
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meie peale paistab alati päike 
 

 Manija laulupeost ühe 
turisti silme läbi 

 
Sellel lool on mitu algust 
ÜKS 

On 2004 aasta juulikuu 3 päev.  
Euroopa parlamendi valimised edu-
kalt võitnud Ilves puhkab loorberitel. 
Respublikaanid mõtlevad oma loo-
sungi “Murrame läbi” peale ja ei saa 
aru, mis siis tegelikult viltu läks.  
KAKS 

Tallinnas jäi laulupeo rongkäik 
täies mahus olemata. Taevast sadas 
valuvett. Aga eestlane, vana juurikas, 
ei jätnud jonni. 
KOLM  

Manija laulupeolised praami 
mahtunud ,võis sõit alata. Maabudes 
haaras kaameramees Alex ohjad enda 
kätte ja filmis põlluvaheteel rahva-
maja poole samme seadvaid inimesi. 
“Kuhu te lähete?” küsis ta naerat-
levalt. “Laulupeole..” vastasid 
naerusuud…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------- 
 

Sooh, siin me siis nüüd oleme, 
mõtlesin, kui olime jõudnud  rootsi-
punase rahvamajani. Tuul, kibuvitsad 
ja tunnetatav veelähedus ja loomu-
likult peldik, ilma veeta…… Tõeline 
suvitaja unenägu.Veidi sagimist, 
sebimist, sättimist ja kostümeerimist 

ja nii ta algas, see Manija laulupidu. 
Algas õpetliku turismitalu looga, mis 
MilviAndres’e poolt kokku seatud.  
 

Ja kuidas siis tuletõrjeülem Pulk 
ja kultuuritöötaja Õnnela Tõsta-
maalt lahti lastud ja Manijale elama 
läinud. Ja mis siis teha – perenaisele  
tuli mõte teha turismitalu, mis praegu 
ju väga mõeldud mõte. Nii ta veenab 
oma meest mõttega nõustuma, kes 
küll algul väga kahtlevalt asjasse 
suhtub. Aga…. Perenaine saab oma 
tahtmise.  

Ja nii saabuvad mõne aja pärast 
turistid – kunstiinimesed, luuletajad, 
lauljad, tantsijad, pillimehed ja proua 
Pauk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kõigil neil on ainult üks soov – 

puhata mõnda aega kadakate varjus, 
supelda (siinkohal ei tohi me mitte 
mainimata jätta küütlevpunases 
trikoos ja ujumismütsiga kunstnikku) 
ja hiljem ehk ka ära minna. Pärast 
tutvumist pererahvaga, kes neid 
pahaaimamatult lahkelt vastu võtab, 
seatakse end mõnusasti sisse, kasu-
tatakse seejuures kõiki hüvesid, mida 
talu pakub. Ja….lahkele pererahvale 
antakse kõige krooniks väike kontsert: 
madrusetants, ooperilaul Maali 
Mardika ja Claudia Tamme esitu-
ses, kõigi vaatajate silme all valmib 

minutiga kunstitoes – tõeline kera-
välk. Proua Pauk võtab endale vaba-
duse peremehe endaga veidi lõbut-
seda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kõik on nii tänulikud, nii 

tänulikud ja siis….. tuleb mõte 
lahkuda. Kirjutada hüvastijätukiri – 
luuletus ja vaikselt minema hiilida, 
jättes naiivse pererahva ilma tasust ja 
lahketest nägudest. Asjad kokku ja 
punuma! 

 
Oh neid emotsioone, mis 

mässavad pererahva hinges, saades 
aru, et neid on petetud, ninapidi 
veetud ja solvatud. Ei näe nad nalja 
ridade– meie kontsert oli tänutäheks 
teile, nii ei ole teie meile võlgu, ega 
meie teile – vahelt. Ei jõua peremees 
naist ära kiruda. Vot sulle turismitalu 
ja neid suvitajaid – lauljaid, tantsijaid, 
säh sulle poeete!!! 
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Pärast pisukest näitemängu ja 
naerminuteid võis kaasa elada rah-
vatantsijatele ja ansamblile M & Õ. 
Suure saladuskatte all võin öelda, et 
pärast näidendi lõppemist lahkusime 
mõne turistiga tutvuma Manija laiuga 
ja jõudsime tee lõpus välja ka ühe 
tõsiseltvõetava turismitaluni… 

Ja nii sõitis praam tagasi mand-
rile. Manija laulupidude pikka tradit-
siooni oli jälle kord jätkatud. Au 
Milvi Andres´ele !Ja etenduse 
mänguturistide hulgas olnud 
päristuristidest kunstiinimesed said 
igatahes tõelise elamuse.  

                                                                    
Marju Metsmann (puhkaja Lääne-
Virumaalt) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(Ansambel eelmisel leheküljel on Seliste kvintett “ SALME” : 
                     Alex ,Ene ,Leida ,Milvi ,Sally) 

Vihm pani laulupeo rongkäigu tantsima ja laulma 
 
Laulupidu koos tantsupeoga on läbi, kontserdid väärivad vaid kiitust, osalejaid enneolematult palju jne. Aga 
imetlusväärseim oli ikka rongkäik, mis laulupidude ajaloos leiab kindlasti väärika koha oma harukordsusega. 

Kõigepealt ja ametlikult pidi rongkäik üldse ära jääma (kell 14 kallas vihma kui oavarrest). Olin ise Viru väljaku 
ääres rongkäiku ootamas.Inimesed kogunesid, ootasid ja neid tuli, vaatamata kohutavale sajule, ikka juurde. Kõik 
ootasid, et politsei paneb liikluse kinni. Kell liikus juba 3-e lähedale, kui kusagilt keegi tõi info, et lauljad-tantsijad 
kogunevad Vabaduse väljakule ja on ise otsustanud rongkäigu teoks teha. 
 Ja siis nad tulid, kes lauldes, kes tantsides - nii et vesi lendas kahte lehte. Ja nii kaks tundi jutti! See oli 
niisugune vaatepilt, mida ei saa unustada niipea. Kahju, et Eesti Televisioon ei kandnud seda eesti rahva "vihmapidu" 
üle . Tõeliselt kahju, et kodud jäid ülekohtuselt ilma suurest eestlaste ühtekuuluvuse  ja visaduse näitest. 
                                                
 Vihmas ligunes ja hüüdis tervitusi 
 
 Efeline 
 

Muljed Tõstamaa jaanitulest. 
 

23. juunil, s.o. õigel jaanilaupäeval, tuli meile looduse poolt suur kingitus – imeilus ilm. Hommik algas Aino 
Värbu korraldatud laadaga, kus müüdi, osteti ja vahetati, muidugi võimete kohaselt, ja kus aeti lihtsalt mõnusat 
laadajuttu. Jaanimängud lastele viidi läbi kiige juures -  prooviti mitmel viisil osavust ja sai ka palju nalja. Lapsed 
õnnistasid omalt poolt õhtu õnnestumiseks ära nii lõkkeaseme kui ka köie.  

Õhtusel simmanil esinesid Tõstamaa naisansambel, -rahvatantsurühm ja “Vokiratas”. 
Tantsuks oli kutsutud mängima rahvapillidest (just jaanipäevale sobilik) ansambel “Seljanka”. Plaate keerutasid 
Andres ja Ivar, et muusikat oleks igale maitsele. Lõke oli erakordselt suur ja imetlusväärne. Isiklik arvamus: 
jaanipäeva õnnestumine sõltubki lõkkest. Toetudes Tõstamaa legendile, milles räägitakse kahest vennast – meremees 
Tõnisest ja maamees Mardist, sündis idee viia läbi teemakohane köievedu. Ja see õnnestuski suurepäraselt. Kes seda 
oma silmaga nägid, teavad, et seekord võitsid meremehed. Naiste köievedu lõppes aga maanaiste kasuks.  Järgmisel 
aastal on jälle võimalus katsetada… 

 Tõstamaa rammumees’2004 on Üllar Marus, mis selgus siis, kui ta kõigist rohkem, s.o. 53 korda,  tõstis 
sirgele käele 24 kg sangpommi. Julgeid ja tugevaid üritajaid oli paari-tosina jagu mehi.  

Tantsiti kuni päikesetõusuni ja veel enamgi. 
 

            Suured tänud korraldajatele, abistajatele ja kõigile, kes võtsid vaevaks läbi astuda. 
 
                 Õnnela. 
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 Tuhat tänu. 
 

Tõhelas oli selle aasta 26.juunil 
taas kodukohapäev. Järjekorras oli 
see juba üheteistkümnes. Kodukoha-
päevade idee autor on Vaike Hang.  
Esimest korda toimus selline Tõhela 
rahva kokkusaamine 1984.aastal. Sel 
ajal olid sellised kokkusaamised 
Eestimaa ulatuseski väga uudsed. Ikka 
on need päevad kokku toonud 
hulgaliselt osavõtjaid üle Eesti ja ka 
välismaalt. Nii näitas osavõtjate 
registreerimise vihik seegi kord üle 
400 kodukohapäevalise. Kokku 
tullakse ikka selleks, et meenutada 
vanu aegu ja noortele teada anda seda, 
mis varem on olnud. Iga kodukoha-
päev on olnud mingi kindla teemaga. 
On käsitletud hariduse andmist 
piirkonnas, piimaühingu tegevust, 
tutvutud piirkonnast võrsunud 
nimekate inimeste elu ja tegevusega. 
Viimasel viiel kodukohapäeval on 
olnud tähelepanu all üks piirkonna 
põlisküla. Seni on põhjalikku 
käsitlemist leidnud Viruna, Teoste, 
Kiraste ja Leelaste, sel aastal 
lisandus Alu küla. 
   Täname Sind, Vaike Hang. Sinu 
sulest ilmus sel aastal Tõhela külade 
sarja viies raamat: “Alu küla”, ikka 
ilusam kui eelmised külade raamatud. 
Sellist põhjalikku üht küla tutvustavat 
raamatut ei ole Eestimaal kindlasti 

teist kõrvale panna. Täname Sind 
rahvakoosolekul antud põhjaliku Alu 
küla ajalooülevaate eest ja näitusele 
“Alu küla sõnas ja pildis” välja 
pandud ulatusliku materjali eest. Meie 
kõige suuremad tänud kuuluvad Sulle 
selle ilusa Alu küla matka eest. Oli 
väga armas kõndida ühe maja juurest 
teise juurde, saada ülevaade selle 
elanikest ja nende eluteest. Kena oli 
kuulata neis majades elanud või 
praegu elavate inimeste mälestusi. 
Ilus oli “laulupidu” Sireli õues, 
villakhiirtega tuttavaks saamine Liiva 
talu õues, metsavaikuse ja loodusrahu 
nautimine Kõluandrese õues. Aitäh 
Alu küla elanikele lahke vastuvõtu 
eest. 
   Täname Tõstamaa Vallavalitsust, 
kes on kõigi viie külade sarja raamatu 
väljaandmisel näidanud mõistvat 
suhtumist ja alati leidnud vajamineva 
summa trükikuludeks. Nii ka seekord 
“Alu küla” väljaandmisel. 
   Täname Aima Nurme näitusele 
toodud käsitööde eest. Neid oli nii 
telgedel kootuid kui käsitsi tehtuid, nii 
villasest lõngast kui pilliroost. Oli nii 
tema enda kui ema ja vanaema tehtut. 
Alu küla naised armastasid käsitööd. 
Oli ju vanasti karjateelgi vardakott 
kaasas. Näitusel võis näha ka Aima 
kollektsioone. Kogutud oli paljut, 
alates kommipaberitest ja tiku-
toosidest. 
   Täname Jaak Torka spordi-
võistluste korraldamise eest ja Tõhela 
Külaseltsi liikmeid rahvalike män-
gude ja laste tegevuse organiseerimise 
eest. Sel ajal, kui osa kodukoha-
päevalisi matkasid Alu külas, jätkus 
noorematelegi tegevust küllaga. Palju 
lõbu pakkus lastele ka äsja Euroopa 
Liidu rahadega valminud mängu-
väljak. Täname Andres Lauri 
kodukohapäeva embleemiga T-särki-
de tellimise eest ja Piret Volgeradi 
fotonäituse korraldamise eest. 

   Täname Teid, armsad inimesed ja 
kohalikud ettevõtted, kes te 
annetasite loterii võitudeks nii palju 
vajalikku ja huvitavat. Võita võis nii 
koorma sõnnikut, lüpsva kitse, vasika, 
ruumimeetri puid, rahakassa hulga 
rahaga, korve, kasti õlut, mitu kotti 
vilja, kindaid, sokke ja palju, palju 
muud eluks vajalikku. Huvi loterii 
vastu on igal kodukohapäeval suur. 
   Täname südamest Tõstamaa 
taidlejaid ja eriti Õnnelat 
meeleoluka kontserdi eest. Meile oli 
väga armas ja ühtlasi üllatav kuulda 
teid laulmas “Tõhela hümni”. Veel 
täname Sind, Õnnela, kirikukontserdi 
korraldamise eest. See oli tõeline 
üllatus. Rahvas kuulas hinge kinni 
pidades. Ja kirik säras paljudest-
paljudest küünaldest. Oli  midagi väga 
hinge minevat. 
   Täname meie simmanil esinenud 
ansamblit “Trefunx” Treimanist. 
Tiia ja Viljar Soomre, kena oli 
tantsida teie laulu ja pillilugude järele. 
   Kõige suuremat tänu väärib aga 
taevataat, kes andis meile nii ilusa 
ilma, et annab veel kaua meenutada. 
Päike säras päev läbi. Ja seda 
tänavuste nutuste ilmade seas. 
   Täname veel kõiki siin 
nimetamata inimesi, kes andsid oma 
osa 11.kodukohapäeva heaks korda-
minekuks, kes küsisid, kuidas ma 
saaks aidata. Täname neid, kes 
hoolitsesid, et piduliste kõhud oleksid 
täis ja janu kustutatud. Täname 
jaanitule materjali kokkukandjaid.  
 
Tuhat tänu kõigile! 
 
                                                       
Kodukohapäevast osavõtnute nimel  
 

Silvi Rand 
 

 

 

 

LÕUKA-ERMISTU KÜLAPÄEV 
Aeg: laup., 7. august 
Koht: Ermistu Puhkeküla 
Mis toimub:  mudased mängud julgetele, 
                      saab sõita vesijalgrattaga ja paadiga, 
                      õhtul lõke, tants, karaoke 
                      ans. M&Õ jt. 
Jälgi reklaami ja tule! 
 

Laupäeval ,14.augustil 
Tõstamaa jalgpalliturniir 
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Vana pilt jutustab 
 

Sellel, pea saja aasta vanusel 
pildil, on Tõstamaa metsavaht 
Karl Oja (1860-1939). Pilt on 
pärit Eesti Rahva Muuseumist ja 
selle pöördel seisab: "Tõstamaa 
mõisa metsavaht jahikäigul 
väsinud puhkab põõsa all. J.Sutt". 
Jahimees on täies varustuses. Kui 
kenasti on seatud püss, jahipasun 
ja -paun, sinnajuurde kübar ja 
piip. Koer peremehe kõrval 
tundub samuti väsinud olevat, 
magab õndsat und. Küllap oli 
tallegi Tõstamaa piltnik Sutt hea 
tuttav, võis julgelt puhata! Karl 
Oja tütrepoeg Arno Kuura (sünd. 
1927) sõnul on põõsa all puhkaja 
tema vanaisa tõesti. 

Karl Oja tuli Porilaane 
metsavahi kohalt Alu külla Pärna 
(Mihklisauna) talu pidama möö-
dunud sajandi algusaastatel. 
Metsavahiametist ära tulles 
saanud mõisast kingituseks 
"linaseemnekarva" täkkhobuse ja 
uhke nahkpolstriga "penkvankri", 
millega tal meeldinud külavahel 
sõita. Tema hobusele öeldud 
"poolhobune" (oli ühe munaga). 
Karl Ojal oli naine Liina ja kaks 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
last. Poeg Voldemar Oja (1864-
1989) ja tütar Ida Oja (Kuura 
1906-1993). Tütar Idast sai 
kodutalu perenaine, abiellus 
Aleksander Kuuraga. Neil oli 
poeg Arno. Voldemar Oja 
lõpetas 1911.a. Tartu Õpetajate 
Seminari. Töötas mõned aastad 
Reiu ja Vihterpalu koolis, 
põgenes 1915.a. Siberisse 
seiklema. Teda käidud kaua 
aega taga otsimas. Kirjutada ei 
olevat lubatud ja kodused  
arvasid, et teda enam pole. Oli 
õpetaja Jenissei kubermangu 
mitmes koolis, ka koolide  
inspektor (selles ametis tulnud 
tal mitmeid kordi hundikarja 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
eest põgeneda) ja mitme kooli 
direktor. Ostrovis oli Eesti 7-
klassilise kooli direktor. 1938. 
aastast töötas Tuluni 
Pedagoogilise Kooli õppejõu ja 
õppealajuhatajana. Ja siis tuli 
tagasikäik Eestisse - Tõstamaa 
7-klassilise kool direktoriks 
1947-1950. Siis pandi ta 
haridusministri asetäitja, hari-
dusministri ja haridusministri 
esimese asetäitja ametikohale 
kuni pensionileminekuni 1961. 
Oli abielus Siberi eestlase Ella 
Hainziga, neil poeg Oskar Oja. 
Lapsendas oma naiseõe tütre. 
                                 
                                Vaike Hang

 

 

Seliste piirkonna II külapäev 
laupäeval, 24. juulil 
 
Seliste rahvamaja juures: 
kl. 13.30 – külaliste registreerimine 
kl. 14.00 – külapäeva avamine 

- esineb Seliste kvintett “Salme” 
- aukodanik 2004 välja kuulutamine 

kl. 16.00 – Seliste surnuaiapüha 
                 teenib ülempreester Ardaljon Keskküla 
kl. 17.00 – Seliste kirik – 140. a.-p.-le pühendatud 
                 pidulik jumalateenistus 
                  teenib A. Keskküla 

- kontsert kitarril, klahvpillidel ja viiulil 
                   (Ann-Lii & Marek Talts) 
 

   kl. 19.00 – Seliste rahvamajas külapidu 
- esineb Tõstamaa 

naisansambel,rahvatantsurühm ja 
“Vokiratas” 

   kl. 20.00   - Tõstamaa näitetrupp esitab Agapetus’e  
                      farsi “Patuoinas” 

- tantsuks ans. “Ahto” (Häädemeestelt) 
 
Kõigile huvilistele avatud  külatuba, muuseumituba, 
kirik, rahvamaja koos näitustega. 
 
Külapäev saab teoks Tõstamaa Vallavalitsuse, 
Kultuurkapitali Pärnumaa Ekspertgrupi 
ja Seliste Ringkonna Seltsi koostööna. 
 
Info tel. 53405756 –Alex Trope 
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Tõstamaa lapsed on 
tublid 

 
 Kui vaadata tagasi lõppenud 
koolispordiaastale, siis võib nii 
väita küll. Iga asi algab algusest. 
Laste sportlikule tegevusele 
pannakse alus algklassides. 
Tõstamaa koolis on seda 
tänuväärset tööd väga tublilt teinud 
õpetaja Sirli Väära. Tema tehtut on 
hea ja kerge jätkata. Oma 
hoolealuste tegemistest kirjutab ta 
ise. Siinkirjutaja püüab anda 
ülevaate kesk- ja vanema astme 
õpilaste kordaminekutest spordis.
  
 On üsna tavaline, et kooli 
sportlik suunitlus on seal 
töötava(te) kehalise kasvatuse 
õpetaja(te) nägu, ehk teiste 
sõnadega edukamad ollakse oma 
õpetaja(te) kitsamal sportlikul 
erialal. Tõstamaa kooli sattus 
läinud sügisel kergejõustiklane ja 
ütleb ju eesti vanasõnagi, et iga 
kingsepp jäägu oma liistude 
juurde, kuna neid tunneb ta kõige 
paremini. Ja nii ta läkski. 
 Septembri lõpus kogunes 
õpetaja-treeneri kutsel üle 
paarikümne õpilase, kes treeneri 
rõõmuks enamuses ka “pidama 
jäid”. Esimeseks kontrolltööks 
kujunesid Pärnu maakoolide 
talvised meistrivõistlused Vändras. 
Tulemused olid julgustavad. Kaasa 
toodi kuus kuld-, neli hõbe- ja neli 
pronksmedalit. Edu tiivustas edasi 
treenima ja kolme kuu pärast 
jõudis kätte eksamite aeg mitte 
ainult klassis, vaid ka 
kergejõustiku radadel. Eksami-

tulemused olid suurepärased. 
Vändrast, Pärnumaa koolinoorte 
meistrivõistlustelt , tuldi tagasi 
üldvõitja karika ja 28 medaliga. 
Külmas vihmas võistlesid tublilt 
eranditult kõik. Kuldmedali võitsid 
Marvin Mitt (3), Merilin Mitt (2), 
Imbi Alpius (2), Rain Kaljurand, 
Leenu Aava, Liina Laasma, Marit 
Karotamm. Hõbedased autasud said 
Lauri Sahtel (2), Merilin Mitt (2), Ida 
Joao, Merlin Miido, Tõnu Reinfeldt, 
Marilin Tetsmann, Marit Karotamm, 
Kristiina Reinfeldt ja teatejooksu 
naiskond (Karoliine Kask, Merlin 
Miido, Imbi Alpius, Merilin Mitt). 
Pronksmedali tõid koju Imbi Alpius, 
Merlin Miido, Lauri Sahtel, Eda 
Vallimäe, Tõnu Reinfeldt, Marit 
Karotamm. 
 D-vanuseklassi 4-võistluses tuli 
maakonna meistriks Liina Laasma.  
Kindla kolmikvõidu Tõstamaale 
kindlustasid Hedi Gretski ja Laura 
Pärna. Seejuures on Liina palliviske 
tulemus teadaolevate andmete järgi 
käesoleval aastal Eesti omavanuste 
tüdrukute hulgas parim. 
 Eesti Koolispordiliidu 
meistrivõistlustel Ülenurme staadionil 
suurte ja tugevate koolidega 
konkureerides platseerusid meie 
võistkonnad paarikümne  kooli hulgas 
keskmistele kohtadele. Marvin Mitt 
aga jättis kaugushüppes kõik 
sadakond konkurenti selja taha ja 
võitis tubli 5.69-ga kuldmedali. Lisaks 
sai Marvin  veel pronksmedali 4-
võistluses.    
 Medaleid võideti ka heitjate 
seeriavõistlustelt, maakonna 
meistrivõistlustelt ja Pärnumaa 
suvemängudelt. Eriti ülev pilt oli, kui 

suvemängude viimasel alal, väike-
rootsi teatejooksus , edestasid 
Tõstamaa neiud Merilin Mitt, Imbi 
Alpius , Merlin Miido ja Grete 
Adler teiseks jäänud võistkonda 
ligi 60 meetriga ning ülejäänud ei 
olnud veel lõpusirgelegi jõudnud. 
 Õde-venda Merilin ja 
Marvin Mitt on tõsiselt ette võtnud 
kooli rekordite  korrigeerimise. 
Merilini 13,1 100 m jooksus, 5.15 
kaugus- ja 1.55 kõrgushüppes on 
kooli absoluutsed rekordid. 
Marvini 7,8 60m ja 12,5 100m 
jooksus ning 5.69 kaugus- ja 1.55 
kõrgushüppes on C –vanuseklassi 
rekordid. 
 Kuid sport ei koosne ainult 
kergejõustikust. Tõstamaa õpilased 
jõudsid medalikohtadele ka 
maakonna koolidevahelistel 
võistlustel suusatamises ja 
murdmaajooksus. Pallimängijate 
au päästsid A-vanuseklassi neiud-
võrkpallurid, kes tõid koju 
pronksmedalid. Jalgpalli ja 
korvpalli peavad meie poisid aga 
veel õppima. Nendel aladel jäime 
teiste selja taha.  

 Arvan, et kooli 
spordiaastaga võib rahule jääda. 
Aitäh kõigile, kes aitasid Tõstamaa 
spordiau kaitsta! Lastevanemaid 
aga tahaks julgustada oma lapsi 
spordi juurde juhatama. See on üks 
kindlamaid vahendeid hoidmaks 
neid sattumast kõverale teele. 

 
 Ilusat ja sportlikku suve! 
 
         Jaan Tamm 
   Spordiõpetaja 
(järg lk.6) 

 
 
Tule rahvarõivalaagrisse! 
 
6.-8. augustil toimub Tõstamaal 
rahvarõivalaager. Ettevõtmise taga 
on Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö-
liit.  

Mitmelt poolt Eestist tulevad 
kohale rahvarõivahuvilised, käsi-
tööõpetajad ja ka meistrid, kes 
aastaid juba rahvarõivaid teinud. 
Ühine huvi toob kokku ja ikka on 
midagi õppida. 

Laupäev on tihe tööpäev, kuhu 
ootame osalema huvilisi Tõstamaaltki. 
Alustame meistritubadega kell 9.30. 
Võimalik on tegelda viltimisega 
(juhendab Liina Veskimägi), niplis-
pitsiga (Kristiina Halberg), taimedega 
värvimisega (Efeline Liiv). Võrkvööd 
tegema ja tanusid hooldama õpetab 
Silja Nõu. Roosimist näitab Anu 
Randmaa ja kõlavööd õpetab tegema 
Maiken Mündi. Kell 16.00 on kavas 
Igor Tõnuristi loeng Eesti rahva-
rõivastest ja nende kandmisest. 

Külalised tulevad ka siitsamast 
lähedalt Kihnust, kus rahva-
rõivatraditsioon siiani au sees. Saab 
esitada küsimusi ja antakse praktilisi 
näpunäiteid. 

Kuna töötubade tarbeks on 
osalejail üht-teist vajalikku ka ise 
kaasa võtta tarvis ja võimalik on 
meiega koos lõunat süüa, siis ootan, et 
te oma osalemissoovist teataksite 
telefonil 56682283. 
Kohtumiseni laagris! 
                   Anu Randmaa 
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Algklassilastele on lõppenud 
spordiaasta üsna edukas olnud. 
Jõulumäe spordimängudelt tõid 
eelmisel kevadel kaks I kohta  
Liina Laasma (palliviskes) ja 
Laura Pärna (kaugushüppes). 
Hedi Gretski saavutas samadel 
võistlustel II koha kaugushüppes. 
Võistkond võitis kombineeritud 
teatevõistluse ning 
pendelteatejooksus saavutati III 
koht. 
Ka sel kevadel tuli 
pendelteatejooksu III koht meile. 
Medaleid võitsid Kaisa Sutt -  I 
koht 60 m jooksus ja II koht 
kaugushüppes, Tauri Palberg - 
II koht kaugushüppes ja III koht 
60 m jooksus. Kergejõustiku 
üldarvestuses saavutas võistkond 
I koha. 
Sügisesel maakonna krossijooksul 
saavutas meie kooli võistkond II 

koha. E-kl poiste võistkond (Karl 
Kalda, Ken Heamets, Kaarel 
Kase, Andrus Leinpuu) jooksis 
end  II kohale. Kaisa Sutt kuulus 
D-kl tüdrukute võistkonda, kes I 
kohale tuli. 
Kevadisel maakonna krossil tuli 
Kaisa Sutt 500m jooksus I 
kohale. 
D-kl tüdrukute rahvastepallis said 
meie tüdrukud maakonnas II 
koha. See tagas pääsu vahevooru 
Haapsallu, mille hea tulemus 
omakorda võimaldas pääseda 
poolfinaali Paidesse. Poolfinaali I 
koht viis tüdrukud Tallinnasse 
EKSL-i vabariiklikule 
lõppvõistlusele, kus saavutati VII 
koht. 
Tänavune lumine talv andis 
võimaluse ka suusavõistlusi 
pidada. Pärast koolivõistlusi 
panime kokku Jõulumäele 

maakondlikule võistlusele sõitva 
võistkonna. 
Keiu Anderson tuli sealt 
hõbemedaliga (1 km). 
Võistlussarja “Tähelepanu, 
start!” alagrupivõidud viisid meid 
poolfinaali, kuhu  
100-st alustanud koolist oli 
jõudnud 12. Poolfinaal selgitab 4 
paremat lõppvõistlusele saajat ja 
kohad 5.-12. Meie saime V koha. 
Lapsed on asunud täitma 
spordimärgi “Noor Lõvisüda” 
normteste. Edukalt testi läbiteinud 
lapsed saavad tuntud sportlase 
pildiga kaardi. Selliseid kaarte on 
meie koolis saanud välja jagada 
juba 108. 
Tore spordiaasta oli. Ilusat suve 
kõigile! 
 
Sirli Väära 

 

Kuidas elad, 
UDMURTIA? 

 
18.-23. juunini sai Tallinnas 

teoks järjekordne Rahvusvaheline 
Folkloorifestival - seekord juba 17-
ndat korda. Osales 120 rühma 
Eestimaalt ja 12 külalisrühma, 
nende hulgas TUGOKO nime 
kandev rühm Udmurtiast. Kui Igor 
Tõnurist rühma lavale hõikas ja 
lisas, et nad saabusid meie 
festivalile 1800 km kauguselt, siis 
tekitas see asjaolu minu erilise 
huvi selle kollektiivi vastu. 

Peale esinemist saingi jutule 
ühe rühmaliikme Tamaraga. 
Esitasin talle mõned küsimused - 
siinkohal lühikokkuvõte vestlusest. 

 
Saabumine Tallinna 

Nad sõitsid siia rongiga ja olid 
teel 36 tundi. Sõidu finantseeris 
kohalik kolhoos, aga hiljem võe-
takse osa sõidukuludest rühma-
liikmete töötasust maha. 
Rühma koosseis 

Rühm loodi 1990. aastal (18 
naist ja 8 meest), keskmine vanus 
30-35 aastat. Propageerivad Ud-
murdi pärimuskultuuri. 

 

Elu-olust 
Keskmine töötasu on ca 1500 

rubla kuus. Kõrgem pension 1200-
1900 rubla. Mõnikord viibib palga 
ja pensioni maksmine mitu kuud. 
Küla inimesed hoiavad end vee 
peal põhiliselt naturaalmaja-
pidamisega - igal perel on lehm, 
siga jne. Kuna loomapidamisega 
asulates on üsna raske tagada ilusat 
elukeskkonda, siis valitsebki igal 
pool paras korralagedus. Sama-
moodi iseloomustab Tamara ka 
oma pealinna Ishevskit (asub 
Tamara kodukülast 120 km 
kaugusel). Kõike eelnevat silmas 
pidades ei üllatagi mind tema 
hinnangud meie linna ja inimeste 
kohta - nii ilusat ja puhast linna 
pole tema elus näinud. Kiidu-
sõnadega polnud Tamara kitsi ka 
meie elanike riietuse ja üldise 
tänavapildi kohta. 
Rahvusküsimus 
Novoje Asanovo küla on puhtalt 
udmurdi küla - on ainult 2 vene 
perekonda, aga need on olude 
sunnil ka juba rohkem udmurdid 
kui venelased. 
Töö ja töökohad 
Külas on kolhoos ja töökohti 
jätkub, aga mõni amet on väga 
odavalt makstud. Tamara ise on 

külanõukogu töötaja, abikaasa 
autojuht. Kokku teenivad ca 3000 
rubla kuus (1 rubla on 43 meie 
senti). Ka neil on isklik majapi-
damine ja oma maja - siis saavad 
hakkama. 
Haridus 
Tamaral on 2 poega. Vanem poeg 
(18) õpib tehnikumis ja noorem 
(16) kohalikus koolis. Algharidus 
on udmurdikeelne, aga kõigil 
noortel on soov õppida selgeks 
vene keel, sest muidu on edas-
pidine haridustee suletud. 
Arvamus valitsusest 
Siin jääb Tamara kidakeelseks. Jäi 
mulje, et ta ei julgenud oma arva-
must avaldada. See oli mulle täie-
lik üllatus -meenutas kuidagi süga-
vat stagnaaega, mil pidi oma 
väljendusi ja sõnakasutust rangelt 
kontrollima. 
Kokkuvõtteks 
Selle väikese kirjatüki mõte 
seisneb selles, et tahan oma 
kodukoha lugejatele anda 
võimalust võrrelda oma elu-olu 
kusagil kaugel elava sugulasrahva 
eluga. Loodan, et jagate minu 
arvamust - pole meie elul häda 
midagi ja aina paremaks läheb. 
Tamaraga ajas juttu Efeline

 



 
 
SOODSAD 
PANGATEENUSED 
POSTKONTORIST 
Ajal, mil enamikus pankades 
naeratusi pigem koondatakse, 
on Eesti Ühispangal oma 
kliendile pakkuda ei rohkem 
ega vähem kui 593 inimsooja 
teeninduspunkti, ka kõige 
väiksemates maakohtades, kuhu 
alati isegi pangaautomaat ei 
jõua. Ühispanga kliente ootab 
seal pangale lisaks AS Eesti 
Post, mis oma 548 
struktuuriüksusega on 
tihedaima tegevusvõrguga 
ettevõte Eestis. Koos pakutakse 
teenust nimega Postipank. 

Pangateenuste ühise pakkumise 
võimalused tulid päevakorda 
ligemale kümme aastat tagasi. 
Alates 1996. aastast said 
Ühispanga kliendid võimaluse 
toimetada oma pangaasju 
kodule lähimas postiasutuses. 
Kuna sel ajal oli pangal 
sularaha-automaate veel vähe, 
leidis teenus kohe aktiivset 
kasutust, eriti maarahva seas: 
Postipangas saab sularaha välja 
võtta, sisse maksta ja sooritada 
muid igapäevasemaid 
pangaoperatsioone. Osa 
ettevõtteid maksid oma 
töötajatele isegi palka 
postkontorite kaudu.  

AS Eesti Post juhatuse esimees 
Peeter Raudsepp peab teenust 
postivõrgule perspektiivikaks. 
“Näiteks Prantsuse postil on 
65% toimingutest 
finantstoimingud,“ ütles ta ja 
soovis Ühispanga klientidele 
tere tulemast Eesti Posti 
kontoritesse. 

EESTIMAAL ON ÜLE SAJA 
POSTIPANGA 
Kõige aktiivsematesse 
postkontoritesse on viimasel 
neljal aastal paigaldatud 

elektrooniline otseühendus 
pangaga, mis tähendab seda, et 
neis postkontorites on 
pangatehinguid võimalik 
sooritada reaalajas--täpselt sama 
kiiresti kui pangakontoris. 
Sellised postkontorid, kus saab 
tehinguid teha elektrooniliselt, 
pangakaardi vahendusel, 
kannavad nimetust Postipank. 
Eestimaa südames asuvas 
Imaveres avati paar kuud tagasi 
järjekorras sajas Postipank.  
Klient saab Postipangas sooritada 
kõiki põhilisi pangatehinguid: 
sularaha välja võtta, sisse maksta 
või kellelegi teisele üle kanda ja 
maksta arveid. Lisaks on 
võimalik avada eraisiku 
arvelduskontot, taotleda 
pangakaarti ja sõlmida 
Internetipanga-, otsekorraldus-, 
püsikorraldus- ja telefonipanga 
lepinguid.  
Eraisikutest kliendid saavad 
Postipangast taotleda spetsiaalset 
Postipanga kaarti. Selle kaardiga 
mõtles pank eeskätt inimestele, 
kes pangateenuseid harva vajavad 
—klient saab kaardi ilma selle 
eest maksmata ja samuti ei pea 
maksma kuuhooldustasu, mis 
hariliku deebetkaardi puhul 
näiteks on 10-15 krooni kuus. 
Postipanga kaarti saab kasutada 
Postipanga kaarditerminalis ning 
Ühispanga sularaha- ja 
makseautomaatides. 
 

NÜÜDSEST  SAAB 
KAARDIGA RAHA TASUTA 

VÄLJA VÕTTA 
Kõige toredam uudis on see, et 
Postipangast saab eraisik nüüd  
Ühispanga deebetkaardi- või 
Postipanga kaardi vahendusel 
raha välja võtta ilma teenustasu 
maksmata. Seega täpselt sama 
odavalt nagu 
sularahaautomaadistki. Seejuures 
aitab klienti selle protseduuri 

juures abivalmis postitöötaja. Mitte 
vähem toredam on seegi, et 
eraisikul on võimalik raha oma 
Ühispanga arvele sisse maksta ka 
tasuta. Ikka pangakaarti kasutades.  
Kaarditerminalita ehk mitte-
elektroonilistes Postipankades jäid 
kehtima senised hinnad. 
 

KAS SÕBER SINU 
PANGAVÕRGUST TEAB 

Ühispank on ainus pank Eestis, kes 
postkontorites pangateenust pakub, 
kuid Postipanku saavad kasutada 
ka teiste Eesti pankade kliendid. 
Nn kaardi ristkasutuse puhul tuleb 
maksta väikest lisatasu, nagu 
pangaautomaatideski. 
 
2004. a. on kavas avada veel 15 
elektroonilist Postipanka. 
 
Elektroonilistes Postipankades on 
võimalik tehinguid sooritada kõigil 
pangakaarti omavatel eraisikutel ja 
juriidilistel isikutel. Elektroonilist 
Postipanka saab kasutada:  

�Ühispanga deebetkaardiga  
�kõikide teiste Eesti pankade 

deebetkaardiga  
�Postipanga kaardiga 

Selleks tuleb pöörduda postitöötaja poole, 
kes sisestab arvutisse vajalikud andmed. 
Seejärel tuleb Teil end pangakaardi abil 
identifitseerida. Postipangas on selleks 
otstarbeks kaardilugeja, mis loeb kaardilt 
vajaliku info ja Teie sisestate vaid Teile 
teadaoleva PIN koodi. Seejärel 
teostatakse Teie pangatehing samamoodi 
nagu pangakontoriski. 
 
Valik teenustasudest: 
Siseriiklik ülekanne   9 kr. 
Sularaha väljavõtmine eraisiku poolt:  
0 kr; alates 6. tehingust 0,2% summast, 
min. 12 kr. 
Sularaha väljavõtmine juriidilise isiku 
poolt:  0,2% summast, min 12 kr. 
Sularaha sissemaks oma kontole 
eraisiku poolt: 0 kr, alates 6. tehingust 5 
kr, enam kui 10 000 kr korral 0,2% kogu 
summast 
Sularaha sissemaks oma kontole 
juriidilise isiku poolt: 5 kr, enam kui 
10 000 kr korral 0,2% kogu summast. 
Sularaha sissemaks võõrale kontole: 
0,2% summast, min 20 kr. 
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    Lea Rannik Tõstamaa Raamatukogu  tel. 96 184 lea.rannik@mail.ee 
    Ülo Lepik                                                                               lo.lepik@mail.ee 
    Trükkinud OÜ Hansaprint 
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VIII Tõstamaa valla päevad 
27.-29. augustil 

 
27. aug. – üritused Tõstamaa mõisas ja selle ümber 
                Operetta Scretta mõisa-kontsert 
                Rahvamajas Tõstamaa näitetrupi etendus “Patuoinas” 
                Tantsuõhtu, kus astuvad üles Tõstamaa ansamblid jm. 
 
28. aug. –     Laat (keskväljakul) 

- lastehommik 
- Tõstamaa kirikus annab kontserdi Liisi Koikson 
- Epp-Maria Kokamägi selle suve näitus 
- Üritused mõisas 
- Õhtu koos ans.-ga “MEIE MEES” 
-  

29. aug. – Tõstamaa kirikus pidulik jumalateenistus 
- mõisa juures vallapäevade lõpetamine 
 

Jälgi reklaami ja paku välja oma üritus, mida soovid 
vallapäevade raames korraldada! 

 

 
Igal teisipäeval ja 

neljapäeval kl. 9.00 - 18.00 
töötab Tõstamaal juuksur 
(lasteaiaga ühes majas). Samas 

võimalus keemiliselt silmi 
värvida, Avoni kosmeetikat 

tellida, tutvuda Herbalife 
kosmeetika ja loodustoodetega.   
( Annan konsultatsiooni, kuidas 

saavutada head enesetunnet, 
energiat, aktiivsust, kontrollida 

kehakaalu, puhastada ja 
tugevdada organismi). Võimalus 

Avoni ja Herbalifiga ise lisa 
teenida. 

 
 Info 44 96 189 
 52 05 981  Erika 
 

Ja lõpuks siia pilt , mis eelmisse 
lehte ei mahtunud.Siin nad on – 

2003/2004 Tõstamaa mälumängu 
võitjad : LÕVISÜDA 

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

J.W.Goethe 


