõunikult Raine Viitaselt.
Otsustati:  detailplaneering kehtes-

tada.
4. Järveranna, Tuka, Järvekalda ja

Kõrkja  kinnistute detailplaneeringute
algatamine.

Ettekanne valla arendus- ja keskkon-
nanõunikult Raine Viitaselt.

R-Valgustuse OÜ soovib Ermistu järve
ääres, kõrvuti asuvate Järveranna
(3090m2), Tuka (2580m2), Järvekalda
(2437m2) ja Kõrkja (2805m2) maaüksuste
detailplaneeringut koostada eesmärgiga
määrata kinnistutel ehitusalad.

Otsuatati: detailplaneeringute algata-
mine.

5. Tänaval kauplemise rakendus-
liku korra kehtestamisest.

Ettekande tegi vallasekretär Eve
Sahtel.

Otsustati: lükata eelnõu teisele luge-
misele järgmisele volikogu istungile.

6. Vallavara müük
Ettekanne volikogu esimehelt Heino

Tammelt
Otsustati: müüa otsustuskorras

Manija saarel asuv endine jõujaama hoone
ja t öökoja tehn ohoolde punkt.

7. Laenu võtmisest
Ettekanne vallavanemalt Toomas

Rõhult.
Laenu võtmine on vajalik Tõstamaa

keskkooli remondi omafinantseerimise
katmiseks.

Otsustati: anda vallavalitsusele
nõusolek laenu võtmiseks.

8. Tõstamaa muuseumi loomisest
Ettekanne vallavanemalt Toomas

Rõhult.
Otsustati: hakata teostama muuseumi

loomise kava.
9. Osaühing Sutirand asutamisest
Ettekanne vallavanemalt Toomas

Rõhult.
Osaühingu põhitegevuseks oleks

majutusteenuse pakkumine ja ruumide
rentimine konverentside, seminaride ja
perekondlike sündmuste korraldamiseks.

Otsustati: asutada osaühing Sutirand.

Tõstamaa vallavalitsus otsib loodavale

Tõstamaa muuseumile juhti.
Eeldame:

* Muuseumitööalast haridust või vastavat töökogemust
ja teadmisi
* Nägemust Tõstamaa muuseumi väljakujundamiseks
* Head suhtlemisoskust ja organiseerimisvõimet
* Projektialast võimekust
* Soovitavalt võõrkeelte ja arvutioskust
Sooviavaldus koos CV, haridust tõendavate dokumentide, palgasoovi ja

lühinägemusega Tõstamaa muuseumi tööst (max 2 A4) esitada vallavalitsusele
28. oktoobriks aadressil Tõstamaa, Sadama 2 kinnises ümbrikus märgusõnaga
“muuseum”

Info tel  96 180

Aeg läeb ja läeb...
Varsti vajame ikkagi uut Tõstamaa kalendrit. Fotod, fotod... Võib saata ka digifotosid

aadressil: karin@tostamaa.parnu.ee

Tõstamaa Vallavolikogu istung
02.10 2003. a

Tõstamaa vallavalitsus pakub

väikeettevõtjast
sepale

soodsatel tingimustel rendile
keset Tõstamaa alevikku asuvat

sepikojaks sobivat
hoonet

Eeldame töökust, atraktiivsust,
sepikoja kui turismiobjekti kujundamist,
panust kohalikku suveniiri- ja ja
sepakunsti arengusse.

Info Tõstamaa vallavalitsus, 96 186,
050 61 930

Mets saab
meitele...
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Selistel külal on peagi põhjust uhkust
tunda oma ligi sada aastat vana kultuuri-
pärandi üle. Seli Kirjanduse Ringkonna
liikmete poolt annetatud näitemängudel
ja piduõhtutel kogutud rahadega ehitati
1913. aastal Seli rahvamaja.

Rahvamaja ehitamine tähendab  aga
ka  kultuuri arendamise aastate pikkust
eeltööd, mida tollal tegi Seli Kirjanduse
Ringkond ja seda, et kultuurist on Selistes
lugu peetud vähemalt sada aastat. Prae-
gusel “seebiooperite ajastul” tundub
uskumatuna, et 1908-1939 õpiti külarahva
harrastustaidlejate poolt ära ja esitati
üritustel 80 näidendit. Kahjuks katkestas
teine maailmasõda mõneks ajaks Seliste
aktiivse kultuurielu. Sõjajärgsete aastate
kultuurielu ja rahvamaja taassündi mee-
nutab  toonane rahvamaja juhataja Salme
Kasela ka Seliste Rahvamaja juubelipeol
25. oktoobril käesoleval aastal.  Salme
Kasela juhtimise ajal tegutses rahvamajas
palju ringe, toimusid rahvatantsu õpetu-
sed ja käidi ka Tallinnas Laulu- ja tantsu-
peol ära.

Ometigi sai ilus asi otsa ja külanõu-
kogu otsusega 1971. aastal lõpetas rahva-
maja oma tegevuse. Rahvamaja seisis
tühjana 28 aastat ja keegi vist enam ei
lootnudki,  et Seliste  kultuurisäde tuha
alt veel hõõguma lööb.

Ometigi  1998. aastal 22. aprillil, “lenin-
likul laupäevakul”, tuli üle pika aja küla-
rahvas jälle kokku ja rahvamaja koristati
seest ja värviti väljast ning riisuti maja
ümbrus. Ürituse motoks oli: “Kas suu-
dame taas kord äratada Seliste kultuurielu?
- see sõltub sinust!”

Juba 12.mail sai nööridest ja kanga-
ribadest köiepunumist õppida Jaaguranna

Lillelaagri meeskonna juhendamisel.
Lisaks kohalikule rahvale osalesid sel
üritusel ka Lindi koolilapsed. Pidulik
rahvamaja avamine oli 31.mail. Üle pika
aja sai külarahvas rahvamaja vanal
puupõrandal taas jalga keerutada. Mee-
nub, kui keegi kohalikest memmedest
õpetas, kuidas küünla parafiini maha
kraapides saab põrand tantsuks parajalt
libedaks. Oli ka neid tarku, kes õpetasid,
kuidas hobusesabast lõigatud jõhvitük-
kide maharaputamisega tüdrukuid hullu-
tada. Igal juhul oli nüüdseks kõigile selge,
et pidu on saabunud ka meie tänavale.

Jaanipäev sai peetud 25. juunil 1998,
mille eelürituseks oli projekti “Global Nawa
2000” suure ülemaailmse nööri tegemise
tutvustamine. Samal aastal, 15. augustil
Tõstamaa Vallapäevade raames, esitas
Seliste rahvamajas lembeluulet Eevi
Tigane. Sügisel aga viis Jaak Tomson läbi
kuuajase rahvatantsu kursuse. Oktoobris
1998 korraldas tollane külaliider Kaie
Leova meeleoluka peoõhtu, kus mängis
ansambel ja töötas einelaud. Seliste
rahvamajas toimus tasuta pidu kõigile 24.
detsembril. Jõulusöögid ja  –joogid võtsid
inimesed teistega jagamiseks kaasa.
Aastatel 1999-2001, kui Jaak Tomson ja
Alex Trope tegutsesid Jõhvis, vajus
rahvamaja jälle unne. Suvel 2002 peeti
talgud- ja rahvamaja aknad ja põrandad
said puhtaks pestud, osa aknaraame val-
geks värvitud. Audruranna näitegrupp
esines näidendiga “Hullud naised”
17.augustil; tantsuks mängis ansambel.
Lõikuspidu peeti rahvamajas 12. oktoobril
2002, esines ja mängis tantsuks rahva-
tantsuansambel “Kägara”. Jõulurooga-
dega pidu toimus 24.detsembril, kus

*Laup. 18. oktoobril 12.00-18.00 Seliste
küla delegatsioon “Rahvusvaheline
Maanaiste päev” tähistamine Pärnu
“Endla” teatris vastuvõtt ja etendus
“Meie linnake”
*Laup. 25. oktoorbril kell 18.00 Seliste
Rahvamaja 90 aasta juubelipidu
*Laup. 01. novembril kell 15.00 Selistes
“Jaaguranna Lillelaagris”
Film ja indiaanikombed. Huvilistele ka
higistamistelk.
*Laup. 08. novembril kell 15.00 külatoas
“Teater läbi tegija silmade” Õnnela

Üheksakümneaastane juubilar-Seliste Rahvamaja
esinesid külainimesed ise. Lauldi karaoket
ja löödi tantsu. Seliste rahvale ja külalistele
jagas jõuluvana kingitusi. Sõbrapäeval 15.
veebruaril 2003 üllatas julge ja toreda
esinemisega Liina Kingsep. Üllatusesine-
jateks oli Maardu Lastekeskuse lapsed,
kes esitasid eestikeelse luulekava.
Paadrema kantriansambel “Paa @ West”
õpetas 19. aprillil line-tantsu. Kui line-
tantsu julges vanem rahvas vähe proo-
vida, siis valsilugude saatel olid enamik
kaasa tantsimas. Külakeskuse koristamis-
talgud olid 26. aprillil. Talgulistele pakkus
Kaidi Lumera hernesuppi ja Jaaguranna
kokad kooki. Suvel 2003 võttis Ahto
Palango koos perega enda kanda rahva-
maja ruumide remondi. Uue värvikorra
said seinad ja uksed. Tiina õmbles uued
kardinad ja lapsed Kriss ja Karoliina aitasid
koristada. Seliste esimene külapäev
toimus 26. juulil 2003. Rahvamajja oli välja
pandud  Seliste naiste käsitööde näitus,
Eve Jürgensi koostatud Seliste põlis-
perede sugupuud ja Eve Kääri kaunid
loodusfotod. Kohalikud tüdrukud esine-
sid suurepäraselt Enn Vaiguri näidendiga
“Mõranenud idüll”, tantsuks mängis
ansambel.

Laupäeval 25. oktoobril 2003
algusega kell 18.00 olete kõik oodatud
Seliste rahvamaja  juubelipeole. Piduli-
kule üritusele on pühendatud näitus
Seliste rahvamaja ajaloost, käsitöö-
näitus, meenutusi ja sõnavõtte ning
näidend “Kalevi kojutulek”. Tantsuks
mängib jalakeerutusansambel “U”.

Tänu Tõstamaa Vallavalitsuse abile on
üritusest osavõtt kõigile tasuta.

 Seliste külavanem
Alex Trope

Seliste küla
kutsub!

Pärnaste
*Laup. 15.nov. kell 15.00 täpsustamisel
(jälgige reklaami)
*Pühap. 23. nov. kell 14.00  Seliste
külatoas Seliste küla ja Päraküla küla
üldkoosolek (jälgige reklaami)
*Pühap. 30. nov. kell 15.00 külatoas
“Advendi küünal ja advent ”
*Laup. 06. dets. Kell 11.00-18.00 Seliste
küla delegatsioon “Külade Foorum”
Pärnu Kolledzis
*13.dets. 20. dets. (jälgige reklaami)
*25.dets. kell 17.00 Seliste puukirik
Jõulujumalateenistus
       kell 18.00 Seliste jõulupidu
rahvamajas.

Küla-

projektid
Tõstamaa valla kultuurkapital, so
omaalgatustoetuse fond ootab teie
huvitavaid projekte külaelu arenda-
miseks. Avalduste vormid valla-
valitsusest, tähtaeg 25. oktoober. Mõelge
positiivselt sügise peale.
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Lasteaial on traditsiooniks saanud käia
sügist tervitamas valla erinevates
kohtades. Sel aastal otsustasime minna
Tõhelasse. Täpselt pool kümme oli buss
lasteaia väravas ja sõit võis alata. Esimese
peatuse tegime järve ääres. Vaatepilt oli
väga kaunis: maaliline liivarand, lainetav
järv ja kalda ääres vahuriba. Vesteldes
täiskasvanutega selgus, et paljud neistki
sattusid sinnakanti esmakordselt.

Rahvamajas ootasid meid juba Silvi ja
Siivi, et tutvustada oma maja. Õuest
vaadates ei oleks uskunudki, et see raud-
kividest hoone seest nii hubane ja soe
on. Mõni laps leidis raamaturiiulilt tuttava
raamatu ja jäi seda sirvima, poisid avas-
tasid muuseumi nurgast põneva trepi.
Paljudele pakkusid huvi taluperedest,
kirikust ja koolist kogutud eksponaadid,
mida oleks kohe katsuda tahtnud. Lõpuks
tänasime perenaisi sügislillede ja ühise
ringmänguga. Sõit läks edasi Virunasse.
Õuel tervitasid meid habemik peremees
Mart ja punapõskne perenaine Heldi.
Taluõuel oli nii palju uudistada, nägime
loomi, saime kiikuda, sõime kõhud
magusatest õuntest täis ning oligi aeg
hakata koju sõitma. Tagasiteel tegime
peatuse Alu karjääris. Vallatu tuulepoiss
tegi pahandust ja puhus Siiri kübara vette.
Vaatamata sellele oli tore ekskursioon.

Samal ajal oli meie koridoris üleval
näitus “ Tere, sügis! “. Täname kõiki, kes
koos lastega toredaid eksponaate tõid ja
ka näituse külastajaid.

Leivanädala üritusena valmistasime
koos 5,56 meetri pikkuse einevõileiva.
Selleks kulus 5 leiba, mitu pakki võid ja
üle kolmekümne erineva leivakatte. Suur
aitäh vanematele, kes lastele kaunista-
miseks veel koduaiast midagi kaasa
leidsid. Küll see omatehtud võileib oli ilus
ja maitses samuti hästi. Lasteaiarahvas
soovib kõigile tõstamaalastele ilusat
lehekuldset sügist.

Aita Lind

Tõhela Külaseltsi eestvedamisel ja Pärnu
Kohaliku Omaalgatuse Projekti toetusel
oli 4.oktoobril tutvumisreis Pärnu- ja
Viljandimaa ärksamatesse küladesse.
Eesmärgiks oli  tutvuda erinevate
kodanikeorganisatsioonide tööga.
Reisiseltskonnas oli lisaksTõhela
inimestele ka meie külast pärit“Pärnu
Postimehe” ajakirjanik EvelinNõmmik.
Reisikava pani kokku Tõhela külavanem
Andres Laur marsruudil  Tõhela – Pärnu
– Tori – Vändra – Kuhjavere – Tihemetsa
– Kilingi-Nõmme – Tihemetsa –
Häädemeeste – Pärnu – Tõhela.

Esimene peatus – Tori. Tori külaliiku-
misega tutvustas meid Tori Rahvamaja
juhataja Merle Adams. Hommikukohvi ja
kringlit pakuti meile Klaara-Manni
puhkemajas, mille sisustust ilmestasid
huvitavad ning omanäolised kompo-
sitsioonid. Tori kandi üks edumeelsemaid
külasid on Muraka küla, kust me võtsime
kaasa vahva mälestuse erikujulistest ning
huvitavatest talunimede siltidest.

Teine peatus – Vändra. Juuli Pauguse
(on ka Pärnumaa Kodukandi juhatuse
liige) poolt juhitud Vändra Naisseltsi
naised rääkisid meile oma tegevusest.
Seltsi liikmeid on 35 ringis, enamus on
eakamad inimesed. Koos on käidud üle
10 aasta ja üheks eesmärgiks on elu
edendamine Vändramaal. Selle nimel
korraldab selts tuluüritusi,laatasid,
käsitöö näitusmüüke. Vändra Naisselts
pakub ka majutusteenust hoones,mille
naised oma jõududega korda teinud on,
alates katuse parandamisest ja lõpetades
siseruumide hubaseks muutmisega. Hea
tahtmise juures õnnestub palju korda
saata.

Kolmas peatus – Kuhjavere küla
Viljandimaal. Kuhjavere Küla Selts on
mittetulunduslik kultuur-hariduslik
organisatsioon, millel on ümbruskonnas
palju koostööpartnereid erinevate
naisseltside näol. Sel sügisel külastas neid
oma ringkäigul Eesti Vabariigi president
Arnold Rüütel, kes oma külaskäigu
meenutuseks külaparki tamme istutas.
Seltsi esimees ja külavanem Romeo Mukk
näitas meile Kuhjavere küla vaatamis-
väärsusi, lähemalt tutvusime kohaliku
käsitöömeistri loominguga. Meister on
viimase 20 aasta jooksul tegelenud
puunikerdustega. Oma töödes on ta
põhiliselt kujutanud hobuseid ja hobuste
abil tehtavaid töid. Väikest osa tema  töö-
dest on võimalik näha väljapanekul Olus-
tvere mõisas. Tasub kindlasti vaatamist.

Neljas peatus – Saarde vald. Saarde
valla piiril ootas meid järjekordne küla-
liigutaja, Saarde valla volikogu liige Heli
Juhkamsoo. Algul viis ta meid kohaliku

ettevõtja poolt paisjärvele  ehitatud
parvsauna juurde. Ehitust rajab mees hobi
korras ja praegu tundub kompleksi
ahvatlevaim koht järve keskel olev
ööbimismajake. Edasi külastasime
Tihemetsa Pensionäride Seltsi. Lausa
uskumatuna tundus, aasates naised
kogunevad igal hommikul kella kaheksaks
oma ruumidesse, et koos hommikvõimle-
mist teha, kohvi juua ja ajalehti lugeda.
Kohapeal selgus, et enamus reisiselts-
konna mehi olid ühe osa oma koolitarku-
sest siinses koolis saanud, mis sel ajal
Tihemetsa Sohvoostehnikumi nime
kandis. Edasi lõunastasime Kilingi-
Nõmme läheduses, Heli pere toidutares
“Rixhel”, mis on ühtlasi kohalike inimeste
kokkusaamispaigaks.

Viies ja viimane pikem peatus –
Häädemeeste. Siin ootasid meid “Marta”
liikumisega tegelejad, sealhulgas meie
head tuttavad Anu Ericsson ja Kai
Marjamägi, ka Häädemeeste valla ajalehe
toimetaja. Vastu võeti meid kaminaid
valmistava perefirma OÜ NCC ruumides,
mille üks omanikke on Anu. Meie auks oli
kaetud laud porgandipiruka ja õuna-
porgandimahlaga, kuid meestele pakkus
pidurdamatut huvi kaminavalmistamise
tehnoloogia ja nende tungival peale-
käimisel suunduti hoopiski tootmisruumi-
desse. “Martad” on aga alguse saanud
koduperenaiste liikumisest kogu maa-
ilmas, meil Eestis tegutsevad nad ainult
Pärnumaal, kõige jõudsamalt just Hääde-
meestel. Edaspidi tutvustaksime selle
organisatsiooni elukorraldust veidi lähe-
maltki. Õhtu edenedes korraldati meile
Anu mütsikollektsiooni esitlus-show ning
Häädemeeste hümni tutvustus.

Lõpetuseks – olime väsinud, aga
õnnelikud. Tõepoolest, Eestimaa on täis
hämmastavaid ja tegusaid inimesi, tuleb
ainult oma hirmkiires elus pisike peatus
teha. Soovime sarnast sisutihedat, avas-
tusterohket ning tempokat reisi kõigile!

Piret Volgerad
Kirsti Talu

Andres Laur

TÕHELA RAHVA REISIKIRI Lasteaia lood



september 2003 Tõstamaa Tuuled lk 5

AEG: 2003 juuli
TÖÖKOHT: Tõstamaa, Kastna,

Tõhela, Seliste
TÖÖANDJA: Tõstamaa Vallavalitsus
IGAHOMMIKUNE TÖÖLESUUNA-

JA: Tõstamaa vallavanem Toomas Rõhu
PALK: kindel, sobiv
TÖÖTAJAD: 22 õpilast + 1 komandör

(3 õpilast kolmanda-aasta, 13 õpilast teise-
aasta malevlased)

TÖÖPÄEVAD: 10
KURB: malevasse tahtjaid oli rohkem,

kui ühte-kahte rühma mahtunuks
RÕÕMUS: Tõstamaal oli Annuste

malevarühm, nagu eelmisel aastalgi
EKSKURSIOONID, SELTSIELU:

Tõhela, Matsi rand, Viljandi, Olustvere
ÕM KOKKUTULEK: Valgerand,

osavõtjaid rühmi 16, lisaks Pärnu
maakonna rühmadele Rocc al Mare ja
Rapla rühm

TÕSTAMAA ÕPILASMALEV 2003

KOHT KOKKUTULEKUL: üldar-
vestuses- sport + isetegevus + vorm +
kunst + ... VAU!!! ESIMENE!!!

VORM: valge, nimeline
ÕHKKOND: soodne ja sõbralik
TÄNU: ÕM komandör Mati Sutt
Tõstamaa Vallavalitsus
Tõstamaa vallavanem Toomas Rõhu
Tõstamaa valla kultuurkapital
Balti-Ameerika Partnerlusprogramm,

mida finantseerivad ühiselt Ameerika
Ühendriikide Rahvusvahelise Abi
Agentuur ja Avatud Ühiskonna Instituut

Maris, Anette, Renate, Sigrid, Malle,
Marilin, Liis, Regina, Tauri, Enrich,
Kristiina, Tõnu, Liisu, Leenu, Karoliine,
Lauri, Marilin, Tõnis, Raimo, Andre, Siim,
Merike, Oskar, Triin, Ida...

PLAANID: jätkusuutlikud, arengu-
võimelised

MINA: rahulolev
Kirsti Talu

13. september
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Kahjuks hakkas just prügimägi vanasse
bensiinijaama juba tekkima. Kuigi see
pole veel avatud olnud, toodi sinna ikka
igasugust rämpsu. Hunnikus olid
ohtlikud jäätmed, purunenud klaas,
vanaraud ning elektroonikaseadmed. Nii
et see jutt, et “Mul jäätmeid ei teki”, ei
kehti.
Jäätmepunkt on mõeldud niisuguse

prahi, jäätmete jaoks, mida ei saa panna
olmejäätmete prügikasti, mida ei saa aia
nurgas kompostida või aia nurgas
põletada.

JÄÄTMEPUNKTI
JÄÄTMETE TOOMISE

KORD
*Jäätmepunktil on kindlad lahtioleku-

ajad:
Teisipäev 16.00-18.00, Laupäeval

10.00-12.00
*Jäätmepunkti ei tooda olmejäätmeid

ja klaasi
*Jäätmepunkti jäätmete toomise tasu

on 25 krooni, üle1 m3  ühesuguseid
jäätmeid 100.-/m3. Raua suhtes on vaja asi
läbi arutada, samas pole mõtet vahepeal
koorem maha laadida jäätmepunkti, vaid
siis juba otse koorem ka sihtkohta
(Emexisse) toimetada.

*üle 3 m3 ühesuguseid jäätmeid vastu
ei võeta, suuremate ehitus-, lammutus-
objektide puhul tuleb hoone omanikul ise
jäätmed üle anda jäätmeid vedavale/
vastuvõtvale ettevõttele (nt tellida Ragn-
Sells‘ilt teenus või viia ise Pärnu prügi-
mäele).

*Jäätmepunkti saab tuua järgmisi
jäätmeid:

Vanametall: kõikvõimalik vana raud
Vanarehvid: sõiduautorehvid, veo-

autorehvid jm
Elektroonikajäätmed: kodutehnika,

kodumasinad, audio-video seadmed
Papp ja paber: tuua kinni seotult
Ohtlikud jäätmed:aegunud ravimid,

vanad akud, värvid, lakid, liimid, elav-
hõbeda kraadiklaasid, elavhõbedalambid,
patareid, jääkõlid ja õlifiltrid, õlilapid,
kütusejäägid, lahustid, happed, pesu- ja
puhastusvahendid, televiisorid (kines-
koobid), tulekustutid, taimekaitse-
vahendid

Tavajäätmed: ehitusjäätmed, suurem
plastmass, kile, vana mööbel, suu klaas

JÄÄTMEPUNKT avatakse 21.
oktoobril kell 16.00, st et siis saab

esimest korda jäätmeid tuua. Jäätmeid
võetakse vastu poole hinnaga.

Kuidas jäätmepunktis
toimida?

Jäätmeid saab tuua vaid lahtioleku-
aegadel, sel ajal on seal jäätmepunkti
töötaja Kalev Martson. Jäätmepunktis on
väljas sildid, kuhu mida panna, st ta vaatab
jäätmed üle ja aitab need õigesse kohta
paigutada.

Jäätmepunktis on
1) katuse all kaks konteinerit – suur

15 m3 konteiner tavajäätmete jaoks ning
väiksem konteiner elektroonikajäätmete
tarvis (vt tabelit, mis jäätmed need on).

2) Väiksema vanaraua jaoks on 4-5
konteinerit platsi peal,

3) suurema vanaraua ja vanarehvide
jaoks on tähistatud plats,

4) Hoonesse lähevad ohtlikud
jäätmed ja vana paber-papp

Jäätmete toomise eest peate ise hoolt
kandma, kellegil ikka külas, piirkonnas
auto on, kes teid aitab.

MIDA EI TOHI TUUA, st mida saab
viia mujale.

1)Ei tohi tuua olmejäätmeid, selleks
peab olema igal majapidamisel kas isiklikult
või siis mitme peale olmejäätmete prügi-
kast (meie piirkonda teenindab Ragn-Sells.

2) Ei tohi tuua määrdunud või vettinud
pappi ja paberit ja mis sisaldab muud
materjali (nt fooliumi), kasutatud
pabernõusid ja papptopse, kopeerpaberit,
kartongist joogipakendeid, jäätise- ja
kommipabereid, raamatuid koos kaantega.

3) Ei tohi tuua pudeleid, plekkpurke,
alumiiniumpurke – need tuleb viia
klaasikonteineritesse. Konteinerid on
Tõstamaa alevikus katlamaja juures, Härmi
poe juures, Kastna kaupluse juures,
Tõhela kaupluse juures, Pootsi kaupluse
juures ja varsti tuleb ka Jaani äri juurde
parkimisplatsile Selistesse.

Miks raha peab maksma?
Jäätmemajanduse korraldamine

toimub jäätmeseaduse alusel, kus on
kindlalt kirjas põhimõte- jäätmekäitluse
kulud kannab jäätmevaldaja (inimene,
kellel jäätmed tekib).

25.- eest saab inimene ära tuua just
niisuguse prahi, mida tal iga päev ei teki,
mida tuua jäätmepunkti võibolla paar
korda aastas. 25.- on ühekorde tasu, mille
eest võib ära tuua mitu asja – nt televiisor,

aku, pakk paberit, kohvimasin. Kui juba
on palju rohkem asju, siis tuleb ka
ühekordelt rohkem maksta.

JÄÄTMEID SAAB ÜLE ANDA VAID
LAHTIOLEKU AEGADEL.

Palume kinni pidada lahtioleku
aegadest, palun mitte teistel aegadel
Kalevit välja kutsuda, palun mitte värava
alt sisse pugeda ja platsile õhtuhäma-
ruses jäätmeid poetada, palun mitte
tekitada värava juurde prügimäge.

Mida teha isiklike prügimägedega?
Need tuleb ära koristada. Kas siis

korralikult matta või ära sorteerida - mida
saab panna teie olmejäätmete konteine-
risse, mida saab tuua jäätmepunkti. Kui
on kogused suuremad ja seal on kõik-
võimalikku, tuleb tellida Ragn-Sellsilt
konteiner ja teenus kinni maksta.

Peaks olema üldiselt selge, kuidas
jäätmemajandus meil praegu toimuma
hakkab

1. Olmejäätmed isiklikku prügikasti
(iga päev majapidamises tekkivad
tavalised jäätmed.

2. nn normaalses koguses jäätmed
jäätmepunkti

3. klaas klaasikonteineritesse, mis
asuvad külade keskustes

4. suures koguses jäätmed otse
Pärnu

Süsteem on meie kõigi jaoks uus,
sellepärast ei ole kord kindlasti mitte
lõplik.  Kui miskit muutub  (hinnad,
jäätmeteliigid) või vajab veel midagi lahti
seletamist, tekivad üles probleemid ja neid
on vaja selgitada, jäätmepunkti töökorda
muuta, anname teile sellest vallalehes
kindlasti ka teada.

Raine Viitas
Keskkonna- ja
arendusnõunik

Kas Tõstamaale tuleb uus prügimägi? Ei, jäätmepunkt
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MTÜ Tõhela Külaselts on tegutsenud
peaaegu kaks aastat. Oma eesmärkide
elluviimiseks oleme taotlenud raha
mitmetest erinevatest projektidest. Selle
aasta oktoobri lõpuks valmib projekti-
rahade eest infokaart kogu Tõhela piir-
konna külade kohta. Kaart on paigal-
datud Tõhela kaupluse juurde, sinna
tulevad ka istepingid, on väike katuse-
alune.

 Meie  projekt on üheks osaks Astrid
Hindriksi  poolt juhitud MTÜ  “Kodaniku-
julguse“ projektist, mille rahastajaks ja
koostööpartneriks on Norra Buskerudi
Maakonna Võrdsete Võimaluste Komitee.
Osalised on Pärnu Naiste Ümarlaua liikmed
( samuti A. Hindriksi  poolt juhitud ) -
Pärnu linna ja maakonna (Audru, Libatse,
Vändra, Häädemeeste, Tõhela)  erinevate
naisorganisatsioonide ja poliitiliste
ühenduste esindajad.

 Suure projekti lõpetamiseks oligi
planeeritud konverentsireis Põhjamaa-
desse. Reisil olid lisaks eelpool mainitutele
kaasas ka “Pärnu Raadio“ esindajana
Dario Vaher, “Pärnu  Linnalehe” esinda-
jana Ülle Hallik. Nii raadio kui ka ajakirjan-
dus on selle reisi muljeid juba kajastanud,
igal kolmapäeval kell 15.00-15.30 on Pärnu
Raadios vastavasisulised saated.

 Konverentsireis oli suuremalt osalt
töine, algas Turus Euroopa Informat-
sioonikeskuses. Järgmisel päeval toimus
Rootsi linnas Västeräsis konverents
“Euroopa Naiste kohtumine”, milles

TÄISKASVANUTELE:
*Naiste aeroobika
(juh. Liis Kärme) – teisip. ja neljap. kl.

19.30 (esimene kohtumine 23.okt.)
–KAASA VÕTTA PENO ehk

võimlemismatt!
*Folkloorirühm “Vokiratas” (juh.

Tiia Schär) – esmasp. kl. 11.00
*Daamide aeroobika
(juh. Mare Tetsmann) – teisip. ja neljap.

kl. 18.30  (esimene kohtumine 21. okt.)
*Jooga-treening
(juh. Merle Mölder ja Allan-Eerik

Grünberg) - neljap. kl. 19.30 (esimene
kohtumine 23. okt.)

*Näitering (juh. Õnnela Pärnaste) –
esimene kohtumine teisip.,21.okt. kl. 19.30

    27.-29. okt. TÕSTAMAA VALLA
LASTE

SPORTLIK-KULTUURILINE

SÜGISLAAGER
    Laagrisse on oodatud

 7-12a lapsed.
Tegevusalad laagris: sportmängud,

tekstiilikunst, lõhnateraapia, jahindus,
taimeseade, käsitöö, muusika,

indiaanisaun, õpetlik ekskursioon,
lõkkeõhtu ja muud põnevat. Ööbimine

rahvamajas   oma magamiskoti ja
madratsiga.

 Laagri osavõtumaks lapse kohta
40.- kr., mis katab toitlustuskulud.

 Registreerida saab kuni 23.okt.-ni.
Laagrit toetab Eesti

Kultuuriministeerium  ja
Tõstamaa Vallavalitsus.

       Korraldaja Tõstamaa Rahvamaja.

Ajakirja “Kalastaja” inimesed,
keskkonnainspektsioon, kala kokkuostjad
jm kalandusega seotud tegelased
annavad infot, jagavad teadmisi,
kogemusi, vastavad erinevatele
küsimustele ja pakuvad kala süüa nii
harrastuskalastajatele, rannakaluritele kui
ka kutselistele kaluritele. Täpsemat infot
edaspidi küla infostendidel.

Eesti Roheline Liikumine korraldab
Tõstamaa Rahvamajas kolmapäeval, 15.
okt. kl. 15.00 infotunni teemal

“Euroopa Liidu ühise
kalanduspoliitika olemusest ja
mõjust Eesti kalandusele”

Tule kuulama ja küsima!
Infot saab tel. 07 422 532 (Taavi Nuum)

Projekti “ Help Yourself” konverentsireis
19.- 27.09.03 Põhjamaadesse

osalesid poola, rootsi, hispaania ja eesti
erinevad naisühendused. Buskerudi
maakonnas- tutvusime vabatahtlike- ja
noortekeskuste tööga.

KäisimeBuskerudi maavalitsuses ja
olime kutsutud ka endise poliitiku Berit
Vestadi koju.

Toimus kohtumine endise Norra
suursaadikuga Eestis Kay Leega , kellele
sai tutvustatud projekte. Õhtusöögiks
pakuti norra rahvustoitu – ahjupraadi ja
köömnetega hapukapsast.

 Oslot külastasime erinevatel päevadel
koguni kolm korda. Käisime kõrgemas
meditsiiniõdede koolis ja Norra Perede ja
Laste ministri vastuvõtul.

  Turus kohtusime ka ühenduse
“Martade” liikmetega, kellega toimus
diskussioon “Kas Soome naisliikumine
on võitnud või kaotanud seoses EL
kuulumisega”. Salo linnas arutlesime
teemal “Naised ja heategevus” Pirkko
Kaveniusega, kes oli meid palunud ka
enda koju lõunale.

Stokholmi sadamas toimus meil veel
üks väga rõõmus kohtumine teemal igas
sadamas üks eestlane –  meie valla Raine
ja Varbla valla Liisiga.

Üldkokkuvõttes oli meie reis pikk,
huvitav, hariv, töine, samas ka vägagi
meeleolukas. Reisiseltskond oli sõbralik,
intelligentne, naljalembene; kõik edenes
ja mingeid probleeme ei olnud.

Kirsti Talu

*Naisrahvatantusrühm
(juh. Karin Miidu) – esimene

kohtumine kolmap., 15. okt. kl. 19.30
*Naisansambel
(juh. Õnnela Pärnaste) – esimene

kohtumine reedel, 17. okt. kl. 18.00
*Käsitööring
(juh. Pilvi Kase) – alustab tegevust

jätkukursusena
LASTELE:
*Liikumisrühm (7.-11.a.)
(juh. Mare Tetsmann) – esimene

kohtumine teisip., 21. okt. kl. 15.00
*Laste laulustuudio
(juh. Õnnela Pärnaste) – soovijatel

tulla (laste vanus ei ole piiratud)  neljap.
16.okt. kl. 14-17

*Tõstamaa Tüdrukute Klubi ja
Tõstamaa Poiste Klubi  otsivad asjalikke
juhendajaid! Ringid alustavad tegevust
novembrikuust.

Tõstamaa Spordiklubi trennid esmasp.
ja kolmap. kl. 19.-21 (alates 20. oktoobrist)

Infot küsi tel. 96 172 või 05236350
(Õnnela)

5. novembril
Tõstamaa Seltsimajas

Kalapäev

Austatud
kalamehed!Tõstamaa Rahvamajas alustavad

tegevust järgmised ringid:
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Tõstamaa Spordiklubi alustab traditsioonilist sarja

TÕSTAMAA MÄLUMÄNG 2004
Esimene mäng toimub

Tõstamaa kooli trepihallis
teisipäeval, 21. oktoobril

algusega kell 19.00
Ootame vanu ja uusi osalejaid kuni neljaliikmeliste

võistkondadena
Teemad endiselt Tõstamaa, varia, Pärnumaa ja sport.

TULE LÖÖ KAASA !

Laupäeval, 25. oktoobril

XX TÕSTAMAA JOOKS
 pikkus 7,5 km,  start kooli juurest 14.30,

osavõtumaks 15 krooni
Eraldiaa  arvestus veteranide, täiskasvanute, A , B, C, D

vanuseklassides
LASTEJOOKS

1994 ja hiljkem sündinutele, start 14.15, pikkus 700 m,
ÕHTUL RAHVAMAJAS  PIDU!

  kl. 20.00 salongikomöödia 30.-aastate stiilis
       E. Bach, F. Arnold “HURRA, POEG!”
           (külalis-näitetrupp Harjumaalt)
  Tantsuks ans. “TULE TAEVAS APPI” ja “COOL PÄXE”
      kl. 22.00 videomeenutus “Tõstamaa legend”
                      Pääse 20.- kr.
    Jooksust osavõtjatele sissepääs prii!

Õnnitleme
oktoobrikuu

sünnipäevalapsi!
Küll tahaks hoida mõnda
sõna
ja mõnda hetke imelist
ja mõnda südant nõnda hella,
nii imetabast hingelist.
Küll tahaks, et sul oleks õnne,
et muresid ei püüaks peod,
et südant valdaks rahutunne
ja kõiki rõõmustaks su teod.
LILLI USSANOVA    94
ELVIINE JÄNES    91
ELIKONIDA METSA   89
LAURA KORNFELDT 89
ARNOLD KALEVISTE 84
JUHAN HANNUS    84
LIDIA VANATOA    83
ELLA RANDI    79
ANDREI KASE    78
NIINA ALLIKAS    78
LINDA MÄNNAMÄE 74
ALBERT VOKK    70
PAUL LEAS    65
JAANUS HINDREKS  65
NIGOL ALAS    60

Ostame ehituslikku
saematerjali Pärnus ja

Tallinnas.
Tel / fax 044 37847

E-mail:
K.KAUP@MAIL.EE

*****
Ostan

maatulundusmaad
(põldu, metsa, raba),

võib vajada erastamist,
kiire vormistamine.

E-mail:
viatrader@hot.ee
Tel 055 696 038

*****
Uus kauplus Papiniidu
Keskuse II korrusel.
Töökindad, tööriided,
töö- ja turvajalatsid,
töökaitsevahendid,
kummikud. Tel. 055

571 330
*****

TEADE IDEE-KUNSTNIKELE!
Kui sul on idee põneva näituse korraldamiseks
talveperioodil Tõstamaa Rahvamaja näituse-

saalis, siis anna sellest teada.
Huvi pakub kindlasti eriti meie oma valla

inimeste looming mistahes kujul.
 TULE JA NÄITA TEISTELEGI, MIDA

KOGUD VÕI OSKAD!
                                                                           Õnnela

laup., 8. nov. kl. 20.00 Tõstamaa Rahvamajas

ISADEPÄEVA PIDU KÕIGILE!
Seliste näitetrupp esitab komöödia
E. Vaiguri “MÕRANENUD IDÜLL”

Õhtu jätkub tantsuga.
Jälgi reklaami!

MISS TEINI’2003
valimistel
saab kaasa elada

neljap., 23. okt. kl. 18.00
Tõstamaa mõisas

Õhtu jätkub tantsuga
koolinoortele

    22. nov. Tõstamaa Rahvamajas
KADRIKARNEVAL.

            Jälgi reklaami!

Jaak Tomsoni Lillestuudio
alustab tööd Pärnus Õhtu põik 3

Kooliõpilaste lilleseadekursus: 27.-31.okt.kell 11.00-15.00
Täiskasvanute Jõulukursus:
Päevane grupp 04.;11.;18.;25.nov.;02.dets. kell 11.00-15.00
Kaugõppegrupp 15.;16.;22.;23 nov. kell 10.00-16.00
Täiskasvanute aastane algastme koolitus: jaan.-dets. 2004.a.
Info ja registreerimine tel. 055 563639
Tellimistööna valmistatakse kõrgel profesionaalsel tasemel

matusepärgasid, -kimpe; sünnipäeva-,juubeli- ja pulmakimpe;
tähtpäevalisi kompositsioone ja ruumikujundustöid.
Ettetellimine telefonil 055 563639

ANDRE sünd. 25.09.2003.a.
ÕNNE ja MAREK SALK poeg
MARK SANDER sünd.
25.09.2003.a.

Tervitame uusi
vallakodanikke!

Toimetus: Lea Rannik
tel 044 96 184
e-mail:Lea Rannik@mail.ee

Trükkinud Hansaprint

Vabandus
Eelmises vallalehes ilmunud artiklis indiaanilaagrist

lipsas sisse viga:”Omedeo” tähendab kahesust, mitte
kahetsust.(toim.)

Alo Adler
alo@electrum.ee

MAIVE KARBUS  poeg




