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p Laupäeval 11. juunil toimus viies 
Pootsi laat seekord Pootsi spordiväl-
jakul. Laada korraldaja Reet Ranna 
Jäi üritusega väga rahule. Iga aastaga 
on laadal aina rohkem nii müüajaid 
kui ka ostjaid. Rõõmustas, et müüdi 
palju taimi ja aiakaupu, just seda, mis 
maainimesel vaja. 

Samuti müüdi tibusid, parte, 
hanesid, küülikuid ja põrsaid. Laata 
käis avamas vallavanem Toomas Rõhu 

ja juhtis Lauri Nebel. Traditsiooni ko-
haselt peeti ka rammumehe võistlust. 
Kaheksa oasleja hulgast kuulutati 
võitjaks Maido Kaja. Meeleoli aitasid 
luua valla taidlejad ja õhtul alanud 
simmanil tantsiti hommikuni. Suur 
tänu Reet Rannale ja tema perele ning 
jätkugu neil jaksu ja tahtmist järg-
miselgi aastal.  

TT

Väsinud aga õnnelik Randade pere laadapäeva õhtul.  Viies Pootsi laat on just 
lõppenud ja kohe on algamas kauaoodatud lõbus külasimman.

Viies Pootsi laat
möödus taas edukalt
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p Minu lapsepõlve suved möödusid Virumaal ja 
alati‚ kui ma mõtetes jälle nende aegade juurde 
pöördun, tulevad mulle meelde lõhnad, hetked ja in-
imesed. Kõige tähtsamad asjad olid minu jaoks sala 
maasikakohad. Sellised künkad või mättad, mis pu-
netasid ning lõhnasid küpsetest marjadest ja mida 
ainult mina teadsin. Selliseid kohti tuli otsida juba 
varakevadest peale ja neil hoolega silm peal hoida, 
kui kõige suuremal varandusel. Teine väga tähtis ja 
pidulik sündmus oli Haljala surnuaia püha.

Mäletan, kuidas vanatädi ootas ajalehes teadet 
püha toimumise kohta. Minekuks valmistumine oli 
väga tähtis, mind küüriti eelmisel õhtul korralikult 
puhtaks, valged põlvikud pandi jalga ja muidugi 
parim satsidega kleit. Vanatädi kraamis välja ilusa 
musta pitsrätiku ja vanaonu lõi läikima oma pika 
säärega nahksaapad, sest tema kandis alati kalifeep-
ükse. Mõnikord läksime hobusega aga rohkem ikka 
bussiga. Hommikul lõikasime aiast tohutu kimbu 
lilli haudadele panemiseks. Surnuaias paistis alati 
päike, sirelid lõhnasid uimastavalt ja palju, palju 
lilli kasvas kõikjal. Eriti meeldisid mulle piibelehed 
ja meelespead, nemad kasvasid just sellistel vanadel 
samblaga kaetud hauaküngastel, mis olid hooletusse 
jäetud. Rahvast oli väga palju, aeti juttu ja käidi sug-
ulaste ning sõprade haudadel. Samuti  räägiti ka, kui 
ilus või hooldamata kellegi plats välja nägi. Orkester 
oli samuti ja mängis täitsa toredaid lugusid, igata-
hes oli kõik väga pidulik. Kui ma olin meelde jätnud, 
kuidas vanatädi ja vanaonu üles leida (hk need viis 
hauaplatsi ringiratast läbi kapanud ja iga kord nad 
ka üles leidnud) läksin uusi maid avastama. Muidugi 
tuletati lastele aeg-ajalt tungivalt meelde,et surnuaias 
joosta ei tohi.

Imelik, et keegi ei kasutanud sõna kalmistu. Aia 
äärest viis jalgrada üle kiviaia ja seal oli tohutu kuhi-
la vanu pärgi, kunstlillekimpe ja palju igasugu hu-
vitavaid lilli, aga vanatädi oli mul rangelt keelanud 
kalmistul lilli murda ja prügimäelt kunstlilli  kaasa 
võtta, ütles, et siis tuleb surm koju kaasa.

Seda kartsin ma hirmsasti ja püüdsin olla sõnaku-
ulelik laps. Mõnikord leidsin ennast haudade vahelt 
päris üksi ja siis puges küll hirm naha vahele. Ku-
jutlesin, kuidas hauast sirutub käsi minu poole ja ki-
hutasin sealt tuhatnelja minema. Kui jälle inimeste 
sekka jõudsin, olin rahunenud. Pärast läksime poodi 
ja mulle osteti alati limpsi, saiakesi ja jäätist. Ma olin 
väga õnnelik, andmata endale aru, et mind tegi õn-
nelikuks väga õnnetu koht. Nüüdseks on vanatädi ja 
vanaonugi juba ammu Haljala puude all puhkamas 
ja mina ei ole täiskasvanuna ühelgi surnuaia pühal 
käinud vist sellepärast, et see mälestus jääkski sell-
iseks õnnelikuks.

Ülle Tamm
toimetaja

JUHTKIRI

TOIMETUS
Toimetaja Ülle Tamm Tel. 505 5340 Küljendaja Merike Tamm, 
Interneti väljaanne Rain Veinjärv
Saatke meile oma jutte ja fotosid aadressil leht@tostamaa.ee 

Levi: Tõstamaa PMÜ kauplus, Seliste Jaani pood, Pootsi pood, 
Tõhela raamatukogu, Tõstamaa bensiinijaam, Lao pood
Trükikoda Hansaprint
Tiraaž: 500tk

p Pärnu maakonna 32-st 
kalmistust viis asub Tõs-
tamaa vallas. Seliste kalmis-
tu hooldaja Milvi Ranna 
hinnangul on haudade 
koristamise kultuur pare-
maks läinud. Palju on kor-
da tehtud just vanemaid 
haudu. Jaanuaritorm teki-
tas ka kalmistutel palju pa-
handust, kuid tormikahjude 
likvideerimisel ja suurema-
tel töödel on abiks olnud 
valla töötud. Kõikide kal-
mistuvahtide ühine mure 
on siiski inimeste lohakus, 

tihti ei viitsita prahti ära 
viia, vaid see jäetakse hau-
dade vahele vedelema. Prügi 
visatakse kuhu juhtub, kui-
gi on tähistatud põletusplat-
sid. Prügikasti ja ka kõrvale 
tekib hulgaliselt linnaini-
meste prügi. Kaduma lähe-
vad rehad ja ämbrid. Vii-
mane puhkepaik meie lähe-
dastele võiks siiski austust 
väärida, kellele võiks küll 
meeldida prügimäel püha 
palvust pidada. 

TT

Kõpu kalmistu vanad unustusse jäänud kalmud on loodus 
ise kaunistanud piibelehtede ja meelespeadega.

Pühapaik ei ole prügila
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Tänavuse muinsus-
kaitsekuu väärikaks 
lõpetuseks toimus 
18. mail Tõstamaa        
Seltsimajas maakond-
lik kalmistupäev. 

Osalesid kalmistuvahid kogu 
Pärnumaalt ja lisaks külali-
si kaugemaltki. Peaesinejaks 
oli Ilme Mäesalu – muinsus-
kaitseameti peainspektor, 
kes on ka uue kalmistuse-
aduse väljatöötamise töö-
grupi liige. Lõviosa oma 
paari tunni pikkusest et-
tekandest pühendaski Mäe-
salu uue kalmistuseaduse 
tutvustamisele.

Seadustik on mahukas ja 
keeruline ning tavakuulajale 
raskesti meeldejääv. Mõned 
olulisemad seadusesätted 
jäid siiski meelde. Rõhutati 
asjaolu, et keegi pole ha-
uaplatsi moodustava maa 
omanik, vaid maa on an-
tud perekonale pikaajal-
iseks kasutamiseks. Sellest 
tulenevalt peab hauaplatsi 
valdaja sõlmima kohaliku 
omavalitsusega tasulise 
lepingu, kus on kirjas mõle-
ma lepingupoole õigused ja 
kohustused.

Kalmistul peab olema 
tagatud, et põhjavee tase 
ei ulatuks kõrgemale kol-
mest meetrist, et vältida 
vette matmist. Kalmistul 
peab olema piirdeaed ja vi-
iekümne meetri laiune ra-
huvöönd, et vältida müra 
matusetalituse ajal. 

Uus kalmistuseadus 
on karm

Omavalitsusega sõlmi-
tavas lepingus on kirjas 
platsi suurus ja hooldam-
ise kord: mitu korda aas-
ta jookul tuleb hauaplatsi 
korrastada, milliseid platsi 
piirdeid võib kasutada, ka 
puude ja põõsaste istut-
amine tuleb kooskõlastada. 
Ühtegi puud ega põõsast ei 
tohi ilma loata maha võtta. 
Trahv kuni 10 000 krooni. 
Lepingus antakse soovitu-

si sobivate korratähiste ja 
platsipiirete kohta. Vanad 
korratähised tuleb säilitada 
– need võivad omada muin-
suskaitselist väärtus. Eriti 
tuleb eelnimetatud sead-
uspunktidest kinni pidada 
muinsuskaitse alla kuulu-
vatel kalmistutel. Tõstamaa 
kalmistu on muinsuskaitse 
all. 

Veel mõned seadusesät-
ted, mis võiksid huvi pakku-
da hauaplatsi valdajatele. 
Hauaplatsi suurus ühe in-
imese kirstu matmiseks 
peab olema 2,5m x 1,5 m, 
haua sügavus vähemalt 1,5 
m. Kui tulevad välja eelmise 
matuse säilmed, asetatakse 
need uue haua põhja. Kui 
kirst on säilinud, tuleb see 
paigale jätta ja kaevata uus 
haud. Peale matta võib 25 
aasta möödumisel viimasest 
matusest. Tuhamatuse platsi 
suurus on 1m x 1m ja sü-
gavus 1m. Igal kalmistul 

peab olema kalmistukaart 
ja –register kergendamaks 
kalmistuvahi tööd. 

Eduard Rajari – muin-
suskaitse spetsialist, pööras 
oma ettekandes suurt 
tähelepanu kalmistule kui 
kalmistukultuuri kand-
jale. Erilise tähelepanu ja 
hoole all olgu vanad kalm-
istu elemendid (kivikirstud, 
raudristid) ja leida võimalus 
nende restaureerimiseks. 
Hiljem demonstreeris Ra-
jari Tõstamaa kalmistul ühe 
ümberkukkunud raudristi 
lihtsamat korrastamist. Õp-
pepäeva lõpetas jalutuskäik 
meie kalmistul, mille puhtus 
ja kord teenis kõigi osale-
jate kiidusõnu ning aval-
dati üksmeelset tunnustust 
meie kalmistuvahi Ellen 
Aava hoolsale tööle. Aga 
Ellen ise on mures kalm-
istu peavärava juures asuva 
prügikonteineri pärast. Selle 
sisu reedab vastutustunde-

tute möödasõitjate kommet 
oma sodi kalmistukontein-
erisse sokutades. Sealt on 
leitud Pamperseid, joogi-
taarat, ajakirju jms. Mõni 
„poetaja” on isegi oma 
aadressi jätnud. Tilk tõrva 
meepotis ei väära siiski tõ-
demust, et oli üks infotihe 
ja õpetlik päev. 

Efeline 
 

Maakondlik kalmistupäev 

Karksi ja Halliste valla kalmistute hooldaja Maire Sala näitab vana Halliste kogudusele 
kuuluva matmispaiga plaani. Plaani hoiab ka Silver Riige, Koonga valla abivallavanem. 

n 10. juuli kl. 14.00  
           Tõstamaal
n 10. juuli kl. 14.30 
                             Tõhelas
n 23. juuli kl. 14.00 
                     Pootsi-Kõpul
n 23. juuli kl. 16.00 
                              Selistes
n 12. august kl. 18.00      
                             Kastnas 
(kirikus kontsert kl. 17.00)

SURNUAIAPÜHAD:

Pühapaik ei ole prügila



4 TÕSTAMAA TUULED   juuni 2005 juuni 2005   TÕSTAMAA TUULED 5  

Lühiülevaade   27. mail 2005. toimunud 
vallavolikogu  istungist.
Kohal olid  kõik volikogu liikmed.
Päevakorda kinnitati: 
p Infominutid 

 Vallavanem rääkis oma ettekandes Manija sadama 
süvendamisest, Manija paadi remondist, vallateede kor-
rastamisest ja lähiaja projektidest.
p Jäätmehoolduseeskirja esimene lugemine  

 Uut jäätmehoolduseeskirja eelnõud tutvustas arendus- 
ja keskkonnanõunik Kerli Brandt. Eelnõu on parandu-
settepanekute tegemiseks välja pandud valla kodulehele 
www.tostamaa.ee.
p Detailplaneeringu algatamine 
Ettekanne  Kerli Brandtilt.

Otsustati algatada Tõstamaa vallas Kavaru külas asuva 
Vana-Manguse maaüksuse detailplaneering eesmärgiga 
jagada katastriüksus kolmeks eraldi katastriüksuseks.
p Külapiiride täpsustamine
 Ettekanne maanõunikult Helle Vahemäelt. 

Otsustati taotleda külapiiride täpsustamist võttes aluseks 
maakatstrisse kantud maaüksuste piire.
p Kinnistute jagamine   ja maa sihtotstarbe määramine 
Ettekanne Helle Vahemäelt

Otsustati anda nõusolek: Tõstamaa vallas, Kavaru külas 
Vana –Manguse kinnistu jagamiseks ja maa sihtotstarbe 
muutmiseks;

Seliste külas Eeriku katastriüksuse jagamiseks kaheks 
katastriüksuseks ja Jaani-Mardi katastriüksuse jagamiseks 
kaheks katastriüksuseks;

Tõlli külas Aadu II katastriüksuse jagamiseks kolmeks 
eraldi katastriüksuseks ja maa sihtotstarbe muutmiseks.

Peerni külas asuva Laksu katastriüksuse jagamisega 
üheksaks eraldi katastriüksuseks ja määrata maa sihtot-
starve vastavalt kehtestatud detailplaneeringule;

Kastna külas asuva Metsakiisa katastriüksuse jagamiseks 
kaheks eraldi katastriüksuseks;

Pootsi külas asuva Tammiku katastriüksuse jagamiseks 
kaheks eraldi katastriüksuseks:
p Põhivahendite kandmine väikevahendite nimekirja 

Taotluse volikogule esitas valla pearaamatupidaja Karin 
Randmäe. Otsustati taotlus rahuldada.
p Valla kultuuritööst

Ettekandega tehtust ja tulevikuplaanidest esines valla 
kultuurijuhilt Õnnela Pärnastel. 

Tõstamaa vallavolikogu 
27. mai istungilp 4.mail 9:14 teatati

kahjutulest Varbla 
külas.Põles mahajäe-
tud sigala katusealune, 
kus soojustuseks oli 
kasutatud turvast.Tänu 
päästjate kiirele tegut-
semisele tuli suuremat 
kahju tekitada ei jõud-
nud.
p 10.mail kell 8:13 sai 
Lääne-Eesti häirekeskus 
teate kulu põlengust 
Seliste külas. Põles viis 
ruutmeetrit teeäärt.
Kätte hakkab jõudma 
suvi ehk siis puhkuste 
aeg. Hakatakse korralda-
ma matkasid ja laagreid. 

Siinkohal tahaks ini-
mesi manitseda ettevaa-
tusele lõkete tegemisel 
ja juhtida tähelepanu 
ohutusele ka veekogudel 
viibides.

ÄRGE JÄTKE LAPSI 
JÄRELVALVETA !!! 

Ilusat turvalist kevadet 
ja algavat suve kõigile.

p Mai alguses oli probleem 
koeraga Tõhela külas, kes 
ründas inimesi ja möö-
dasõitvaid autosid. Politsei 
pööras koeraomaniku Sanna 
tähelepanu sellele ning käes-
olevaks ajaks on probleem 
lahendatud.

10.05.2005.a. lõi Argo 

Seliste külas Jarmole ja-
laga selja piirkonda, mil-
lega tekitas kannatanule 
tervisekahjustuse. 

21.05.2005.a. omavolit-
sesid kaheksa mittekoha-
likku noormeest Lucia baa-
ris ning baaridaamil tuli 
kohale kutsuda politsei.

21.05.2005.a. oli politsei 
abi vaja Ermistu puhkekülas, 
kus puhkeküla külastajad ei 
allunud korrale.

23.05.2005.a. pääsesid 
lahti Hendriku lehmad, kes 
läksid Anne aeda ja kahjus-
tasid seal istikuid.

Maikuu Tõstamaa vallas.

p 25.05.2005.a. on 
Järvelt, Audru- Tõs-
tamaa- Nurmsi maan-
tee äärest, ära varas-
tatud Tõstamaa valla 
poolt sinna paigalda-
tud puidust istepink-
laud. Politsei palub 
kõigil, kes antud juh-
tumist midagi teavad 
või arvavad midagi 
teadvat, helistada 
konstaablile telefonil 
449 6111 või 
5346 5490.

112 ja POLITSEI

REMONDI-EHITUSMEHELE
kelle tööülesanneteks 
on munitsipaalehitiste 
ja rajatiste hooldus-, 
remont ja ehitustööd. 
Eeldame:
l tänapäevaste ehitus-

töövõtete ja materjalide 
tundmist
l iseseisvat tööoskust 

ja usaldusväärsust
l soovitavalt isikliku 

auto kasutusvõimalust 
töösõitudeks, mille kom-
penseerime.

Sooviavaldus koos 
elulookirjelduse, haridus-
dokumentide ja palga-
sooviga palume esitada 
Tõstamaa vallavalitsu-
sele juuliks kinnises 
ümbrikus märgusõnaga 
“ehitusmees”.

TÕSTAMAA VALLAVALITSUS 
OTSIB EHITAJAT 

l 180 m2 ehitusaluse 
pinnaga võrgukuuri ehi-
tamiseks Manija saarel
l 2 puidust kuuri 

remondiks Tõstamaa 
alevikus
l Tõstamaa rahvama-

ja riietus- ja ringiruumi-
de sanitaarremondi teos-
tamiseks.

Huvitatutel võtta 
ühendust kuni 30. juuni-
ni telefonidel 514 6933 
või 506 1930

ETTEVÕTJA !
Kui oled huvitatud 
Tõhelas kaubandusega 
tegelemisest, võtta 
ühendust Tõstamaa val-
lavalitsusega. 
Info 506 1930

VALD PAKUB TÖÖD

POLITSEI PALUB ABI

12.-14. august 2005
Kava järgmises vallalehes !

Kui sul on soovi  ja 
ideid vallapäevade raa-
mes oma ürituse korral-
damiseks, võta enne 
5. juulit ühendust
Õnnelaga 523 6350

IX TÕSTAMAA 
VALLA PÄEVAD
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Tõstamaa Keskk oli 12. klassi lõpetajad:

K
lassijuhataja : Reene Tammearu

o

Tõstamaa Keskkooli 9. klassi lõpetajad:

Aava, Liisu - Alasi, Rain - Heindla, Siim
- Juurik, Merike - Kiisler, Karin

- Kingsep, Tiina

Klaas, Andreas - Lepik, Triin - Marus, Toivo - Maruse, Alvar - Merimaa, Kersti - Mitt, MerilinMännamäe, Renate - Palusalu, M
aido - Põltsam, Marta - Reinfeldt, Tõnu - Rudnitski, Romek

Seppor, Malle - Teearu, Ragnar - Lusti, Annika Rosko, Roman - Veeväli, Robert

K
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ssijuhatajad: G
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ti

Ta
lu



6 TÕSTAMAA TUULED   juuni 2005 juuni 2005   TÕSTAMAA TUULED 7  

Õitsev kevad
£ 12. mai oli ilus päev 
ja me läksime Efeline Li-
ivi juhendamisel Tõstamaa 
matkarajale. Kooli ees 
moodustasime kaks rühma, 
kes kogu matka jooksul 
omavahel võistlesid. 

Kõigepealt lugesime kooli 
ümbruses olevaid infolehti 
ja vaatasime, mis meelde 
jäi. Siis käisime pargis, 
võrdlesime seedri-, männi- 
ja kuusepuid ning korjas-
ime õitsvaid taimi. Staadio-
nil tegime kindlaks, kumb 
meeskond rohkem taimi lei-
dis ja kes neid tundis.

Jõe peal tegime pilti ja 
siis saime teada, kuidas 
soo peale põllud tekkisid. 
Lauluväljaku ja kõlakoja 
ehitamise kohta kuulsime 
ka huvitavaid asju. Meie 
matk lõppes Levaroti mäel, 
kus toimus väike võistlus. 
Kõik jooksid kiiresti kooli 
juurde, sest busside mineku 
aeg oli käes. Me saime oma 
kodukoha ümbrusest roh-
kem teada. 

Sten-Ander Ojakallas 
V kl

PS! Tauri kommentaar: 
„Minu arvates on Sten-An-
der meie klassi kõige targem 
õpilane looduse alalt.“

Suvele vastu
£ Maikuu viimasel päeval 
valas vihm koolimaja katuse 
taga, millal 5. klass jalgrat-
tamatkale läheb. 21 „viien-
dikku“, 3 vaprat ema, 1 
motoriseeritud isa ja vilega 
klassijuhataja olid valmis. 
Elfi andis sideme, plaast-
ri, haavaliimi ja peavalu-
tabletid üle ning asusime 
teele.

Kui kiiresti esimesed rattu-
rid mööda metsavaheteed 
Kastna kirikuni jõudsid, 
pole täpselt teada. Seal tegi-
me igatahes peatuse. Mõni 
rüüpas lonksu kaasa võetud 
veepudelist ja siis mindi ki-
rikut, kunagist koolimaja 
ja rahvamaja uurima. Ger-
lyn teadis, et tema ema on 
Kastna koolis õppinud, aga 
praegu on küll korras kooli-
hoonet ja vikse koolilapsi 
sinna raske ette kujutada. 
Matkajad leidsid rahvama-
jast hoopis õnnetult otsa 
saanud rebase.

Edasi sõitsime Merle isa 
eskordi saatel Vaiste poole. 
Vaistes oli teejuhiks Ade-
Riin, kelle kodust möödudes 
nägime, et seal käis tõsine 
igapäevatöö. Vaiste lõkke-
platsil olid ootamas kui-
vad puud, vorstid, küpsised, 
kali ja muu suupärane ning  
olude sunnil neljal rattal 

saabunud tublid lapsevane-
mad. Kõhud olid päris tüh-
jad ja kindlasti ei küpsenud 
kõik vorstid põhjalikult 
läbi, enne kui kadusid. 
Vaiste rannas piknikulaua 
taga meenutasid vanemad, 
kellest enamik meie kooli 
vilistlased, oma kooliaega. 
Noored proovisid merevett. 
Jääsuplejaid ei paistnud see-
kord kaasas olevat ja põhja-
likuks kümbluseks hakkasid 
tuntud Ermistu-fännid koju 
kippuma. Kaldal tehti veel 
mõni mäng, saadi palliga 
matkakaaslasele pihta ja 
kogu seltskond keeras esi-
ratta kodu poole. Koristami-
se rõõm jäi seekord täiskas-
vanutele.

Ratturitel näis võhma 
jätkuvat ja lõunaks jõudsid 
kõik koju. Kindlasti oli see 
matk sissejuhatuseks pal-
judele suvistele sõitudele 
nii Kastnasse kui ka Mat-
siranda. Mõnus seltskond 
ja kaunis kodumaa loodus 
aitasid lehekuu ära saata. 
Plaastrid tõime koolimajja 
tagasi ja vihm ootas, kuni 
kodu paistma hakkab. 

Triinu Pert 
klassijuhataja

Viienda klassi kevadaskeldused

29. mail toimus Pärnu 
Vallikäärus laulu- ja 
tantsupidu "Toots ja 
Teele". Osavõtjateks olid 
linna ja maakonna laulu-
koorid ja tantsurühmad. 
Pidu sai alguse rongkäi-
gust läbi Pärnu kesklin-
na. Seejärel asuti laulma 
ja tantsima ning nauti-
ma Tootsi ja Teele tege-
misi vanast kooliajast. 
Meie kooli esindasid sel 
suurel ja esinejaterohkel 
üritusel kaks kollektii-
vi: I klassi tantsurühm 
ja  algklasside mudilas-
koor. Tore oli tõdeda, 
et lastele pidu meeldis. 
Samuti jäid rahule va-
nemad, kes olid nõu ja 
jõuga abiks ja elasid 
valjuhäälselt rongkäigule 
kaasa. I klassi lastele oli 
selline ülesastumine es-
makordne ning nad tulid 
väga hästi toime. 

Kaarin Reinson
1. klassi õpetaja

Meie mudilased
laulu- ja tantsu-
peol

£ Vigurivänt 2005 maa-
kondlikud võistlused 
toimusid 14. mail Pär-
nus Ülejõe Gümnaasiu-
mi staadionil. Meie kooli 
tublid ratturid saavutasid 
võistkondliku II koha. 

£ Võistkonda kuulusid: 
Liis Leerima, Maarjan 
Rand, Maret Palusalu, 
Kaarel Kase, Jüri Sääsk, 
Paul Tilk ja Ingmar Ju-
urik. Individuaalarves-
tuses tuli üldkokkuvõttes 
I koht Paul Tilgale ja II 
koht Kaarel Kasele. Õpi-
lasi juhendab Valev 
Randmäe.

Suured kivimürakad
paksu samblavaiba all.

Kelle käed neid veeretanud,
nõnda ritta asetanud?

See on vana kivikalme-
nõnda teatab sildikene.

Kalme teinud ammu-ammu
meie esivanemad.

Kalme kõrval suured pärnad
mulle mõnda jutustavad:

“Tule siia, astu tasa-
see on püha hiiepaika.”

Kivikalme, hiiepuud-
need on paigad muinasajast. 

Need on kohad, millest me
palju võime õppida.

Ann-Amy Vene
Tõstamaa Keskkooli

6. klass

Vabariiklikul “Muinas-Julle “ konkursil
1. luulepreemia

Hiiepuud kõnelevad…Vigurivänt 2005 
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RENATE: Kõige tähtsamad 
on hoolivus, armastus ja 
teadmine, et mul on inime-
si, kelle poole pöörduda, kui 
on raske.
TÕNU: Armastus on tunne, 
mis kõik inimesed õnne-
likuks teeb. Siis ei loe, kui 
rikas sa oled, sest raha eest 
ei saa armastust osta. 
MALLE: Et olla õnnelik, 

pole vaja midagi muud 
kui natuke tarkust, kotitäis 
unistusi ning tahe neid ellu 
viia.
KERSTI: Mul on terve elu 
ees, et õnnelik olemise eest 
hoolitseda. 
ROMAN: Inimesi muudavad 
rõõmsaks ka lihtsad asjad, 
näiteks hea töökoht või hea 
eksamihinne, isegi hea sõna 

võib õnnelikuks teha.
LIISU: Inimesed, kellel pole 
korralikku perekonda ja 
mõistvaid sõpru, sooviks 
esiteks endale neid.
RAIN: Mõnele aitab ainult 
emmest-issist, teisele on 
aga vaja midagi enamat. 
Oleneb sellest, mida keegi 
õnneks peab.
ALVAR: Mina arvan, et ini-

mesel läheb vaja sõpru, kes 
on alati tema kõrval.
TOIVO: Täiuslik on minu 
meelest see, kui sul on pere-
kond, kes sinust hoolib, sind 
armastab ja ootab igal õhtul 
koju; sõbrad, kellega on lõ-
bus ja keda võib usaldada; 
hea töökoht ja peamine – su 
elul on mõte.

£ Üha enam kogub po-
pulaarsust välismaal tööta-
mine. Seda enam, et nüüd 
oleme ju Euroopa Liidus 
ning noored tahavad reisi-
da, maailma näha, tutvuda 
teiste kultuuridega, silmarin-
gi laiendada, keelt õppida- 
neid põhjuseid on veelgi 
ning kuna reisimiseks raha 
enamasti napib, siis parim 
võimalus selleks on minna 
teistesse riikidesse tööle. Ja 
enamasti ongi just noored 
need, kes välismaale elatist 
teenima lähevad. Pole neil 
ju siin veel kindlat töökoh-
ta ega ka peret. Samuti ei 
taheta vanemate kulul elada 
ning kindlasti meelitavad ka 
suuremad palgad.

Väga paljud Eesti noored 
on tunnistnud, et tahak-
sid mõnda aega välismaal 
töötada. Arvestades  seda, et 
Eestile lubati Euroopa Liidu-
ga ühinemisel vaba tööjõu 
liikumist, ei tohiks seoses 
tööle saamisega probleeme 
tekkida. Kuid kas eestlastel 
ikka on võimalus minna 
raha teenima igasse EL-i rii-
ki? Hetkel on see võimalik 
vaid Rootsis, Iirimaal ja In-
glismaal.

Tavaliselt pakutakse 
noortele lihttööd, sest ame-
tit pole ju veel õpitud. Ka 
ajalehtedest võib lugeda 
kuulutusi tööpakkumistest 
välismaale ja enamasti ot-
sitakse just laotöölisi, pak-
kijaid, koristajaid, vanade-
kodudesse hooldajaid, ka 
lapsehoidjaid, bussijuhte, 
kokkasid. Kuid miks just 
nendele ametitele? Eks ikka 

seepärast, et napib koha-
likku tööjõudu ja selle pu-
udus on arvatavasti tingitud 
madalast tasust, mida neile 
ametimeestele makstakse. 

Võib-olla polegi Eesti 
probleemiks liialt väikesed 
palgad, sest ei pea ju eest-
lased maksma nii kõrgeid 
makse kui paljud teised 
EL-i liikmesriikide kodani-
kud, vaid hoopis see, et 
paljud kaubad ja teenused 
muutuvad iga päevaga üha 
kallimaks, milllest juba nii 
mõnedki küündivad kõrgelt-
arenenud majandusega 
Euroopa riikide tasemele. 
Tõusnud on elukallidus ka 
teistes EL-i liikmesriikides 
ning eestlastel on võrreldes 
teiste liidu kodanikega kulu-
kam reisidagi. On ju teada, 
et väga paljud soomlased 
käivad Eestis, et osta oda-
vaid kaupu, kuid eestlastel 
selline võimalus peaaegu 
puudub. Enamikus Euroopa 
riikides on kõik palju kal-
lim. Ka see õhutab tööd ot-
sima väljaspool Eestit.

Samuti on Euroopas vä-
ga nõutud mitmed spetsia-
listid, keda seal napib. 
Seega on Eesti probleemiks 
ka paljude professionaalide 
suundumine EL-i riikidesse 
tööle. Nemad saavad väga 
head palka ning erinevalt 
oskus- ja lihttöölistest, kes 
enamasti on välismaal vaid 
paar kuud, suunduvad ne-
mad sinna püsivalt elama 
ning sageli enam Eestisse 
ei naasegi. Seega võib Ees-
til tekkida probleeme just 
vajalike spetsialistide puu-

dumisega, kuna mujal Eu-
roopas on neil suuremad 
võimalused teha karjääri 
ja saada suuremat palka. 
Eelkõige käib see arstide 
ja üldse meditsiinitöötajate 
kohta.

Ka mina olen mõelnud 
sellele, et võiks välismaale 
tööle minna. Ja seda just 
seepärast, et tahaks suvel 
ise raha teenida, kuid siin 
on noortel raske tegevust 
leida. Arvan, et ka paljud 
teised koolinoored soo-
viksid suvel töötada, kuid 
tavaliselt pakutakse selle 
eest liialt väikset tasu. Seda 
enam, kui elatakse maal 
nagu mina, sest siin on ju 
töövõimalused veelgi väik-
semad. Linnas tööl käimine 
või seal ajutiselt elamine 
poleks aga väikese palga 
tõttu võimalik. Seega võiks 
ju minna välismaale, kuigi 
töö on raske, annab see siis-
ki võimaluse ise teenida, 
veidike ka teiste rahvaste ja 
kultuuridega tutvuda ning 
oma silmaringi laiendada. 

Kuid kas on see siis hea 
võib halb, et tahetakse 
minna Euroopasse tööle? 
Hea on juba seegi, et on 
olemas võimalus minna ja 
soovijatel on vaja vaid vei-
dike pealehakkamist. Nagu 
juba varem juttu oli, on 
enamik Euroopasse tööle 
tahtjatest noored ning see 
annab neile võimaluse ise-
seisvamaks muutuda, näha 
elu teistes riikides, keelt õp-
pida ja seda praktiseerida, 
sest tänapäeval on keele-
oskus väga oluline ning 

parim viis see selgeks saa-
da, on suhtlemine. Kahjuks 
on ka negatiivne pool: nii 
mõnedki, kes lähevad välis-
maale tööle, jäävad sinna 
elama. Eestil võib tekkida 
tööliste puudus. Samuti ei 
taheta enam siin Eestis teha 
sama tööd väiksema palga 
eest jne.

Vahel võivad välismaal 
töötamisega ka probleemid 
tekkida. Arvatavasti on 
paljud kuulnud mitmetest 
juhustest, kus töö tehakse 
ära, kuid palka selle eest 
ei saadagi. Seega on välis-
maale tööd otsides oluline 
jälgida, et tegemist poleks 
pettusega ning teid lihtsalt 
ära ei kasutataks. Seetõttu 
tuleks konsulteerida kor-
ralike tööbüroodega ning 
sõlmida tööleping, kus kõik 
vajalik kirjas on.

Euroopas töötamine muu-
tub üha tavalisemaks ning 
ehk ei peaks selles väga 
suurt probleemi nägema. 
Kuna oleme ühises liidus, 
siis tegelikut ei tohiks see, 
kus töötatakse, olulist rolli 
mängida. Ning tihti peitub 
Euroopasse mineku taga 
lihtsalt noorte soov veidike 
oma elu huvitavamaks muu-
ta ning silmaringi laiendada. 
Välismaalt saadakse ju uusi 
kogemusi ning nii mõnedki 
veenduvad, et kõige parem 
on ikkagi kodumaal. 

Raili Männamäe
10. klass

Mida on vaja selleks, et olla õnnelik?

Lai tööpõld ootab nii kodus kui ka Euroopas

Arutlevad 9.klassi õpilased
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Haridus on see, mis 
jääb pärast õpitu unus-
tamist.

n Kool on selleks, et luua 
paremat maailma ja kasva-
tada õnnelikke inimesi. 
Koolis toimub lapse areng 
lähtuvalt tema võimetest ja 
tahtest. Me oleme küll sõltu-
vuses ümbritsevast maail-
mast, kuid ometi võime ise 
luua oma tulevikku.

Programmi „21. sajandi 
haridus“ juhtmõtteks on, 
et kõik lapsed pääseksid 
võimetele vastava kvali-
teetse hariduseni elukohast 
sõltumata.

Ei ole küll õige reastada 
koole kontrolltööde ja ek-
samite põhjal, sest õpilased 
on kooliti ja klassiti erine-
vad, kuid pingeread anna-
vad siiski mingisuguse üle-
vaate teadmistest.

Igal kevadel korralda-
takse üleriigilisi tasemetöid 
põhikooliastmete lõpus 
(3., 6., 9. klass). Võrreldes 
maakonna keskmise hin-
dega, oleme sellele lähedal, 
välja arvatud 6. klassi 
matemaatika (õpetaja K. 
Mitt), kus meie õpilaste tase 
oli kõrgem. Igal kevadel 
toimuvad 8., 10., 11. klassis 
eksamikogemuse saamiseks 
hindelised arvestused. Siin 
tuleb kiita 10. klassi õpila-
si, kelle keskmine hinne oli 
4,4 ja selles klassis (klassi-
juhataja E. Lehtsalu) on õp-
pimine väga tõsine ja ees-
märgistatud töö.

Õppetöös, konkurssidel ja 
spordis väga häid tulemusi 
saavutanud õpilased kutsu-
ti õppeaasta viimasel päeval 
direktori vastuvõtule. 

n Üldse oli hindele „4 ja 5“ õp-
pijaid 83, neist 23 said kiituskirja:

Kristjan Kase, Kristel Sutt 
(2. klass) Maret Palusalu, 
Karl Kalda, Ken Heamets, 
Andrus Leinpuu, Kati Viir-
na (3. klass) Keiu Anderson, 
Maarja Press, Liis Leerima, 
Kaarel Kase (4. klass) Heiko 
Mändla (5. klass) Liina Laas-

ma, Keir Lomp, Riina Re-
inson, Ann – Amy Vene 
(6. klass) Frieda Kriisa (7.a 
klass) Mailis Palusalu (7.b 
klass) Mari – Jaana Jaagu 
(8. klass) Merilin Mitt (9. 
klass) Raili Männamäe, Ma-
rie Kriisa, Liisa Randmäe 
(10. klass)

n Aasta õpilane:
9. klassi lõpetaja Merilin 
Mitt, kellel olid kõik „viied“ 
kogu kooliaja vältel.

n Olümpiaadide ja konkursside 
parimad
Õppeaasta jooksul oli või-
malik oma oskusi ja tead-
misi proovida ka maakond-
likel üritustel. 

Meie koolist osales olüm-
piaadidel ja konkurssidel 75 
õpilast ehk 34%. Parimad 
tulemused:

3. koht Andreas Leerima, 
eesti keele aineolümpiaad 
– õp T. Pert

1. koht Eda Vallimäe, 
Koidulauliku konkurss 

– õp M. Lühiste
1. koht Merle Juurik, 

kunstiõpetuse konkurss 
– õp I. Vahuvee

1. koht Rainer Rand, 
kodu-uurimine 
– õp M. Lühiste

1. koht Reigo Mändla, 
kodu-uurimine 
– õp M. Lühiste

2. koht Ade – Riin Vene, 
kunstiõpetuse konkurss 
– õp I. Vahuvee

2. koht Andres Tölp, 
kunstiõpetuse konkurss 
– õp I. Vahuvee

2. koht Riina Reinson, 
käsitöökonkurss 
– õp I. Vahuvee

2. koht Mihkel Jõe, 
tööõpetuse konkurss 
– õp A. Lasn

2. koht Ronald Roosiorg, 
Kaarel Kase, 4. klassi inglise 
keele võistlus 
– õp S. Väära 

3. koht Hannes Vahemäe, 
Marvin Mitt, Merilin Mitt, 
Taavi Tõnisson, Tõnu Rein-
feldt, füüsikaviktoriin 

– õp M. Miil
3. koht Tõnu Reinfeldt  

tööõpetuse konkurss 
– õp A. Lasn

Igal õpilasel oli võimalik 
osaleda veel huvitegevuses, 
sest koolis töötab 35 ringi. 
Kõik toredad ettevõtmised 
on kirjas ka kooli kodule-
heküljel, eriti on meeldinud 
väikeste rahvatants (juh. K. 
Reinson), tantsuringid (juh. 
E. Lehtsalu), ansamblid (juh. 
H. Kvell), näiteringid (juh. E. 
Rõhu).

Algklasside lapsed on 
stabiilselt tublid olnud 
spordis, osaledes võistlus-
sarjas „Tähelepanu, start!“ 
õp. S. Väära juhendamisel. 
Sellel õppeaastal saavutati 
vabariigis 5. koht.

 Õp. J. Tamme tulekuga 
kooli on ka vanemad õpi-
lased palju häid kohti saa-
vutanud. Kooli korstnasaalis 
on väljas viimase kahe aas-
ta 170 medalit. Maakonna 
meistriteks tuli 11 õpilast, 
neist Merilin Mitt 11 alal, 
vabariigis on esimese kolme 
hulgas lisaks Merilinile veel 
Marvin Mitt, Leenu Aava, 
Imbi Alpius. 

Suur tänu õpetajatele, 
õpilastele ja lastevanematele 
tehtud töö eest. Soovin mõ-
nusat suvepuhkust, et kogu-
da jõudu uueks edukaks õp-
peaastaks.

Lya Vesik
õppealajuhataja

Töö kiidab tegijat

Tõstamaa tublimatest tublimad.



8 TÕSTAMAA TUULED   juuni 2005 juuni 2005   TÕSTAMAA TUULED 9  

 12.mail osalesid vanema 
rühma lapsed Pärnus Kalevi 
staadionil tuletõrjeolüm-
pial. Lasteaedade hulgas on 
selline jõukatsumine väga 
populaarne ja osalejaid 
oli 24-st lasteaiast. Meie 
meeskonda kuulusid Kevin, 
Tanel, Olari, Teele, Karen, 
Albert, Thomas, Kristiina 
ja Karmo. Taneliga tehti ka 
raadiosse intervjuu. Jäime 
kokkuvõttes 12.-ndaks. 

17.mail tulid lapsed laste-
aeda labidate ja pangede-
ga, sest ees ootas metsa-
istutamine. Eelmisel aastal 
saadud kogemus andis sel-
leks julgust. Kuna bussid 
olid kooli kasutuses, saime 
transpordi osas kokkulep-
pele lapsevanematega. Täna-
me väga Arvo Miidot, tema 
bussi mahtusid kõik lapsed 
ära. Istutama said tulla 
veel Kristiina isa, Andrus 
Kiisleri ema, Marge ema, 
Thomase vanaema ja Man-
fredi naabritädi. Täname ka 
metsamehi Heino Tamme ja 
Eduard Vilbret, ilma nende-
ta poleks lapsed sellist koge-
must saanud. Kui 1000 tai-
me istutatud, sõidutati meid 
mööda metsa ja näidati huvi-
tavaid kohti.

18.mail kohtusime Lääne 

Politseiprefektuuri Pärnu 
politseiosakonna konstaab-
lite Ingrid Meltsase, Joel 
Pulga ja kadett Signe Põl-
droosiga. Soovisime, et las-
tele räägitakse, kuidas ja 
kus nad tohivad jalgratas-
tega sõita. Kõigepealt näi-
dati videot Kirill Teiterist, 
kes jalgrattaga liigeldes 
sattus erinevatesse olu-
kordadesse, seejärel said 
lapsed seinapiltide järgi ise 
küsimustele vastata. Saime 
teada, et lasteaialaps ei tohi 
jalgrattaga sõita sõiduteel 
ja soovitav on muretseda 
väikesele sõitjale ka kiiver. 
Iga mudilane sai konstaab-
litelt tunnistuse osalemise 
kohta liiklusalasel koolitu-
sel, raamatu Lõvi Leost ja 
politseikommi. Õues ootas 
ees veel jalgratta vigursõit. 
Päris keeruline oli kaheksat 
sõita, õnneks oskavad meil 
peaaegu kõik lapsed rattaga 
sõita. Täname konstaableid 
huvitava ürituse korraldami-
se eest ja loodame sügisel 
kohtuda ka Lõvi Leoga.

Keskmine rühm käis hil  
jem päris mitu korda jalg-
rattamatkal. Alustati lühe-
mate reisidega, lõpuks oli 
julgust minna koguni Suti-
randa. Matkasellid olid kõik 

väga tublid, keegi ei väsinud 
ära ja kõige toredam oli 
mere ääres kaasavõetud 
toitu süüa.

19.mail korraldasime Bal-
biino Yeti päeva. Kampaania 
tehti Balbiino 10. sünnipäe-
va puhul. Lootsime, et Yeti 
jõuab meilegi külla, kuid 
seekord pidime ise hakka-
ma saama. Ürituse idee oli, 
et lapsed tunneksid ära Bal-
biino maskoti Yeti ja soo-
viksid edaspidi süüa maits-
vaid ja tervislikke kohukesi. 
Kõigile saadeti tasuta jäätis. 
Vanemail võimaldati tellida 
soodushindadega maius-
tusi.

Samal õhtul jäid vanema 
rühma lapsed lasteaeda “öö-
rühma”.

Lapsed moodustasid ori-
enteerumismänguks kolm 
võistkonda ja nimetasid 
need Põtradeks, Sõjamees-
teks ja Krõllideks. Pandi 
proovile lugemine, keha-
lised võimed, taibukus. 
Lõpuks tuli liivakasti peide-
tud “aare” üles leida. Võitsid 
tüdrukud, sest nad lugesid 
kõige kiiremini. Ilm oli jahe, 
seetõttu kaeti piknikulaud 
rühmatuppa. Toidukraami 
oli kokku toodud nii palju, 
et küpsiseid jätkus krõbis-
tada mitmeks päevaks. Kui 

Lasteaia lood - maikuu üritused

Lasteaia lõpupidu pidasime 
27.mail. Tänavu saatsime 
kooli 10 poissi ja 5 tüdrukut: 
Karen Adler, Kevin Heamets, 
Kuldar Juurik, Karmo 
Kasemets, Andrus Kiisler, 
Andrus Kolju, Albert Lumera, 
Marge Maruse, Manfred 
Muuga, Thomas Rudnitski, 
Kristiina Sireli, Silva-Astrid 
Sommer, Olari Sääsk, Tanel 
Tuulmees ja Teele Tõnisson, 
keda õpetasid Aidi ja Ester.
Soovime teile toredat 
suvepuhkust ja et teil 
oleks koolis head hinded, 
head õpetajad, head 
klassikaaslased...

Öörühma lapsed tantsuhoos.
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p Seekord alustan eelmisel 
aastal ajakirjas “Jahimees” 
korraldatud laste joonistus-
võistlusest, sest Tõstamaa 
lasteaia lapsed said endale 
kõik kolm esikohta. Need 
lapsed olid Siiri Heindla, 
Kristiina Sireli ja Anelle 
Väli. Aasta hiljem said 
nad pärast õpetaja Esteri 
korduvaid helistamisi oma 
autasud kätte.  Auhinna-
raamatud olid väga ilusad 
ja ootamine tasus end siis-
ki ära.

20.aprillil käis onu Rai-
mo metsanädala raames 
lasteaias videofilme näita-
mas. Lapsed vaatasid ja 
kuulasid suure huviga oma 
ala hästi tundva inimese sel-
gitusi  metsloomade ja lin-
dude elust, ning nägid, mil-
list kahju tegi jaanuaritorm 
metsas.

Aprillikuu viimasel näda-
lal toimus meil “Ökokrati” 
nädal. Selle aasta tunnus-
lause oli “Säästa vett ja 
väldi selle reostust”. Tõime 
lastele vaatamiseks ja võrd-
lemiseks mere-, järve-, oja-, 
kraavi-, tiigi-, raba-, allika-, 
kaevu- ja kraanivett. Nädala 
jooksul lisandusid veel poes 
müüdavad joogiveed, Ras-
muse toodud radiaatorivesi 
ja biopuhastist jõkke voo-
lav vesi.

Teisel päeval käisime 
Tõstamaa paisjärve ääres 
kohtumas Heikki Luhamaa-
ga. Saime teada, et puhas 
vesi on meie elus väga 
tähtis ja vett ei tohi raisata.
Joonistasime ka pilte elust 
vees. Rühmade seintele 
väljapandud näitust said 

vaadata vanemadki. Kuna 
joonistused olid nii ilu-
sad, värvilised ja rõõmsad, 
andsime need edasi Kris-
tiina Lepikule, et suvelkuu-
del saaksid Pootsi endi-
ses koolimajas turistidki 
piltidest rõõmu tunda.

Kolmapäeval külastasime 
Tõstamaa pumbamaja. Selgi-
tusi jagas Enn Martson. 
Räägiti, kuidas jõuab vesi 
kodudesse ja lasteaeda, mis 
on väävelvesinik ja kuidas 
seda veest eraldatakse. 

Neljapäeval jalutasime 
reoveepuhasti juurde. Koh-
tusime jällegi onu Ennu-
ga. Nüüd saime teada, mis 
juhtub selle veega, mida 
kodudes solgiks kutsutakse. 
Põnevat uurimist jätkus, 
sest avati igasuguseid luuke 
ja räägiti, milliseid imelikke 
asju vahel inimesed tualetist 
alla lasevad. Lõplikuks pu-
hastamiseks peab vesi veel 
settetiikides seisma. Üllatus 
- ühe tiigi kaldalt hirmu-

tasime vette 2 nastikut. 
Aga nastik ei elaks mustas 
vees. Jõkke voolav vesi oli 
heleroheline. Sellist värvust 
tekitab vetikate vohamine. 

Veenädala naelaks ku-
junes laste ja vanemate ek-
skursioon Pärnu “Tervise 
Paradiisi”. Reedese hommi-
kupooliku said kõik veemõ-
nusid nautida. Paljud vane-
mad olid väga rahul ja 
kiitsid toreda ettevõtmise 
eest. Täname ka Kihnu 
väina mereparki abi eest. 
Kõik väikesed “ökokratid” 
said mälestuseks tänukir-
ja, õhupalli ja kleepsu. 
Loodame, et lapsed oskavad 
saadud teadmisi igapäevae-
lus kasutada. 19.mail kor-
raldas MTÜ Ökokratt Har-
jumaal, Paunküla Puhke-
keskuse platsil Puhta Vee 
Peo, mis oli lõppakordiks 
noorte keskkonnaürituste 
sarjale.

Aita Lind

kõhud täis said, nõuti 
muusikat. Mitte laste-
laule, vaid ikka “Meie 
Meest” ja öödisko võis 
alata. Tüdrukud riietusid 
ballikleitidesse ja keeru-
tasid tantsu, varsti olid 
julgemad poisidki esine-
mas, mõni koguni kleidi-
ga... Aga kõige põnevam 
ootas ees, sest eelmise 
aasta lõpetajad olid rääki-
nud midagi kollitajatest. 
Pimeduse saabudes krabis-
taski akna taga gorilla ja 
veidi hiljem hõljus kohale 
valge linaga kummitus. 

Öörahu saabus 23.30 
ja varsti nohises magamis-
kottides ja mattidel 12 
väsinud last. Järgmisel 
hommikul lootsin uni-
mütse pildistada, kuid 
kõik olid juba ammu 
üleval, silmad pestud 
ja juuksed kammitud. 
Selleks päevaks oli meil 
plaanis minna liiva-
luidetelt prahti korista-
ma. Meie tublisid lapsi 
nägid töötamas ka paljud 
autojuhid. Ehk jätavad 
vähemalt nemad oma 
jäätmed autoaknast välja 
viskamata. Koristasime 
ära samuti metsaraja, ku-
hu koolilapsed võimlemis-
tundi tulles loobivad 
oma ülejäägid. Miks me 
seda tegime? Sellepärast, 
et lapsed metsas mängi-
mas käies ei näeks ainult 
seal vedelevat prügi ja ise 
prahti maha ei loobiks.

Maikuu viimasel näda-
lal võis lasteaia koridoris 
näha näitust laste aasta 
jooksul tehtud töödest. 
Pilku püüdsid kirevad 
joonistused, kleepetööd, 
voolingud, volditud ja 
meisterdatud käsitööd. 
Koju kaasa viisid tubli-
mad kohalkäijad päris 
raske kotitäie pilte. 

 Keskmise ja noorema 
rühma kevadpidu toimus 
25.mail. Lapsed õppisid 
selgeks näidendi “Jussi-
kese 7 sõpra”. Jussikest 
mängis Rasmus ja temal 
oli osa väga hästi peas. 
Lauldi, tantsiti ja loeti 
luuletusi. 

Toredat sooja suve 
kõigile lastele!   

Aprillikuus oli meil veenädal

Lapsed tööhoos. Korjasime 
põhiliselt plastmasspudeleid, 
jäätise ja kommipabereid 
ning krõpsukotte. Palju 
oli ka klaasikilde, mida 
ettevaatlikult prügikottidesse 
panime. Suitsukonidest ja 
tühjadest suitsupakkidest on 
aga päris piinlik rääkidagi...

Ökokrati fotol näitab õpetaja Aidi lastele jõkke voolavat 
helerohelist, biopuhastatud vett.

Tõstamaa lasteaia juhataja
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Neljap., 16. juunil kl. 9–11
Tõstamaa Rahvamajas
DOONORIPÄEV
l
TULE,
Tähistame koos
Tõstamaa valla 13. sün-
nipäeva! reedel, 17. juunil 
kl. 20 Tõstamaa rahvama-
jas PAKUTAKSE: kontserti 
Puhkpillistuudio orkestrilt 
ja magusat üllatust
l
laupäeval, 18. juunil Kast-
nas Tõstamaa Lusti- ja 
Lõbu Seltsi jaanituli
l
19.juuni kell 17 Seliste Ki-
rikus Jumalateenistus. Tee-
nib ülempreester 
A. Keskküla
l
TÕSTAMAA JAANITULI
Neljap., 23. juunil
Tõstamaa laululaval
kl. 17 murumängud lastele 
kl. 21 kontsert sulle meele-
oluks, jaanituli, tantsuks 
TORU-JÜRI BÄND, maa- 
ja meremeeste vaheline 
köievedu (pane valmis oma 
võistkond!) naised, olge 
teie ka valmis! Dj. Marvin 
&Tõnu jpm.

Reedel, 24. juunil kl. 20
Selistes jaanituli. Kiriku 
esisel platsil. Jaanimän-
gud. Muusika. Selistes 
avatud Käsitöötuba, muu-
seumituba ja kirik külasta-
jatele eelnev kokkulepe tel. 
51967396 Milvi
l
Reedel, 24. juunil kl. 21
Tõhelas jaanituli. Tantsuks 
Andres Hirvela. Jaanimän-
gud. TULE,  AGA TULE!
l
Tõstamaa kirikus toimub 
jumalateenistus 26. juunil 
kell 14.
l
POOTSI JÕLE SOPARALLI
toimub laup., 2. juulil 
algusega kl. 10. 
Õhtul SIMMAN
l
laup., 2. juulil
MANIJA LAULUPIDU
Praam väljub Munalaiu sa-
damast kl. 11. Tagasi Ma-
nilaiu sadamast kl. 15.
l
Vallapäevadel Tõstamaa 
kirikus kuldleeri jumala-
teenistus kell 11. Teenib: 
Tiina Janno

KUHU MINNA

p Lõppes 8 etapist koosnenud Tõstamaa spordiklubi mälumän-
gusari 2004-2005. See on juba aastaid kestnud traditsioon, mis 
tänavu tõi kord kuus nuputama 13 võistkonda ja kus tähtis polnud 
niivõrd võit kui osavõtt. Kõigist mängudest võttis osa 7 võistkon-
da, ülejäänutel tõi mõnest mängust puudumine kaasa üldtabelis 
tahapoolekukkumise. Kokkuvõttes reastuti:

1. MM Anneli Võso, Marek Lind, Kalev Martson, Enno Kase
2. NULLIRING Karin Randmäe, Liis Kärme, Enn Martson,                                                                                            

       Heikki Luhamaa
3. TÕHELA Kirsti Talu, Karin Reinson, Aare Sutt, Jaak Tork
4. VASKA Anni Volgerad, Hendrik Raist, Mare Pärna, Luule 

        Tõnismäe
5. ÜKS-TEIST Inger Vahuvee, Piret Volgerad, Tõnu Salu, 
   Andres Laur
6. LÕVISÜDA Elli Teras, Jaan Tamm, Tiina Kapten, Mari Lühiste
7. NURGALÖÖK Lea Rannik, Urmas Reinfeldt, Õie Jaansoo,                                                                                            

        Alex Trope
8. EINSTEINID Eve Käär, Liina Käär, Ats Käär, Aita Lind
9. LEA Madis Martson, Margus Tuulmees, Karmo Kuura,                                                                                              

        Alvar Nurm
10. POOTSI Valdur Palits, Toomas Mitt, Janno Palits, 
     Jaan Hannus
11. MALEV Joel Pulk, … 
12. KESKKOOL Greete Adler, Mari Vahter, Andres Tölp, 
     Alar Karjel 

Tänusõnad mängujuhtidele Ain Käärtile, Jaan Allikule, 
Raimond Lobjakasele, Joel Kukele ja Jaan Tammele.

    Tõstamaa Spordiklubi 

Tõstamaa mälumäng

Külastusmäng UNUSTATUD MÕISAD ajakava:

30. juuni Neljapäev: Õpilastööde näitusmüük ja õnneloos
Fotonäitus “Enne ja nüüd” 
Näitus Comeniuse koostööprojekt
13:00 kooli näitetrupi etendus “Vigased pruudid”
 
9. juuli Laupäev: Õpilastööde näitusmüük ja õnneloos
Fotonäitus “Enne ja nüüd” 
Näitus Comeniuse koostööprojekt
13:00 Toomas Miti digipiltide näitus
 
23. juuli Laupäev: Õpilastööde näitusmüük ja õnneloos
Fotonäitus “Enne ja nüüd” 
Näitus Comeniuse koostööprojekt
13:00 enesekaitsekursus “Mats alati on tubli mees!”
 
Mõis avatud külastuspäevadel 10.00- 18.00

Olete kõik oodatud! 
 Toomas Mitt

direktor

Tõstamaa mõis - Tõstamaa Keskkool 
kutsub külla kaema

9. juunil andsid Ingrid Peek ja Sten Teppan Raadio 2 poolt 
korraldatud tormiabi kampaania tšeki üle Manija saare toeta-
miseks 31 440 krooniga. Külarahvas plaanib raha kasutada trak-
tori soetamiseks.

Tähelepanu! Ootame Tõs-
tamaa kevadfotosid 30-
nenda juunini. Vallapäe-
vade ajal suur fotonäitus.

Kes ärandas peale laata 
Pootsi küla lipu? 

Tagastage viivitamatult 
külavanemale!
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K/ü Nooruse 4 otsib 
katuseremontijat

(väike eterniit). Võta ühendust 
juhatuse esimehega telefonil

53401405.

Ostan:vanu puutünne, 
vanu punaseid telliskive, 
kuivi lõhutud pliidipuid

 ja vana töökorras mopeedi 
(sääreväristaja) 

või vana jalgratta
telefon: 56 809 364 / Anu  

SUVILA SELISTE KÜLAS 
VAJAB SUVE-

PERIOODIDEKS TÖÖLE 
USALDUSVÄÄRSET 

JA TÖÖKAT 
NAISTERAHVAST 

ILUAIA KORRASHOIUKS JA 
HOONETE 

KORISTUSEL. 
TASU VASTAVALT TÖÖ 

TULEMUSTELE 
 INFO 50 48 803

Sillametsa Talu Pootsis pakub 
tööd maasikakorjajatele 

(täiskasvanud). 
Korjamise algus arvatavasti 

pärast jaanipäeva. 
Töölesoovijatel võtta ühendust 

juba aegsasti 
tel. 4496354-õhtuti, 

mob. 52 800 86 
Hiljem on hea võimalus kõigil 
korjata marju endale soodsa 

tasu eest. 
Vajalik eelregistreerimine.  

Ei ole lohutust mis 
leevendaks leina.

Südamlik kaastunne
URVE MERILA´ le 

kalli ema 
kaotuse puhul.

Vokiratas

Tõstamaa 
Vallavalitsuse 
ametnikud on 

kollektiivpuhkusel  
27. juuni – 31.juuli  

2005.a. 
Kohal valveametnik. 

Info telefonil 
44 96 180


