
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr.6(100)       juuni        2004 

Tõstamaa suvi algas Pootsis 

  

Igale külale oma lipp Külavanem Reet Rand 

Juba mitmendat suve on võimalik nautida laadamelu Pootsi laadal. Nii oli see ka 12. juunil 2004. Ürituse korraldaja on 
entusiastlik abielupaar Reet ja Kalev Rand. Esitan Reedale mõned küsimused: 
Kust tuli mõte korraldada Pootsi laat? 
Istusime Kaleviga hommikul kohvilauas ja tegime kokkuvõtteid ühest varem alguse saanud üritusest – autorallist 
“Pootsi Jõle”. Arutasime, kas võiks oma külas veel midagi korraldada. Siis “hüppaski” pähe mõte – miks mitte 
proovida laadaga! 
Millal oli esimene laat? 
Esimene laat sai teoks 2000.a. Tollase laada kordaminek innustas edasiseks ja seekordne on juba neljas. 
Kuidas kohalik rahvas ürituse vastu võttis? 
Väga hästi. Külarahvas on alati abi pakkunud, kui oleme seda vajanud. 
Kuidas on üritust toetanud vallavalitsus? 
Esiteks heade soovide ja ka materiaalse abiga. Eks vallavalitsuse suhtumist näitab ka asjaolu, et vallavanem T. Rõhu on 
kõiki laatu oma kohalolekuga austanud ja ka avasõnad öelnud. 
Kas kavatsete jätkata? 
Kindlasti. Igale laadale püüame lisada midagi uuenduslikku. Tänavu näiteks Pootsi küla lipu pühitsemine ja 
isetegevuslaste esinemine. 
 

  
Puhkus algamas – valime vahendeid  vahendeid valimata 
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Tänavune laat algaski lipu 
õnnistamise ja heiskamisega. Lipu 
kavandi saamiseks kuulutati juba 
varem välja konkurss, kuhu laekus 
41 tööd. Võitjaks osutus Toomas 
Miti kavand, mille põhidetailideks 
on valge sarvedega veski ja selle 
kõrval kahel pool ragus tammed 
sümboliseerimas endise 
mõisakompleksi tammealleed.. 

Esinesid Tõstamaa folkloorirühm 
“Vokiratas” ja Lindi “Tarnad”. 
Vaatmata üsna närusele ilmale, oli 
laadakaupa igast salvest – põrsaid, 
kodulinde, kapsa- ja lilletaimi ning 
igasugu muud laadaträni. 
Aktiivne oli osavõtt jõu- ja 
osavusmängudest. Kes jõudis ära 
oodata ka õhtuse simmani – siis 

kokkuvõttes laat oma parimas 
esituses. 
Reet ja Kalev palusid tänada kõiki 
müüjaid ja  ostjaid, Tõstamaa 
vallavalitsust ja Sepa talu perenaist 
Roosi Varet. 

 
 

Laadal käis Efeline

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vallavalitsuse info 
 
Munitsipaalosaühingu Sufe 
nõukogu nõudis juhatajalt 
otsustavat tegutsemist klientide 
maksedistsipliini 
parandamiseks. 
Rekonstrueeritud on katlamaja, 
Tõstamaa ja Tõhela puhastid, 
ehitatud Tõstamaa 
veepuhastusjaam ja Tõhelas uus 
veetrassiosa, remonditud 
väikepumbajaamade tehnilist 
osa. Seega on paranenud 
osutatavate teenuste kvaliteet. 
Hindade osas on suudetud 
hoiduda järskudest tõusudest. 
Paraku on paljud kliendid 
distsiplineerimatud. Kui suurte 
võlglaste arv on vähenenud, siis 
probleemiks on kujunenud 
pisivõlglased. Ilmekas näide on 
ühe baaripidaja ütlus, et mis nad 
jorisevad, mul ainult kahe kuu 
eest maksmata. Ei kujuta ette, et 
keegi saaks baaris süüa-juua 

kaks kuud ilma maksmata. Kui 
tekib rahalisi probleeme, siis ei 
võeta pangast krediiti, kus tuleb 
tasuda protsente, vaid saadakse 
mittetähtaegse maksmisega 
Sufest tasuta laenu. Olukorra 
parandamiseks otsustas Sufe 
nõukogu: 

� Rakendada võlgadele 
seadusega ettenähtud  
maksimumviivist 

� Teha täiendavad 
kulutused krooniliste 
võlglaste 
väljalülitamiseks 

� Avalikustada krooni-
lised kaaskodanike arvel 
elajad vallalehes 

� Krooniliste võlglaste 
osas algatada kohtu-
menetlus 

� Otsuste langetamise 
juurde kaasata jätkuvalt 
sotsiaaltöötaja, et igal 
konkreetsel juhul 
otsustada, kas tegu on 

sotsiaalprobleemiga või 
pahatahtlikusega 

    
Munalaiu sadam kui riigivara 
oli 2001. aastast Tõstamaa 
vallavalitsuse valdamisel.  
Alates 1. juunist on sadama 
valdaja as Saarte Liinid, kellele 
seni kuulus 9 saartega 
ühendusepidamiseks vajaliku 
sadamat. Nüüd lisandusid 
Munalaiu ja Kihnu riigile 
kuuluvad osad.  
 
Eevi Kott vormistab alates 
1995. aastast oma 
korteriomandi juurde maad. 
Maa erastaja ja tema esindaja 
on aastate jooksul esitanud 
vallavalitsuse tegevuse suhtes 
palju süüdistusi (vt. ka eelmine 
vallaleht). Järjekordne kaebus  
järjekordsel kohtuistungil 
19.05.04 ei leidnud järjekordselt 
kinnitust. 
 

 
 Pole viga ,pole viga – igast põrsast kasvab siga “Eidekene ketrab…” – Vokiratas tuntud headuses 
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Seliste kiriku sisemine 
värvimine on alanud. Rootsis 
Göteborgi koguduses on 
korraldatud korjandusi Seliste 
kiriku sisevärvimiseks ja vastav 
summa on kantud kiriku 
eriarvele. Tööde teostamiseks 
on sõlmitud kolmepoolne leping 
Apostliku Õigeusu Kiriku 

esindaja, Tõstamaa 
vallavalitsuse ja töö teostajate 
vahel.  Taas on aktiviseerunud 
ka mitmed Seliste kiriku 
sõnadega kaitsjad. 
 
Vallaametnike on puhkus on 
21. juunist kuni 2. augustini  
Töötab kantselei ühe 

valveametnikuga, kes lahendab 
edasilükkamatud küsimused ja 
võtab ülejäänute kohta vastu 
dokumendid ja avaldused. Kõik 
toimingud tehakse ettenähtud 
tähtaegade jooksul. 

 
 
 

Lasteaia lood 
 
Metsa istutamas 
 
 Mõte vanema rühma lastega metsa 
istutama minna tekkis juba 
eelmisel sügisel. Nii et 
laulupeoliste üleskutse istutada 
Eesti Euroopa Liiduga ühinemise 
auks miljon puud, sobis hästi meie 
plaanidega. 
 14. mai hommikul kogunes bussi 
tore seltskond: 15 last, Agnese ja 
Richardi isad, Gerda, Siiri ja  
Jaanika emad, Alice vanaema ja 
Evi Liiv. Lisaks õpetajad Aidi ja 
Ester ning mina. Sõit 

tõstamaalastele tuntud suurde 
metsa võis alata. 
 Töö algus kippus pisut venima, 
sest oodati Tallinnast tulevaid 
inimesi. Tervitussõnad lausus 
Audru metskonna ülem ning 
võisimegi istutama hakata. Kõik 
lapsed töötasid täiskasvanute 
juhendamisel hoolega, keegi ei 
kurtnud, et jalus on oksi ja kände, 
müramiseks polnud ka aega. Üsna 
peagi olid istikud otsas ja meid 
kutsuti pirukaid sööma. Lapsed 
kiitsid, et  nii maitsvaid pirukaid ei 
ole nad enne saanudki. Eks värske 
õhk ja liikumine olid hea isu 

tekitanud. Tore, et meiega koos sai 
metsa istutama tulla Evi Liiv, kes 
juba 53 aastat igal kevadel tunneb 
kohustust hoolitseda selle eest, et 
ka tulevastele põlvedele metsad 
kohiseksid. Austav ülesanne - 
paigaldada infotahvel jäigi temale 
ja tema paarilisele Loretile.  
 Kõiki istutajaid tänati peaminister 
Juhan Partsi tänukirjaga, lapsed 
said kleepsu, voldiku, maiustusi ja 
suure õuna. Meie rõõmuks aga 
sirgub nüüd Tõstamaa metsas 1000 
kuuselast.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Meie rõõmuks sirgub  Tõstamaal  tublisid lapsi 
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Vanema rühma lõpunädal 
 
 Lasteaia lõpetamisega saab läbi 
mudilaseiga ja algab tõsisem 
koolitöö. Traditsiooniliselt 
püütakse muuta lastele viimane 
lasteaianädal meeldejäävaks. 
 25. mail sõitsime ekskursioonile 
Tallinna. Eesmärgiks külastada 
loomaaeda ja tagasiteel lõõgastuda 
Keila Tervisekeskuse veepargis. 
Loomaaeda on alati tore minna, 
sest ikka ja jälle on midagi 
muutunud. Mulle meeldis väga ka 
haljastus. 3 tunniga jõudsime 
loomaaiale tiiru peale teha. Paljude 
lemmikuteks said valged varesed. 
Nad on tõepoolest olemas 
faasanitega ühes puuris- 
lumivalged ja roosade nokkadega. 

Küllap nad teavad, et on erilised, 
sest fotodele poseerimisega said 
nad hästi hakkama. Ennustus, et  nii 
külma ilmaga näete vaid 
jääkarusid, ei pidanud paika - 
lisaks jääkarudele nägime peaaegu 
kõiki loomi, ka elevante. Keila 
veepargis saime 90 minutit  hullata 
ja veemõnusid nautida. Tore, et 
meil ilmaga vedas. Polnud just eriti 
soe, aga vihma ei sadanud. Ja 
lastega ei juhtunud ka äpardusi. 
 Päev enne lõpupidu otsustasid 
kasvatajad koos lastega ööbida 
lasteaias. Lapsed tulid kodust 
tagasi kell 19.00, üheskoos mängiti 
õues toredaid mänge, peeti 
piknikku, toas loeti põnevaid jutte 
ja toimus öödisko. Isegi kollitajad 
käisid akna taga. Kui väsinud 

mürakarud magamiskottidesse 
pugesid, oli kell juba 23.30. 
Lõpupidu toimus 28. mail. 
Lasteaia lõputunnistuse said Siiri  
Heindla, Agnes Janson, Oliver 
Juurik, Laura Jõe, Krislin 
Kasemets, Jaan - Johann Lumera, 
Allar Martson, Gerda Maruse,  
Loret Miidu, Jaanika Odes, Janno 
Pavlov, Heiko Piirme, Alice Teki, 
Kaile Vahtmeister, Richard 
Veeväli, Martin Viirna, Anelle 
Väli. Kaunist suve ja head 
kooliteed teile kõigile! 
 Õpetajatega käisime 4. juunil 
Reius lasteaednike loomepäeval. 
Hea oli kohtuda tuttavatega ja 
meeleoluka päevaga panna 
tööaastale punkt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kokkuvõte aastast 
 
 Kätte on jõudnud juuni. Soojade 
ilmade saabudes märkavad 
vanemad, et laste eelmise aasta 
riided ja jalanõud tuleb jätta 
noorematele õdedele - vendadele 
või anda sõbrannade lastele. Kõik 
on talve jooksul tublisti sirgunud ja  
ootavad juba pikisilmi puhkust. 
Hommikul lunitakse, et ema varem 
järele tuleks, sest lõunauinak on 
ilusa ilmaga lausa piin. Seekord 
vaataks pisut kogu aastale tagasi ja 
meenutaks. 
 Õppeaasta esimeseks sündmuseks 
oli remonditud köögi avamine.  
Sügise algust tervitasime Tõhelas. 
Samal ajal võis lasteaia koridoris 
näha näitust sügisandidest. 
Õpetajate päeval Ojako talus said 
tänukirja lasteaia kauaaegsed 

töötajad Õie Org, Ester Põltsam, 
Anne Ojakallas ja Linda Anderson. 
 Leivanädalal valmistasid lapsed 
pikki võileibu, leiva saime tasuta 
Cibusest. 
 Novembris tähistasime mardi- ja 
kadripäeva ning poiste ja tüdrukute 
päeva. Oli ka isadepäeva pidu. 
Poiste päeval toimusid võistlused 
ja õppekäik kooli poiste tööõpetuse 
klassi, tüdrukutega valmistati 
küpsisetorti ja juuksuritädi tegi 
kõigile soengud. 
Ka Tõstamaa raamatukogu 
sünnipäeva ei unustanud me ära. 
Viisime oma naabritele laste 
joonistatud kaarte. Oleme lasteaias 
vaadanud kahte teatrietendust: 
"Muinasjutumängud" ja "Jänku 
aabits". Lisaks käisid vanema 
rühma lapsed koolimajas 
etendusel.                                                      

Detsembris ootasime juba jõule.  
Sõitsime bussiga  "Maria" tallu 
päkapikke otsima. Ühe leidsimegi 
metsast üles. Päkapikk palus kõigil 
lastel laulud - salmid selgeks 
õppida ja andis kommi. Vanema 
rühma lapsed käisid ka 
metsloomadele toitu viimas.  
 Jaanuaris tuli lõpuks lumi maha ja 
siis saime palju kelgutada ning 
muidu hullata. Talvel oleme alati 
tähistanud sõbrapäeva ning 
vastlapäeva. Veebruaris hakkasime 
hoolega harjutama 
lauluvõistluseks. Lasteaia 
lauluvõistlusel osales sel aastal 19 
ja valla lauluvõistlusel 8 laululast. 
Külastasime ka rahvamaja, kus 
tädi Õnnela tutvustas lastele 
mitmesuguseid pille.                                 
Aprillikuus võisime vaadata ja 
külalistele näidata toredaid 
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lihavõttekompositsioone. Käisime 
lasteaiaõpetajatega koolis esimese 
klassi emakeele ja matemaatika 
tunnis, kooliõpetajad külastasid 29. 
aprillil lasteaeda ja nägid 
komplekstundi vanemas rühmas. 
Lapsed olid väga tublid ja  
õpetajatelt  kuulsime kiidusõnu.                                                                                       
Aprilli viimane nädal oli meil 
jäätmenädal "Ökokratt". Keskmise 
ja vanema rühma lapsed korjasid 
luidetelt  kolm suurt kotitäit 
talveprahti. Meisterdasime 
pappkastidest autosid ja 
joonistasime, kuidas näeb nüüd 
välja meie koristatud mets. Valla 
keskkonnanõunik Raine rääkis 
lastele sellest, mis on ohtlikud 
jäätmed ja miks tuleb olla looduse 

sõber. Tõstamaa Lasteaed oli 
Pärnumaal ainus lasteaed, kes viis 
läbi "Ökokrati" üritused. Kõik 
lapsed said tänukirja, kleepsu ja 
õhupalli. 
Vanema rühma lapsed osalesid 14. 
mail metsaistutustalgutel. Palusime 
kaasa lööma samuti selle rühma 
lapsevanemaid. Mai lõpus 
toimusid veel kevadpidu, lasteaia 
lõpupidu ja laste tööde näitus ning 
ekskursioon Tallinna. 
 Lõpuks tahaks aga tänada Taltsi 
talu peremees Aivarit , kes andis 
lasteaiale tasuta lauamaterjali. 
Saime ära parandada katkise 
karusselli. Onu Kalevit aitasid 
Mait Janson ja Kalju Pavlov. 
Remonditi ära ka trepid ja 

liivakasti servad ning liivakastid 
ootavad uut liiva. Siinjuures palve 
kõigile lastele, kes õhtuti ja 
nädalavahetustel lasteaia õues 
mängivad: ärge lõhkuge ega tehke 
pahandust! Kus tegijaid, seal 
nägijaid. Oma laste üleannetuste 
eest vastutavad nende vanemad. 
Meie aga soovime hommikul tööle 
tulles leida eest korras 
rühmaväljakuid. Vanemad, kes 
soovivad 2004.a. sügisel 
lasteaiakohta, palun helistage või 
tulge ise kohale.  
  
 

Aita Lind 

 
 
 
TÄH ELEPANU 
TÕ STAMAALASED ! 
 
Teadupärast EKP kõige tähtsam 
sõjajärgne tegelane Nikolai 
Karotamm oli pärit  Tõstamaalt. Ka 
pärast seda, kui ta 1950 kukutati, 
käis ta vahetevahel Moskvast 
kodukanti külastamas. Teada on, et 
Karotamme ametikoha pärija,  
Ivan Käbin suhtus temasse 
vaenulikult,  ja oli vastu  
N.Karotamme soovile ENSV 
Teaduste  Akadeemiasse tööle 
saada. Lisaks sellele oli  ta kaua 
vastu N.Karotamme matmisele 
Tallinna Metsakalmistule. 
Arusaadavalt on EKP arhiiv (asub 

praegu Eesti Riigiarhiivi filiaalis) 
hõre Karotamme tegevust 
käsitlevatest dokumentidest. 
N.Karotamme surma järel  
korrastas tema paberid Lydia 
Merilo, kes andis need Teaduste 
Akadeemia arhiivile (EKP arhiiv 
keeldus dokumente vastu võtmast), 
kuid ilmsesti kõrvaldati sealt  nii 
mõndagi. Ometigi oli Karotamm 
lahtise sulega ja on alust arvata,et 
ta võis jätta oma kirjutisi kellegi 
kätte hoiule.  
Allakirjutanul on suur palve 
Tõstamaa kandi elanikele: võib-
olla jättis Nikolai Karotamm  (või 
Lydia Merilo) siinsete inimeste 
kätte mingeid pabereid. Need 

võivad olla mälestuskatked, 
kirjad, pöördumised, teadaanded,  
vm. Abiks võib olla tõsiasi, et 
Karotammel oli küllalt suur, 
kiirustav käekiri. Kui keegi  on 
Karotamme käsikirju kohanud või 
vähemalt  kuulnud nende 
jätmisest kellegi kätte, palun  
sellest teada anda Tõstamaa 
arstile, dr.Madis Veskimägile.  
Väga oodatud on Teie kaasabi 
raamatu kirjutamisel sõjajärgsest 
Eestimaa Kommunistlikust 
Parteist.  
 
Ette tänades, 
Kaljo-Olev Veskimägi 
09.05.2004  

 
 

Tõstamaa Tuuled – 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Armas lugeja! Hoiad käes “Tõstamaa Tuuled” 100.numbrit.Aitäh, et 
oled seda lehte lugenud.Tänan kõiki, kes meie lehte tegemises on 
osalenud : vallavanemat, kes oma “üllit ised paiskab trükki” viimasel 
minutil ja veidi pärast sedagi, “püstolreporterit” Efeline Liiv`i, 
korrektoreid T iiu t́  ja Sirli t̀ , kauaaegset kujundajat Alo Adleri t̀  ja 
uut, värsket kujundajat Ülo Lepikut ning kõiki seniseid  kirjutajaid. 
Eriti tervitaks just tulevasi kirjutajaid, kaasalööjaid – meie leht on just 
selline nagu me ise. 

Lea Rannik 
 
Milleri seadus: 
Te ei oska öelda , kui sügav on lomp , enne kui te ei ole 
temasse sisse astunud. 
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23. juunil  Tõstamaa laululaval - 
 
kl. 8 – 15     laat 
 
kl. 12           murumängud lastele 
 
kl. 21           Simman 

- esinevad meie lauljad, tantsijad 
- tantsuks rahvamuusika-ans. 

SELJANKA 
- DJ. Tuisk&Adler 
- jõukatsumised meestele ja naistele 

kl. 22.30  -   jaanitule süütamine 
 

“Kes ei tule jaaniku tulele, see jääb mardini 
magama!” 

 

laupäeval, 19. juunil kl. 13.00 
Tõstamaa rahvamajas 

Jumalateenistus 
Hea sõnum. Muusika. Kohvilaud. 

Mailer Berg (tel. 44 45 696) 
 

SPORT 
 

Mälumäng 
 

Lõppes kaheksast etapist koosnenud Tõstamaa 
mälumäng 2003/2004. Kümnekonnale võistkonnale on 

kord kuus kokku saada ja mõttetegevust arendada 
kujunenud ilmselt juba harjumuseks. Selle hooaja 

tulemused: 
1. LÕVISÜDA  Elli Teras, Tiina Kapten, Mari 
Lühiste, Jaan Tamm 
2. NULLIRING Karin Randmäe, Liis Kärme, 
Enn Martson, Heiki Luhamaa 
3. VASKA   Luule Tõnismaa, Mare Pärna,  
Anni Volgerad, Hendrik Raist 
Järgnesid võistkonnad Tõhela, Nurgalöök, MM, Lea, 
Üks-teist, Pootsi ja Einsteinid 
Kohtume taas septembris kuhu on oodatud ka kõik uued 
huvilised 

Jüriöö jooks 23. aprill 
1. CP -  Karoliine Kask, Kristel Jürgens, Merlin Miido, Fritjo Pukk, 

Andres Tölp, Lauri Sahtel 
2. Jürid öös - Anna-Kaisa Saar, Kadri Jõgi, Imbi Alpius, Bronek 

Alpius, Madis Kiin, Rainer Piirak 
3. Lootuse maantee – Ida Joao, Merilin Mitt, Eda Vallimäe, Rain 

Kaljurand, Toivo Marus, Tõnu Reinfeldt ( vkl 61-90 I ) 
4. Epu team – Evelin Seppor, Epp Tuisk, Kätlin Jürgens, Valvo 

Volgerad, Alo Adler, Aro Kütt 
5. Tõstamaa malev – Raidi Rand, Raili Rääbis, Madli Põltsam, 

Rando Rand, Andres Sahtel, Joel Pulk 
6. Lilleke – Liia Oidjärv, Maris Marus, Evelyn Liländer, Ülo 
 Marus, Ando Lomp, Kardo Maruse (vkl üle 180 I koht) 

7. Päästeameti NOORED – Grete Adler, Mariann Kolju, Kärt 
 Jürgens, Raul Mättik, Janek Jaansoo, Kuldar Miidu 

8. Terminaator 2 – Kaisa Sutt, Merle Juurik, Deodora Vahtel, Paul 
 Tilk, Tauri Palberg, Karl Kalda 

9. Teod – Ave Tuisk, Merli Mirk, Helar Martson, Lembit Martson, 
Viljar Soosaar, Argo Mirk 

10. Päästeameti VANAD – Pilvi Kase, Zeena Kask, Õnne Sireli  
,Mait Janson, Avo Pulk, Jaak Jaanso 

11. Calocca Loga – Liisu Aava, Kadri Salu, Kristiina Reinfeldt, 
Karlo Salu, Hannes Vahemäe, Janari Jaanso 

12. Poisid ja tüdrukud – Hedi Gretski, Liina Laasma, Signe 
 Heindla, Mihkel Jõe, Enrih Põltsam, Tõnis Kukk 

13. Välejalad – Mariia Kalbach, Ingrid Jelisejev, Triin Palmiste, 
Vladimir Härm, Rain Alasi, Taavi Marus 

14. Jüriöö ämblikud – Keiu Anderson, Ly-Andra Pärnaste, Ly 
Härm, Kaur-Joosep Lomp, Kaarel Kase, Mark Martson 

Lasteaed – Agnes Janson, Kadri Kase, Karen Adler, Alice Teki, 
Loret Miidu, Anelle Väli, Teele Tõnisson, Kaile Vahtmeister, 

Raimond Palberg 
 

Aitäh LAINE BAARILE toetuse eest! 
 

EELK Tõstamaa Koguduse juures alustab 
tööd 

SUVINE LEERIKOOL 
Registreerimine Liivi Heametsale tel.56665335 
Esimene kohtumine toimub 11.juulil pärast  
Surnuaiapüha jumalateenistust 

Värvid valda 
 

Eelmises lehes kuulutasime välja konkursi 
Värvid valda. Siis sai taotluste esitamisele 

seatud ka tähtaeg – 31. mai. Valla 
koostööpartner selles ettevõtmises, ES Sadolin, 
aga soovitas tähtaega pikendada kuni augusti 
lõpuni. Nii saaksid konkursiga liituda ka need, 
kel mai lõpuks veel kõik suveplaanid tehtud ei 

olnud. 
Kõik seni soovi avaldanud ja need, kellel 

värvimistööd alles meeles mõlkumas peaksid 
kontakteeruma Valvo Volgeradiga. Seda saab 

teha reedeti vallamajas kella 14.00-17.00 
(puhkus 21.06-02.08) või mobiiltelefonil 
56151774. Igale objektile väljastatakse 

värvipass, kuhu märgitakse hoone erinevate 
osade värvitoonid ja ligikaudsed pindalad. 

Pindalad võiks olla eelnevalt  kokku arvutatud. 
Sobiva värvitooni võime valida ka koos. 
Värvipassi alusel toimub ka värvi 20% 

soodusmüük. 
Jään ootama rohket osavõttu. 

 

Tõstamaa Keskkoolis suvel ehitus- ja remonditööd , 
õpetajad puhkusel: 25. juuni - 19. august  
(tööle tulevad õpetajad 23. augustil) . 
DIREKTORI KOHUSETÄITJAD: Lagle Adler 28.06 - 18.07 ; 
Viivi Karlep 19.07 - 25.07 ;Milvi Rea 26.07 - 12.08  
KANTSELEI AVATUD TÖÖPÄEVADEL: 9.00 - 13.00  
INFOTELEFON: 44 96 216 E-mail: kool@tostamaa.ee  
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Seliste Piirkonna uudised 
 
* peatselt saab külatuba Tõstamaa Vallavalitsuse toetusel 
   internetiühenduse 

� on valminud Tõstamaa Vallavalitsuse 
toetusel Seliste Piirkonna kodulehekülg – 
aadress on:  www.seliring.ee  Head 
külastamist! 

� Jaanilaupäeval 23. juunil kl. 19.00 
muuseumitoa pidulik avamine 
kirikumõisas. 

� NB! Kellel on kodus vanu asju, mis 
sobiks muuseumisse, palun võtta 
ühendust tel. 53405756 (Alex Trope) 

� Kell 21 Seliste jaanituli sidemaja juures. 
� Jaanipäevaks saab Seliste kirik seest 

poolt uue välimuse ja on avatud kõigile 
huvilistele reedest – pühapäevani kl. 11 – 
14 

 

Oü Sufe kutsub oma teenuste tarbijaid (küte, vesi, 
kanalisatsioon, prügi, haljastus)  

15. juunil kell 18.00 Tõstamaa rahvamajja infokoosolekule 
� Sufe poolt osutatavatest teenustest 

� Majaühistute tegevusest 
� Energia(raha)säästuvõimalustest 

� Küsimused-vastused 
 

 
MIS TOIMUB SUVEL? 

 
 
20. juunil kl. 16 Seliste külatoas – EAÕK Kõpus sündinud 
Eesti piiskopi  
                   Karl Kulbachi elulugu tutvustab EAÕK kaplan 
Andrei Sõtsov 
23. juunil kl. 19  Seliste muuseumitoa avamine 
23. juunil Tõstamaa laululaval laat  ja  jaanituli 
23. juunil kl. 21  Seliste jaanituli – sidemaja juures 
26. juunil Tõhela külapäev 
3.juulil  Manija laulupidu  
5.   juulil   kontsert Tõstamaa kirikus – esineb kammerkoor 
Taanist 
7.-11.juulil flamenco laager Tõstamaal 
9. juulil rock-kontsert  Tõstamaa laululaval 
24. juulil  Seliste külapäev 
18.-22. augustil kõhutantsu laager Tõstamaal 
27.-29. augustil VIII Tõstamaa vallapäevad – 
          põhitähelepanu väärib 200 a. vanune Tõstamaa mõisa 

häärber 
          Täpsem info juulikuu vallalehes 

Jälgi reklaami 
 
 Surnuaiapühad: 
Tõhelas 26. juunil kl.12 
Tõstamaal 11. juulil kl.12 
Selistes 24. juulil kl. 16 
Kõpus 24. juulil kl.14 
Kastnas 11 .juulil kl 14. 
 

Kes soovib veel registreeruda algaja ettevõtja 
koolitusele? 

  
Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus korraldab selle aasta sügisel 
(tõenäoliselt september-oktoober) Tõstamaal piisaval hulgal huviliste 
korral (min grupi suurus 12 inimest)  
 

ALUSTAVA ETTEVÕTJA LÜHIKURSUSE. 
 

Kursus koosneb 12 erinevast teabepäevast, päev on keskmiselt 4-5 tundi 
pikk, kursus maksab osalejale 1000 (üks tuhat) krooni.   

  
Kui te olete kursusest huvitatud, palun andke endast märku Tõstamaa 

Vallavalitsusele jaanipäevaks, tel 44 96180. Eelregistreerimine on 
vajalik selleks, et saaks hakata kursust ette valmistama. Kui teil on 
kursuse kohta täpsemaid küsimusi, palun pöörduge otse Pärnumaa 

Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse poole tel 44 31 204 (Margus Randmäe).  
Vt täpsemat infot kursuse programmi kohta eelmisest valla lehest.  

 

Laupäeval , 24. juulil  
Seliste Piirkonna II külapäev 
kl. 14.  – avamine keskväljakul 

� näitused külatoas, muuseumitoas, 
kirikus 

� sportmängud rahvamaja juures 
kl. 16.  – Seliste surnuaiapüha (preester Ardalion  
Keskküla) 
kl. 17.-19. Seliste Püha Vassili Õigeusu Kirik – 140a.  
             Jumalateenistus ja kontsert (A. Keskküla) 
kl. 20   -  Seliste rahvamajas külasimman 
kl. 21   -  Tõstamaa näitetrupp esitab Agapetus’e farsi  
                “Patuoinas”. 
kl. 22.30 – Tantsuks ans. AHTO (Häädemeestelt) 
Info tel. 53405756 (Alex Trope) 
 
TULE, NAGU OLED 
 

TULE MANIJA LAULUPEOLE 
laupäeval, 3. juulil 
praam väljub Munalaiu sadamast kl. 11 
saarelt tagasi saab  enne õhtut               
(sõidupilet 15.- kr.) 
 

Neljapäeval, 17. juunil Tõstamaa rahvamajas 
doonoripäev 

kl. 9 – 11 
Doonorite vahel loosib Avon oma 

kosmeetikatooteid! 
 

Tõstamaa rahvamajas on avatud 
juunikuu lõpuni muuminäitus  
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 Toimetus: 
    Lea Rannik Tõstamaa Raamatukogu  tel. 96 184 lea.rannik@mail.ee 
    Ülo Lepik    Tõstamaa                                                                   lo.lepik@mail.ee 
    Trükkinud OÜ Hansaprint 

 Õnnitleme juunikuu sünnipäevalapsi! 
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NEONILLA RIIDAMETS 86 
MARIA PULS            81 
HARRI TRUMP            81 
LEIDA OLESK            80 
ELVIINE PÕLTSAM  79 

ARNO TOHV   78 
VILMA MÄNNIKU  77 
HELJU VELIKOK  77 
ANNA PULL   76 
MEINARD TSILK  74 
OLEV PUUSILD  74 
HELMI RAHUMÄE  74 
ELSA VILGATS            73 
MEERI TILK   72 
EDUARD VESIK  72 

HEINO SIRELI           71 
LEIA RANNIK           71 
HELJU SAAR   71 
LEENA PÕLD           65 
HILLAR PIHELGAS   65 
MATI TAMMISTO  65 
JÜRI LEPA   60 
HILJA PIHELGAS  55 
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        Kallis Elf i                 

 

 
 

Sul käes on teine hõbedane noorus, 
on aastad läinud nagu luigelend. 

Nii palju head su töökad käed on loonud 
ning aina tõttamas sa leiad end. 

Õnnitleme juubeli puhul! 
 

Kitty, Siristaja, Sinu Arli, Efrusiine 
 

6.- 8. augustini toimub Tõstamaal 
Rahvarõivalaager 

 
Laupäe val, 7.augustil,  toimuvatest 
töötubadest ja loengust ootame osa võtma 
kõiki rahvarõivategijaid ja  -kandjaid. 
Kavas:  

� Viltimine , kaapkübar või muu omal 
soovil 

� Võrkvöö 
� Kõlavöö 
� Niplispits rahvarõivastele 
� Roosimine 
� Taimedega värvimine 
� Kurrutatud tanude hooldamine 

Loeng rahvarõivaste kandmisest, näitlik õppetund 
-  Igor Tõnurist. 
Osalustasu 35 krooni. 
Vajalikud töövahendid ja materjalid (v.a. 
kraasvill)  palume ise kaasa võtta.  
Töötubade sujuvaks korraldamiseks on vajalik 
eelnev registreerumine.  
Anu Randmaa   56 682 283 
Täpsem info juulikuu lehes. 
 

VIII TÕSTAMAA VALLA PÄEVAD 
toimuvad 27.-29. augustil. 
Jälgi reklaami ja paku välja oma üritus, 
mida soovid vallapäevade raames korraldada! 
 

Tõstamaa Vallavalitsuse ametnikud  on 
kollektiivpuhkusel 21.06.2004 - 31.07.2004.a.

Kohal valveametnik.Info tel 44 96 180. 
 


