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TÄNA LEHES:Õie ja Liia on terve 
elu lapsi kasvatanud

Õie Org ja Liia Soomre on pidanud ainult lasteaedniku ametit ja on palju aastaid 
koos töötanud Tõstamaa lasteaias. Hellust ja armastust on jagatud paljudele laste-
le. Pensionile lähevad nad rõõmuga, sest lõpuks saab ka oma elu elama hakata. 
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p Pühad Manijal. 
Krobeline ja vesine 
jäätee. Kevadpäike. 
Lõputud lõhnad ja helid. 
Olles mitmendat põlve 
linlane, võin skeptikust 
mittelinlast lohutada, et 
ehk sellevõrra rohkem-
gi oskan ma rõõmus-
tada-imestada looduses 
toimuva üle. Ja kuulata. 
Ja nuusutada. Ja ahnelt 
sisse ahmata.

Randlased teavad, 
et kevadine jää laulab. 
Mina tean kindlasti, 
et laulab. See on ilus 
metsik meloodia, kuigi 
hirmu tekitav. Kõnnid 
ja kuulatad, kuidas jää 
sinu jalge all liigahtab, 
müdistab, praguneb, 
kaebleb häälekalt. Ka-
lameeste raiutud augud 
on nagu lahtised naer-
atavad silmad. Jää alu-
miste kihtide peale ko-
gunenud liivast on vesi 
joonistanud imelisi nä-
gusid. Kõnniksid nagu 
soos, ümberringi jäälau-
kad, hüpled saarekeselt 
teisele ja tunned kuidas 
jalad tudisevad.

Randlased teavad ka, 
kuidas näib-kostub lin-
dude kevadränne. Kuis 
nad kooris lustlikku 
tervituslaulu esitavad, 
maandudes ja õhku 
tõustes ootamatuid 
helisid tekitavad, graat-
silisi tantse esitavad.

Kulupõlemise lõhn, 
märja sulava maa 
lõhn...

Kõik need kevadised 
aroomid ja meloodiad 
tekitavad sisemuses 
ärevmagusa ootuse-
tunde. Ja see on paga-
nama hea tunne!

Piret Zimmermann

JUHTKIRI

TOIMETUS
Toimetaja Ülle Tamm Tel. 505 5340 Küljendaja Merike Tamm, 
Internet: www.parnumaa.ee/tostamaa/tt
Saatke meile oma jutte ja fotosid aadressil leht@tostamaa.ee 

Levi: Tõstamaa PMÜ kauplus, Seliste Jaani pood, Pootsi pood, 
Tõhela pood ja raamatukogu, Tõstamaa bensiinijaam.
Trükikoda Hansaprint
Tiraaž: 600tk

p Vallavolikogu istung 
toimus 31.03.2006.a. Päeva-
korras oli:

Pärnu Lahe 
Partnerluskoja 
tegevusest
Tutvustava ettekande Leader 
programmi tegevusest esitas 
Krista Habakukk. Tegemist 
on Euroopa komisjoni poolt 
rakendatava maaelu ter-
vikuks siduvate tegevuste 
teostamiseks mõeldud pro-
grammiga. Leader toetab 
maapiirkondade säästvat 
arengut läbi kohalike alga-
tusrühmade projektide.

Korraldatud jäätmeveole 
ülemineku kord ja 
korraldatud jäätmeveo 
rakendamise juhendi 
esimene lugemine
Valminud eelnõud tutvustas 
valla arendus- ja keskkon-
nanõunik Kerli Brandt, sel-
lele järgnes volikogu poolne 
arutelu. Otsustati lükata eel-
nõu teisele lugemisele.

Jäätme-eeskirja ja jäät-
mekava muutmine. Infor-
matsiooni muudatuste koh-
ta esitas Kerli Brandt.

Omaalgatustoetuste 

määramise ja maksmise 
korra kehtestamine

Toetust makstakse valla 
eelarvest ning see on ette 
nähtud kohaliku küla- ja 
seltsielu aktiviseerimiseks, 
omaalgatuse korras läbivii-
davate ürituste toetamiseks. 
Taotluse vormi ja vastu-
võetud korra leiab valla 
kodulehelt.

Detailplaneeringute 
algatamine
Otsustati algatada Tõs-
tamaa vallas Kastna külas 
asuva Taltsi-Oja maaüksuse 
detailplaneering, mille ees-
märgiks on rajada puhkekü-
la (ehitada puhkemajad ning 
haagissuvilatele parkimisko-
had) ja muuta sellega seoses 
maa sihtotstarvet.

Algatati Lao külas asuva 
Kadaka maaüksuse detail-
planeering, mille eesmärgiks 
on jagada maaüksus mit-
meks kinnistuks ja muuta 
maa sihtotstarvet.

Maatoimingud
Otsustati anda nõusolek 
Tõstamaa vallas, Kastna 
külas asuva Rüssa kinnistu 
(katastritunnus 82602:003:
0064) jagamiseks kolmeks 

eraldi katastriüksuseks:
n Teispere katastriüksus: 
maa sihtotstarve on: maatu-
lundusmaa 100 %;
n Käo katastriüksus: maa 
sihtotstarve on: maatulun-
dusmaa 100 %;
n Rüssa katastriüksus: 
maa sihtotstarve on maatu-
lundusmaa 100 %.
n Anti nõusolek Tõs-
tamaa vallas, Seliste külas 
Latika kinnistu (katastri-
tunnus 82603:003:0094) 
jagamiseks kolmeks eraldi 
katastriüksuseks:
Jaagupi katastriüksus, maa 
sihtotstarve on maatulun-
dusmaa 100 %;
Muuluka katastriüksus, maa 
sihtotstarve on maatulun-
dusmaa 100 %;
Latika katastriüksus, maa 
sihtotstarve on maatulun-
dusmaa 100 %.

Kihnu Väina Merepargi 
põhikirja muutmine
Infot põhikirja muudatuste 
kohta andis Heiki Luhamaa, 
otsustati muudatused keht-
estada.

Eve Sahtel
vallasekretär

Vallavolikogust

Tõstamaa vallavalitsus korraldab piirkondlikud külakoosolekud:

Ermistu ja Lõuka teisipäeval, 25. aprillil kell 17.00 Tõstamaa mõisa tallitornis
Tõhela, Männikuste, Kiraste ja Alu kolmapäeval, 26. aprill 17.00 Tõhela rahvamajas
Kastna, Rammuka ja Ranniku neljapäeval,  27. aprill kell 18.00 Kastna kaupluses
Manija reedel 28. aprill 17.00 Manija külakeskuses
Seliste ja Päraküla pühapäeval, 30. aprill kell 16.00 Seliste külatoas
Pootsi, Peerni, Lao ja Kõpu esmaspäeval, 8. mai kell 18.00 Pootsi keskuses
Kavaru teisipäeval, 9. mail kell 17.00 Kavaru sadamas
Tõstamaa, Värati ja Tölli neljapäeval, 11. mail kell 17.30 Tõstamaa rahvamajas

Tutvustame omavalitsuse tegevusest ja vastame küsimustele, räägime valla arengukavast, arutame 
kohalikke küsimusi.
                                                                                                                                       Tule kohale !

KÜLAKOOSOLEKUD
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p Liia Soomre tuli tööle 
lasteaeda 1964 aastal, olles 
ise alles keskkooli õpilane. 
Sel ajal oli veel vana   
kahe rühmaga maja. 
Tolleaegsed lapsed on 
juba ammugi suurteks 
inimesteks sirgunud. 
Kõigepealt tuleb Liiale 
meelde Randmäe Valev. 
Tegelikult teeb Liia suu-
re kummarduse Valevi 
emale Valvele, kes jul-
ges omal ajal 17-aastase 
tüdruku tööle võtta. See 
töö meeldis Liiale nii 
väga, et sellest sai talle 
amet kogu eluks ja ega 
ta oskaksi muud teha, 
kui ametit oleks tarvis 
vahetada. Vahepeal õp-
pis ta Pisipedas ja suu-
namise järel töötas mitu 
aastat Pärnu Tammsaare 
lasteaias. Pärast kolme-
teistaastast töökooli ja 
linnaelu, tõi Liia abikaa-
sa ta tagasi Tõstamaale. 
Lapsi oli siinses lasteaias 
palju ning tegutsesid ka 
öörühmad. “Eks lastele 
ole ikka vaja nö piitsa 
ja präänikut,” mõtiskleb 
kasvataja,“kahju vaid, 
et mõne lapse elu, kes 
oli lasteaias igati tub-
li ja armas, on ikkagi 
viltu läinud ja raske on 
mõista, miks nii juhtus.” 
Lapsed on alati nii tore-
dad olnud ja kõige su-
urem rõõm on see, kui 
tulevad endast pikemad 
toredad noored inimesed 
vastu ja tervitavad rõõm-
salt, muheleb Liia. Ta on 
ülimalt rahul oma paaril-
istega, sest see on ju ikka-
gi meeskonnatöö. “Kahju, 
et lasteaiatöötajad peavad 
oma tööd tegema ikka väga 
põlve otsas,” arvab Liia. 
Praeguse aja kõige suurem 
häda on Liia meelest see, 
et vanemad kipuvad olema 
väga noored ja ei hooli las-
test eriti. Vanemate ja laste-
aednike vaheline kontakt 
puudub, eriti kui lapsed 
saadetakse bussiga lasteae-
da. Vanasti oli emadel va-

hetu kontakt kasvatajaga, 
sest nad ise tõid lapsed ko-
hale ja iga pisikegi mure 

ja rõõm sai jagatud, aga 
ega lasteaed üksi last kas-
vata, ikka kodu ka. “Endis-
aegsetel ja nüüdisaegsetel 
lastelgi on vahe,” arvab 
Liia, “tänapäeva laste män-
gudes on palju vägivalda, ei 
ole enam süzeelist mängu. 
Tüdrukud mängivad vähem 
nukkudega, vähe on hellust 
ja õrnust lastevahelistes 
suhetes.” Kõige tähtsamad 
omadused, mida Liia on 
üritanud lastele avada on 
ausus ja töökus. Nüüdseks 
on pensionilemineku aeg 
käes ja esimesest juunist 
läheb Liia puhkusele, et 
lõpuks tegeleda kõigi nende 

asjadega, milleks seni on 
aega nappinud.”Praegu 
on veel tervis hea ja saab 

täiel rinnal nautida reisi-
mist, rattaga sõita, mehega 
metsas jahil ning marjul 
käia, ujuda, aias askeldada 
ja kindlasti lennata kuhugi 
sooja ja päikeselisse paika,” 
unistab Liia.

p Varbla tüdruk Õie Org 
läks kooli kodukohas ning 
tuli seejärel Tõstamaale 
ja sattus Liiaga ühte klas-
si. Edasi õppis neiu Pär-
nu–Jaagupis ja sealt läks 
Tallinna Pedagoogilisse 
kooli. 1968 aastal, kohe 
peale abiellumist, trehvas 
teel Varblast Pärnusse bussi 
peale ka Liia ja just temalt 

kuulis Õie, et Tõstamaal sai 
valmis uus lasteaed. Mui-
dugi kutsus kooliõde Õiet 

sinna tööle ja nii juh-
tuski, et 1.veebruarist 
1968 töötab ta Tõs-
tamaa lasteaias. Lisaks 
lasteaedniku ametile 
omab ülimalt tagasi-
hoidlik naine ka looma-
kasvataja-mehhanisaa-
tori pabereid, traktoristi, 
autojuhi ja mootorrattu-
ri juhilube. Kooliajal tegi 
Õie kõvasti sporti, kõike 
mida kästi ja 18 erineva 
spordiala tulemuste eest 
kogus umbes 60 diplo-
mit. Kõige suurem hobi 
on tänaseni fotograafia 
ja piltpostkaartide ko-
gumine. Loomulikult 
meeldib Õiele reisida. Jul-
gelt tunnistab elupõline 
lasteaednik, et tema 
elu kaunimad aastad 
möödusid lasteaias koos 
särasilmse lasteperega. 
See on maailma parim 
amet, lisab ta.  Õie ise 
on kahe lapse ja lapse-
lapse õnnelik ema ja 
vanaema. Õiele meeldib 
teha kõiksugu käelisi 
tegevusi - joonistada, 
kompositsioone meister-
dada, lilleseadeid sättida 
ja ta lisab, et pole suur 
jutumees. Õie arvates 
vaatavad lapsed liiga 
palju vägivallast kantud 
filme ja teevad seejärel 
mõtlematuid tegusid. 

Palju rohkem võiks mängi-
da loovaid mänge. Kahju, et 
lasteaia remont aina venib 
ja et selle moega viimati 
lapsed Tõstamaal otsa saa-
vad, kui ükskord maja kor-
da saab. Puhkusele minekut 
ootab Õiegi pikisilmi, et siis 
sukelduda oma aeda ning 
nautida üksindust ja rahu. 
Varsti tuleb Õiel reisida 
pealinna, et peagi sündiva 
pojalapse esimeste hellita-
jate hulgas olla. 

Ülle Tamm
toimetaja

See on maailma parim elukutse!

Põlised lasteaednikud Õie ja Liia rõõmustavad eesseisva puhkuse üle.
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p 25.03.2006 kell 18:09 sai Lääne-Eesti häirekeskus 
teate põlengust Varbla alevikus. Tuld oli võtnud ridae-
lamu keldrisse ehitatud saun. Põhjuseks võib pidada 
lohakat kütmist ja valesti ehitatud küttekollet. Õnneks 
keegi elanikest kannatada ei saanud.
p 26.03.2006 kell 16:52 tuli teade põlengust Pootsi 
külas, kus süttinud oli elumaja. 
Teate kohaselt pidi hoone sees olema ka inimene. 
Päästjad sooritasid küll kiiresti suitsusukelduse, kuid 
vingugaas ja kuumus olid juba oma töö teinud. Ma-
jast toodi välja Olevi nimelise meesterahva elutu keha. 
Põhjus - purjus peaga suitsetamine voodis.
p Saabunud on kevad ja käivad koristustööd. Tead-
miseks kõigile: alates 21. aprillist on kulu põletamine 
üle Eesti keelatud, keelust üleastuvat eraisikut võib 
keskkonnainspektsioon trahvida kuni 18 000 krooniga, 
juriidilise isiku puhul võib trahvisumma ulatuda 50 
000 kroonini. 
Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi and-
metele tuginedes möödub 21. aprillil kõigis Eesti piir-
kondades lume sulamisest kaks nädalat, mis tähen-
dab seda, et sellest päevast alates on kulu põletamine 
keelatud.
p Kulu, roo ja prahi põletamine ka enne 21. aprilli on 
äärmiselt ohtlik tegevus, mis võib kaasa tuua ettear-
vamatuid tagajärgi. Ka ohutusnõuete järgmisel võib 
tuul sädemed laiali puistata ning põletamine väljub 
seetõttu kontrolli alt. Kõige ohutum on kuluhein kokku 
riisuda ning kõdunevad jäätmed kompostihunnikusse 
visata. Igal aastal langevad käest ära läinud lõkkest 
või kulupõletamisest alguse saanud tule roaks kümned 
hooned.

Tuleohu vältimiseks peaksid ka need, kes ise kulu 
või prahti ei põleta, oma majapidamise ümbruse niit-
mise ja riisumisega puhta hoidma. Väga palju loodus-
tulekahjusid saab alguse maha visatud suitsuotsast või 
mootorsõidukist lendunud sädemest. 

Tule tegemisel peab silmas pidama järgmisi ohu-
tusnõudeid: tuld võib teha päevasel ajal tuulevaikse 
ilmaga ning kindlasti hoonetest allatuult; tee-, hoone- 
või metsaäärne ala tuleb tule leviku piiramiseks mär-
jaks kasta või rohukamar mullaga ülespoole pööra-
ta; kulu ei tohi põletada puude ja põõsastega kaetud 
aladel; tule tegijal peavad kaasas olema tulekustutus-
vahendid, sobib ka paar ämbrit vett; tuld ei tohi val-
veta jätta ega lahkuda enne, kui tuli on kustunud või 
kustutatud. Ilusat kevadet kõigile!

Mait Janson

112

p Tõstamaa Vallavolikogu algatas 31.03.2006.a. is-
tungil otsusega nr. 35 Tõstamaa vallas Kastna külas 
asuva 8,74 ha Taltsi-Oja maaüksuse detailplaneerin-
gu. Detailplaneeringu eesmärk on turismikompleksi 
rajamine (puhkemajade ehitamine ja haagissuvilate 
parkmiskohtade rajamine) ning maa sihtotstarbe 
muutmine. 
p Tõstamaa Vallavolikogu algatas 31.03.2006.a. is-
tungil otsusega nr. 36 Tõstamaa vallas Lao külas 
asuva Kadaka maaüksuste detailplaneeringu. Pla-
neeringu eesmärk on maaüksuse jagamine mitmeks 
eraldi kinnistuks ning nende sihtotstarvete muut-
mine. 

DETAILPLANEERING

p Märtsi algusest alates 
on lasteaiaski üht-teist toi-
munud. Pidasime tüdrukute 
nädalat. Juuksuritädi Erika 
tutvustas oma töövahendeid 
ja aitas lastele lihtsamaid 
soenguid teha. Keskmise 
rühma lapsed oskavad nüüd 
ise väga maitsvaid ja ilusaid 
võileibu teha. Kokandus on 
üldse lasteaialaste arvates 
huvitav. Omavalmistatud 
toit süüakse palju parema 
meelega ära.

10. märtsil toimus laulu-
võistlus. Lauljaid hindasid 
Maimu, Karin, Anu ja Keiu.
Parimaiks tunnistati noore-
matest lastest Kadri ja Ind-
rek ning vanematest lastest 
Helevi ja Raimond. Valla 
laste lauluvõistlusel võitis 
Kadri, tulevikulootuse tiitli 
sai Helevi ja lavatäheks va-

liti Ave-Ingrid.
Praegu on lasteaia kori-

doris näitus fantaasialinnu-
pesadest. Täname kõiki osa-
lejaid – nii lapsi kui lapseva-
nemaid. Erilist kiitust vääri-
vad Heliine ja Mark-Sandri 
emad. Lapsed olid haiged, 
kuid oma pesad valmistati 
ja toodi ikkagi näitusele. 
Selline suhtumine on väga 
tore!

Aprilli lõpp kujuneb töi-
seks. Selle aasta ökokrati 
nädala teema on “Kes elab 
vees?”. Vaatame videot, lä-
heme õppekäigule järve äär-
de ja heidame pilgu kooli 
akvaariumile. Neljapäev on 
meil kalapäev – teeme ja 
sööme kalatoite. Pikemalt 
juba järgmises lehes.

Aita Lind
lasteaia juhataja

Juba linnukesed…

p Meeldib kui sõbrad-su-
gulased aeg-ajalt külas käi-
vad, eriti tore on kui nad 
sellest ka ette teatavad, sest 
isiklikult pole ootamatutest 
külalistest üldiselt väga 
vaimustunud. Kuigi sellis-
tel külaskäikudel on omad 
plussid (ei pea pikalt et-
tevalmistusi tegema ja köö-
gis tundide viisi vaaritama) 
võib ikkagi tekkida hulgali-
selt ebameeldivaid ja piin-
likke situatsioone. Näiteks 
läksime kord terve perega 
ühel laupäeva õhtul külla 
sõpradele-sugulastele, kes 
elavad Pärnust 30 km kau-
gusel Uulu pool. Õhtu oli 
lõbus ja nalja sai palju, kui 
järsku helises telefon. Sel-
gus, et meile olid saabunud 
ootamatud külalised, kes 
soovisid nüüd meie koju 
sisse saada. Aga sisse jäigi 
neil Tõstamaal saamata. 
Kutsusime nad siis sinna 
külla, kus ise olime. Pärast 
selgus, et enne Tõstamaale 
sõitu olid nad olnud oma 
tütre juures, kes elas vaid 
mõne km kaugusel paigast, 
kus me lõpuks kõik kokku 
saime. Seega oli tekkinud 
olukord natuke piinlik, aga 
teisalt muidugi naljakas ka.

Tavalisemad juhused 
ootamatute külalistega on 
olnud siiski palju proosali-
semad, kus mind ja teisi 
pereliikmeid on „tabatud” 
maailma vanimates dressi-
pükstes õue peal ringi loiva-
mas või pühapäeva õhtusel 
ajal, kui isegi hiir end külm-
kappi üles pooks. 

Kõige suurem heameel oli 
mul ootamatutest külalistest 
alles hiljuti, kui üritasime 
emaga tube koristada. Töö 
ei läinud ega läinud edasi, 
kuni helistas üks hea sõber 
ja ütles, et nad tulevad kül-
la. Uskuge või mitte, aga ko-
gu maja peal veerenud koera-
karvatordid ja muu sodi oli 
10 minutiga kokku tõmma-
tud ja elamine enamvähem 
läikima löödud. Pidime 
emaga tunnistama, et igasu-
guste tüütute kodutööde 
jaoks pole paremat moti-
vatsiooni olemas.

Ilus kevad ja suvi on 
tulemas ning kätte on jõud-
mas mõnusiam reisimise 
aeg. Olge valmis tervitama 
nii neid külalisi, keda teate 
oodata kui neid, kellest teil 
kuni viimse minutini aimu 
pole.

Liina Käär

Ootamatute külaliste võlu ja valu
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p 22. aprillil täitub kuus 
aastat Shalomi abikeskuse 
tegevusest Tõstamaal. 
Seetõttu on sobiv aeg mee-
nutada, kuidas kõik algas ja 
milliseid ülesandeid Shalom 
üldse täidab ning tähtsaks 
peab. Nendes küsimustes 
oskab kõige paremini selgi-
tusi anda Pärnu Shalomi 
Tõstamaa tööpunkti juhataja 
Reet Rand. Siinkohal mõned 
küsimused Reedale ja tema 
selgitavad vastused.

Mida tähendab 
sõna Shalom?
Shalom tähendab heeb-
rea keeles rahu ja seega 
sobib hästi tähistamaks 
üht omapärast misjonior-
ganisatsiooni.

Millal ja kuidas
sai Eestis alguse Shalomi 
abiorganisatsioon?
Kuusteist aastat tagasi saa-
bus Oskarshamnist esimene 
abisaadetistega laev Pär-
nusse. Anne Aas, kellest sai 
Shalomi Pärnu abikeskuse 
juhataja, sõlmis lepingu 
edasise koostöö nimel - see 
oligi koostöö algus.

Kas Shalom on kristlik 
ühendus?
Jah, on. Ta on eelkõige mis-
joniorganisatsioon.

Milliseid ülesandeid täidab 
abikeskus?
Tulenevalt organisatsiooni 
usulisest tagapõhjast pa-
kub keskus eelkõige hinge-
abi, aga ka materiaalset 
abi loodusõnnetuste, tule-
kahjude ja vähekindlustatud 
perede toetuseks.

Abikeskuse juhendami-
sel ja abil töötab Pärnus 
lastemaja ning piiblikool.

Kuidas saadakse esemeid?
Vabatahtlikelt annetajatelt.

Kas annetuste eest tasutakse 
või saavad nad mingit muud 

moodi ära märgitud?
Annetused tehakse tasuta.

Kuidas kasutatakse an-
netusi?
Osa annetustest jagatakse 
abivajajatele tasuta, osa 
müüakse madala hinnaga.

Kuidas kasutatakse esemete 
müügist saadud raha?
Saadud sissetulekutest 
toetatakse Pärnu lastemaja 
ja piiblikooli. Teatud osa 
kulub ka jooksvateks ma-
janduskuludeks. Esemeliste 
annetuste kõrval antakse 
ka rahalist abi ekstreemsete 
juhtumite (tulekahjud, üleu-
jutused jne) puhul.

Kuidas sina sattusid sellesse 
ringi?
Mina sattusin sinna 1997. 
aastal koos oma perega. 
Pärast tulekahju olime väga 
raskes seisus, aga saime 
palju nii materiaalset kui 
ka hingelist abi. Peale neid 
sündmusi tundsime end 
abistajate suhtes võlglas-
tena ja pidasime vajalikuks 
ka oma poolt midagi vastu 
anda. Nii asusimegi vaba-

tahtlikena Shalomi Pärnu 
abikeskusesse tööle. Alus-
tasin probleemsete laste 
kasvatajana. Sel ajal oli 
seal palju lapsi (25 ringis). 
Õpetasime neid eluga toime 
tulema. Seda tööd tegime 
tasuta. Praegune töö Tõs-
tamaal on tasuline.

Millised on sinu praegused 
ülesanded?
Minu ülesandeks on 
kauba õiglane jaga-
mine ja müümine. 
Kuna Shalom on 
misjonikeskus, siis 
on minu ülesandeks 
ka inimesi raskel 
hetkel lohutada ja 
hingeabi pakkuda.

Kas oled ise usklik?
Usun, et jumal on ole-
mas. Seetõttu on mul 
kerge omaks võtta 
Shalomi abikeskuse 

poolt kehtestatud põhimõt-
teid: armasta oma ligimest 
nagu iseennast; kõik, mida 
te tahate, et inimesed teile 
teevad, tehke ka neile.

Kes on abi saanud Tõstamaa 
vallas?
Tervisekeskus, taastusravi, 
hooldekodu, lasteaed (lau-
luvõistluse auhinnad), kul-
tuurimaja (lauluvõistlused, 
karnevalid), Seliste ki-
rik, Seliste Külatuba, Tõs-

tamaa Keskkool, suurpered 
(Tõhela, Tõstamaa), jaanu-
aritormis kannatanud kaks 
peret, Värati sotsiaalma-
jas elav pere (poeg koos 
emaga), seitsmelapseline 
pere, kellele otsisime toeta-
ja Rootsist, kes abistab ja 
käib külas.

Nagu loetelust selgub, 
on väga paljud pered ja 
asutused häda või va-
jaduse korral abi saanud. 
Vähemtähtis pole ka as-
jaolu, et igal nädalal on ini-
mestel võimalik taskuko-
hase hinnaga endale vaja-
likke esemeid muretseda.

Siinkohal kasutan või-
malust tänada Reeta ja Ka-
levit selle suure töö eest, 
mida nad päevast päeva 
meie heaks teevad.

Reet ja Kalev tänavad ka 
ise abistajaid, kes aitavad 
neil igapäeva elu korral-
dada ja esemete müüki or-
ganiseerida.

Shalom on avatud
neljapäeval 
kell 14.00 – 17.00
reedel ja laupäeval 
11.00 –14.00

Efeline

Kuus aastat Shalomi Tõstamaal

Neljapäevast laupäevani on pood rahvast täis. 
Kaubaks läheb tekstiil, mööbel, riided ja toidunõud.

Reet Rand Tõstamaa punkti avamisel 
22. aprillil 2000. aastal kõnet pidamas.
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p Noh, juhtus jah sel-
line lugu, et ööl vastu 1. 
aprilli läksid kaduma Tõs-
tamaa raamatukogu aknad 
– nii umbes 11 tükki. Ja 
mis siis juhtub, kui aknaid 
ees ei ole? Tuul puhub 
sisse. Seekord siis Tõstamaa 
Tuul. Lendas oma vinge fo-
totehnikaga kohale ja kohe 
pildistama ja pärima – mis, 
miks, kus ja kuidas?

Naljakuu puhuks sellest 
küll. Raamatukogu teeb läbi 
uuendus-, värskenduskuuri. 
Lugemissaal koos arvutitega 
saab avaram ja kasutajate 
töökohad privaatsemaks. 
Lisaks saab sisustatud ruum, 
kus on võimalik väiksemate 
huvigruppidega (umbes 12 
inimest) läbi viia vestlus-
ringe, luuleõhtuid, -hom-
mikuid ja -öid, kutsuda hu-
vitavaid inimesi esinema, 

korraldada vajadusel sem-
inare ja koosolekuid.

Siinkohal tahangi teilt, 
head praegused ja tulevased 
lugejad, kuulda, kes ja mis 
teid huvitaks, millised tee-
mad võiks arutusele võtta. 
Oma mõtetest võite teada 
anda Tõstamaa Tuulte veer-
gudel või otse raamatuko-
gus (tel. 44 96 184), e-mail: 
aip@tostamaa.ee

Ühest uuendusest veel. 
Selle aasta algusest läksime 
üle arvutipõhisele laenu-
tusele. Nüüd on olemas ka 
võimalus, et kui teie e-mail 
on raamatukogus kirjas, 
teatab arvuti teile, kui teie 
poolt laenutatud raamatute 
tähtaeg on möödunud ning 
te peate nad tagastama või 
paluma tähtaja pikendust, 
mida saab teha ka telefoni 
teel. Halvimal juhul, kui 

teist on saanud kroonilised 
võlglased raamatukogu 
ees, saab teie nimi inter-
neti kaudu teistelegi teata-
vaks. See ei olnud nüüd 
just magus jutt, ent natuke 
rohkem korrektsust ei teeks 
mõnele inimesele küll paha. 
Siinjuures on hea öelda, et 
väga paljud meie lugejatest 
on siiski täpsed ja kohuse-
tundlikud. Tänu korralikele 
raamatukogu kasutajatele 
saame me edukalt kasutada 
sellist teenust nagu RVL. 
Mis see on? Raamatukogude 
vaheline laenutus, mis meie 
raamatukogu jaoks tähen-
dab seda, et lugeja, kes 
vajab mõnd spetsiifilist 
või erialast raamatut, saab 
soovitu meie raamatukogu 
vahendusel Tallinnast või 
Tartust mõne päeva jooksul 
kätte. Raamat tuleb kohale 

tasuta, aga tagastada tuleb 
see lugejal endal läbi side-
jaoskonna tähitud pande-
rollina, saatja aadressiks 
panna Tõstamaa Raama-
tukogu. Selle võimaluse 
kasutajad on õnneks olnud 
väga tublid ja kohusetund-
likud ning raamatud õigeks 
tähtajaks ära saatnud (selle 
teenuse puhul on tähtajad 
aga väga ranged!), vastasel 
juhul meile RVL-I teenust ju 
enam ei võimaldataks.

Niisiis, lugejad, kelle 
raamaturiiulisse on kohatult 
kauaks jäänud seisma raam-
atukogu raamatud – palun 
tooge need ära. Praegusel 
rahutul ajal me palju ei riid-
le ja viivist ei nõua, hiljem 
läheb asi karmimaks.

Millal siis seekordne re-
mont lõpeb? 2008. aastal 
saab Tõstamaa Raama-
tukogu pidada oma 100. 
aastapäeva – võib-olla 
siis… või sügiseks, kui 
saabub tarkusekuu… ehk 
jaanipäevaks – üks peo 
pidamine, aga äkki veelgi 
varem… Firmasid ja mehi 
liigub siin palju, tulevad ja 
lähevad, aga omad jäävad: 
tervitame ja täname teid - 
Kalev Martson ja Toomas 
Vallimägi, kes ehk alustatu 
lõpule viivad ja praegu meie 
igapäevaelu igati ilmesta-
vad. Külastajatelt palume 
mõistvat suhtumist parema 
tuleviku nimel. Lahtioleku-
ajad on endised: E–R 10–19, 
L10–16, P suletud.

Arvuteid on kasutada 
kolm – tundideviisi surfata 
ei saa, aga vajalikud asjad 
saab aetud.

Jääme teilt ootama huvi-
tavaid ettepanekuid ja arva-
musi (44 96 184).

Naerusuiset aprilli ja 
kena kevadet soovides Tõs-
tamaa Raamatukogu tööka 
kollektiivi nimel

Lea Rannik
raamatukogu juhataja

“Rahutused ehk rahurikkumine” 
raamatukogus

Raamatukogu juhataja Lea Rannik ehitustandril tulevikuplaani pidamas.
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p Otsi talvepiltide seast 
parimad välja, pane koos 
negatiividega kõrvale 
ning hakka hooga kevadet 
pildistama - loodust, sünd-
musi, inimesi, erinevaid ob-
jekte jne. Juuni lõpuks too 
nii talve- kui kevadepildid 
vallamajja. Nendest tuleb 
vahva näitus. Parimatele 
fotograafidele auhinnad!

Fotokonkursile ootame 
nii üksikuid fotosid kui ka 
seeriaid, mis on tehtud Tõs-
tamaa vallas vahemikus 
jaanuar 2006 - 30. juuni 
2006.

Mida teete tavaliselt 
oma piltidega? Vaatate va-
hel, näitate paarile sõbrale 

ning panete siis jälle saht-
lipõhja või siis arvuti kinni. 
Ja kõik?

Nüüd on võimalus esi-
tada fotokonkursile ka 
teistele vaatamiseks ja ehk 
auhindadegi võitmiseks pil-
did, kus oled jäädvustanud 
Tõstamaa valda – loodust, 
inimesi, ettevõtlust, kultu-
urisündmusi jne.

Tingimused:
n Iga autor võib esitada 
kuni viisteist fotot (nii talve 
kui ka kevade kohta).
n Paberil fotod peavad ole-
ma formaadis 10x 5 cm või 
15x20 cm. Fotode esitaja 
peab olema valmis loovuta-

ma korraldajatele negati-
ivfilmi, et oleks võima-
lik pildist suurendus teha. 
Lisada tuleb foto pealkiri, 
seeria korral järjekorra-
number, autori nimi, vanus, 
ja kontaktandmed (aadress, 
telefon).
n Digitaalpiltide suuru-
seks peab olema vähemalt 
1280x960 pikselit. Digi-
taalpildid tuleks esitada 
mälukandjal (CD, floppy-ke-
tas või mälupulk) ning selle 
juurde lisada paberkandjal 
failide nimed ja pealkirjad 
ning andmed autori kohta 
(nimi, aadress, vanus).
n Konkursile laekunud 
piltide seast valitakse välja 

parimad tööd, suurenda-
takse need formaati A4, 
raamitakse ning pannakse 
näitusele. Konkursitööd 
tuua vallamajja.
n Iga etapi kolm parimat 
tööd kingitakse autoritele 
tagasi A4 formaadis ning 
raamituna.
n Konkursi lõppedes vali-
vad konkursikorraldajad 
välja parimad fotod ning 
autoreid premeeritakse 
auhindadega.

Parimad fotod saavad 
avaldatud.

Raine Viitas

Fotokonkurss "Tõstamaa vald 
2006" ootab sinu pilte!

p 25. veebruaril oli Voki-
ratas külas Audru eakate 
peol kohalikus rahvama-
jas. Ürituse eestvedajaks ja 
organisaatoriks oli Audru 
Keskkooli tulihingeline 
õpetaja Helgi Roots. Helgi 
õhutas iga laudkonda end 
tutvustama mingi tantsu-, 
laulu- või mängunumbriga. 
Särtsakas muusika „Audru 
pillimeeste” esituses meeli-
tas kõiki jalga keerutama.

Selliseid elurõõmsaid 
pidusid oleme ennegi 
pidanud ja neist poleks 
mõtet kirjutadagi, aga 
Audrus kogesime midagi 
tavatut, mis meid tõeliselt 
üllatas – Audru külamuu-
seum, kus perenaiseks 
jällegi sama Helgi Roots. 
Lausa uskumatu, kuidas 
vana maja oskusliku üm-
berehituse käigus on uue 
hingamise saanud ja kui 
hästi on see muuseumiks 
kohandatud.

Muuseum asub kahel 
korrusel. Alumisel korrusel 
on esinduslik näitusesaal, 
mida saab kasutada ka 
väiksemate nõupidamiste 

korraldamisel. Seekord 
oli näitusesaalis ulatuslik 
ca 300-esemeline väljapa-
nek Hohloma tarbeesem-
etest. Hohloma on eriline 
rahvuslik nikerduskunsti 

liik, mis on alguse saanud 
Nižni-Novgorodi kandist, 
kus puust esemed (lusikad, 
kausid, iluasjad) värvitakse 
eriliste värvidega kulla-, 
punase- ja mustakirjuks 
ning näevad igavesti uhked 
ja pidulikud välja. Kohal 
oli ka näituse kuraator, 
kelle selgitusi kuulasime 
huviga.

Helgi sõnul on näi-
tusepakkujaid palju ja 
seetõttu väljapanekuid 
üsna tihti.

Teisele korrusele viib 
tuliuus ja ilus puittrepp. 
See korrus on tavapäraste 
muuseumieksponaatide 

päralt. Eksponaate on 
palju ja igast valdkonnast 
– trükiseid, käsitööese-
meid ning lugematul hul-
gal vanu tarbeesemeid. 
Viimaste hulgas oli isegi 
meievanuste üllatuseks 
palju esemeid, mida pol-
nud enne näinud või mis 
tuletavad meelde kaugele 
jäänud lapsepõlve.

Ka ülakorrusel oli 
erinäitus – seekord koha-
like jahimeeste väljapanek 
jahitrofeedest (sarved, 
pealuud, loomanahad). 
Kõik eksponaadid olid 
nummerdatud, temaatiliselt 
rühmitatud ja selgitustega 
varustatud. Seega oli kogu 
näitus jälgitav ka giidita.

Tabasin end mõttelt, 
et kui Tõstamaal hakkab 
kunagi muuseumimõte 
realiseeruma, võiks ka 
naabritelt mõõtu võtta. 
Tegu on väga vahva muu-
seumiga! Kui satud kunagi 
Audrusse, ära jäta sisse as-
tumata.

Efeline

Naabritel külas

Eesti Post amdis välja aasta lin-
nuks kuulutatud hänilase pildiga 
margi. Margi nominaaliga 4.40 
on kujundanud Vladimir Taiger.
    Hänilane (Motacilla flava) on 
väike värvuline, kelle lähimad 
Eestis pesitsevad sugulased 
on linavästrik, kuldhänilane ja 
jõgivästrik.
    Liigi levila hõlmab suurt osa 
Euraasiast, Põhja-Aafrikat ning 
Lääne-Alaskat. Kogu areaali 
ulatuses võib eristada kuuteteist 
alamliiki, kes erinevad üksteisest 
peamustri või -värvi poolest. 
    Eestis pesitseb neist kaks 
alamliiki: lambahänilane ja 
põhjahänilane. Hänilane pesitseb 
niiskemapoolsetel karja- ja 
heinamaadel nagu luhad või 
rannaniidud. 
    Toitudes peamiselt selgroo-
tutest loomadest on ta väärt 
abimees põllumehele. Hänilane 
on III kategooria kaitsealune liik.

Audrus kogesime 
midagi tavatut, 

mis meid tõeliselt 
üllatas
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p Hea, et vihm otsustas 
ära sadada reedel ja jättis 
laupäeva rahule. Ei paist-
nud just päike 1. aprilli 
hommikul, aga polnud il-
male ka midagi ette heita. 
Matkaradagi oli valitud just 
selliselt, et keegi külma ei 
peaks kannatama. Enne 
põhidistantsile asumist te-
hti soojendus-spurt Nõm-
mekate juurde, kuna nad 
polnud starti ilmunud. Aga 
vana Nõmmekas arvas ilma 
kole kehva olema (tüüpiline 
jahimehe jutt) ja kodus pidi 
kah palju tööd olema. 

Põhidistantsi esimesed 
kontrollpunktid olid Lei-
vakas ja Saiakas. Leivakas 
uuriti seal asuvat vaatamis-
väärsust ja selle tehnilist 
seisukorda ja meenutati 
Marguse murtud pöidla-
luud. Saiakas oli esimene 
korraline toitlustus (joot-
mis-)punkt. Kärneri mäele 
jõudes olid pooled matka-
listest juba näljased ja 
väsinud, sellest hoolimata 
ei lastud neil puhata ja 
süüa ka ei antud. Turgu-
tati neid kerge joogiga ja 
sunniti edasi marssima. 
Taganõmme lauda juures 

toimus kogu seltskonna 
koosolek-hääletus kas pu-
hata ja süüa või minna 
veel pisut edasi. Otsustati 
viimase variandi kasuks. 
Tuli läbida veel tervelt 500 
meetrit ja ületada suur vett 
täis kraav, et toitlustus-
punkti jõuda. Tugevamad 
mehed kandsid nõrgemaid 
juba seljas…

Aga lõpuks sai ka see va-
hemaa läbitud. Ja siis kohe: 
tuli maha, pada tulele, supp 
patta, vorst oraotsa. Kel kere 
oli oma osa saanud, rabas 
pliiatsi ja paberi ning lasi 
loomepisikust ennast na-
katada. Luuletusi sel aastal 
ei kirjutatud ja sõnalisi (kir-

jalikke) väljendusi oli ainult 
üks. Enamik matkalistest 
otsustas luua midagi jää-
vat ja seda visuaalse kunsti 
vallas. Üks mees tegi kahe 
paberilipaka peal vahva 
filmi. Võimas! Tema oli ka 
loomekonkursi võitja, Jansa 
nimelt.

Parimaks matkaliseks 
valiti Marelle, kes tegi 
matkal nalja. Vist ainuke-
sena. Ütles, et Karini krants 
läks koos kuuseokstega 
lõkkesse. Tegelikult ei 
läinud. Kõige naljakam ongi 
see, et naljapäevale pühen-
datud matkal nalja eriti ei 
tehtud. Poleks Marellet ol-
nud, olekski nali tegemata 

jäänud.
Et lõke veel põles, otsus-

tasid Alar ja Veiny saata 
Päästeametile suitsusig-
naale. Et Nõmmekas ka ikka 
matkale tuleks, noh, kasvõi 
lõpetuseks. Toss tegi palju 
nalja lastele ja naistele. 
Naised tantsisid suitsus ja 
läksid päris hulluks. Aga 
toss oli vägev. 

Kodupoole vantsides mõt-
les enamus matkajaid juba 
särjepäevadest. Särjepäe-
vade orgkomitee esimehel 
polnud aega Tõstamaale ta-
gasigi marssida, vaid käsu-
tati poole tee pealt autosse 
ja juba ta läkski särjepäevi 
ette valmistama.

Saunas pesti oma kere-
delt kokku maha umbes 
kuus kilo selleks ajaks juba 
kuivanud higi. Puhas ihu 
on ikka puhas rõõm. Keegi 
ei kirunud, et oleks väga 
väsinud olnud. 

Arvutame natuke ja 
saame, et oli seltsi üheksas 
kevadmatk, vist. Ehk siis 
järgmine aasta jälle keva-
det otsima.

Julla ja Kersti

Matk, kevad ja naljapäev, kolm 
ühes...ehk TLJLS kevadmatk

Naljavaene, aga muidu kokkuhoidev seltskond.

p Kasearude uut aianduspoodi külastamas käinud Maie 
on käiguga rahul, et ei pea linna sõitma ja saab tarviliku 
kauba lähedalt kätte. Heino Tamm tuli samuti poodi kaupa 
vaatama ning ostis mulda ja lubas lilli kasvatama hakata. 
Ka temal oli hea meel kohaliku uue poe üle. Müüja sõnul 
ostetakse praegu kõige rohkem seemneid ja teisi kevadkaupu. 
Kaupluses kaubeldakse ka lõikelilledega. Edaspidi on plaanis 
ka värve müüma hakata. Rahva sõnul on hinnad soodsad.

p Tõstamaa mõisakontsertide sarjas esinesid Vaiksel 
Laupäeval Orisaare Tütarlastekoor ja Segakoor “Horele”. 
Nauditaval kontserdil oli kuulajaid pea poole rohkem kui 
eelmisel korral – kolmkümmend viis .
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p Alates aprillikuust 
toimuvad Tõstamaal täis-
kasvanute koolituspäe-
vad, kus iga kuu (va juuli 
ja august) toimub kooli-
tus, mille eesmärgiks on 
pakkuda praktilisi tead-
misi ja oskuseid erineva-
tel teemadel. Käsitletavate 
teemade ring on lai: õuna-
puude hooldamine, ehitus, 
lemmikloomade hooldami-
ne, FIE –ga seonduv ning 
psühholoogia. Koolitus-
päevi toetavad Hasart-
mängumaksu Nõukogu ja 
Tõstamaa Vallavalitsus.

Esimene koolituspäev 
toimus juba 16. aprillil 
ning teemaks oli õuna-
puude hooldamine. Oma 
teadmisi ja oskusi jagas 
Marek Lind, kes on lõpe-
tanud Eesti Põllumajan-
dusülikooli ning varemgi 
samal teemal koolitusi 
läbi viinud. 

Kuigi osalejaid oli esi-
mesel koolituspäeval 
napilt, olid saadud os-
kused ja uued teadmised 
äärmiselt kasulikud. Kui 
varem sai õunapuid har-
vendatud silma järgi siis 
nüüd oskavad osalenud 

inimesed juba vaadata 
täpsemalt, mida lõigata 
ja mida mitte. Sealjuures 
osatakse lõikamisel silmas 
pidada ka konkureerivaid 
oksi, oksa suunda, pungu-
mist jms.

Järgnev koolitus toimub 
maikuus, mille kohta il-
mub info valla kodule-
heküljel ja teadetetahv-
litel. Kõik koolitused on 
osalejatele tasuta. Koolit-
use korraldajad loodavad 
sealjuures, et vallarahvas 
suuremat huvi üles näitab 
ja peale osalemise ka ak-
tiivselt teada annavad, 
millistel teemadel kõige 
enam koolitamist vaja-
vad. Saadud info põhjal 
on järgnevate koolituspäe-
vade teemat võimalik kas 
muuta või korrigeerida. 

Omapoolsed ettepane-
kud palume saata e-maili 
aadressil: 
liinakaar@googlemail.com 
või jätta kirjalikult val-
lamajja.

Ilusat kevadet soovides,
Liina Käär

Tule täiskasvanute 
koolituspäevadele!

Kääride aia õunapuud said uue lõikuse.

Sotsiaalküsimused
Vallavalitsus eraldas 
märtsis:
p sünnipäevatoetust 9 
juubilarile 2250.-
p matusetoetust (1 surm) 
1500.-
p toimetulekutoetust 37 
taotlejale 35 892.-
p täiendavat toimetuleku-
toetust kriisiabiks 5 taotle-
jale 5044.-
p hooldajatoetust 25 
hooldajale 9080.- + 
sots.maks 7392.-
p puudetoetust erivajadus-
tega seotud kulutuste kat-
miseks 6 taotlejale 1370.-
p lasteaia söögiraha 
soodustust 6 taotlejale 
summas 520.-
p koolilõuna soodustust 9 
õpilasele summas 486.-

Teed
Kevadiseks teedelagune-

mise ajaks on kehtestaud 
munitsipaalteedel raskuspii-
rang vastavalt tee olukor-
rale kas 5 või 8 tonni. Kuna 
jäält kalastajate arvukuse 
tõttu oli mõnel mere äärde 
viival teel koormus väga 
suur, olime tee säilimiseks 
sunnitud paigaldama sis-
sesõidukeelu märgid. Lisa-
tahvel “vallavalitsuse loal” 
tähendab, et lubatud on 
liigelda märgi mõjupiirkon-
nas elavatel inimestel.

Töötute abil on pu-
hastatud Kavaru tee ääred. 
Käsil on kraavide kae-
vamine vee ärajuhtimiseks 
Sutiranna ja Peetri tee 
äärest. Alustatud on teede 
hööveldamisega ja töid te-
hakse nii nagu ilm ja tee 
kuivamine lubavad.

"Tõstamaa vaatamisväär-
sused" – selline brozüür on 
valminud Keskkonnainvest-
eeringute Keskuse Keskkon-
nateadlikkuse programmile 
esitatud projekti toel. Bro-
züüri väljaandja on vallav-
alitsus ja sellesse on koon-
datud teadaolevad andmed 
valla vaatamisväärsustest 
koos fotodega ning see on 
mõeldud nii oma inimeste 
harimiseks kui ka valla 
külalistele. Sisekaanel on 
valla kaart, samuti sisaldab 
brozüür lühinõuandeid ja 
nõudeid käitumiseks loodu-
ses (matkamine, liiklemine, 
kalastamine, ehitamine jne.). 
Idee autor ja projekti koos-
taja on Raine Viitas, raama-
tukese panid kokku Kristiina 
Lepik ja Kerli Brandt. Raa-
mat on saadaval vallavalit-
suses ja valla suuremates 
kauplustes, samuti on seda 
võimalik vaadata ka valla 
interneti koduleheküljel. 
Peatselt on tulemas ka ing-
lisekeelne variant.

Vallavalitsusest

SILLAMETSA talu alustab kevadist TAIMEMÜÜKI 1. mail
Tõstamaa alevis alates 12.maist igal reedel kell 9-11, Tõhelas 12. ja 26. mail; 2. ja 9. juunil kell 12.

Kohapeal talust saab taimi iga päev õhtuti alates kell 17. Oodatud kõik vanad ja uued kliendid! PS. Asutustele müük arvetega, suurte koguste 
puhul ettetellimine. Kaupleme taimedega ka uues aianduspoes.

Ilusat kevadet soovides MILVI tel. 52 800 86
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1. Kelle või mille kõrval hommikuti ärkad?
  2. Mis on esimene asi millele hommikul mõtled?
  3. Sinu lemmiksöök?
  4. Kui Sa ei elaks Tõstamaa vallas siis kus tahaksid elada?
  5. Millised on Sinu hobid?
  6. Milline oleks Sinu unistuste puhkus?
  7. Sinu lemmiktelesaade?
  8. Mis raamatut viimati lugesid?
  9. Mis Sind ikka ja jälle vihastab?
10. Sinu elu kõige tähtsam sündmus?

1. Ärkan üksi.
2. Peab jälle tööle minema.
3. See, mis õhtul meeldib, ei pruugi hommikul enam 

meeldida.
4. Elada tuleb seal, kus on armsad ja lähedased, koht

pole oluline.
5. Võrkpall, jahilkäimine, kalastamine ja kõige 

rohkem meeldib olla koos sõpradega.
6. PUHKUS.
7. Tegelikkuse KesKus ja Kivisildniku kommentaarid.
8. "Unustatud sugupõlv".
9. Iseenda lollus.
10. Loodan, et see on veel ees.

Janek Tuulmees,
ettevõtja

Janek Jaanson, 
ettevõtja

1. Naise.
2. Mis meeldivat ootab tänasel päeval ees.
3. Igasugune magus, aga eriti kohupiimatort.
4. Kuskil soojal maal, kus ei peaks külma tagajärgi

likvideerima.
5. Kõik, mis on seotud tehnikaga.
6. Süüa, magada ja raamatut lugeda või külastada

Ameerikat.
7. Uudised.
8. Tehnikakataloogi.
9. Töö ajal napsutamine.
10. Ülikooli lõpetamine.
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Tõstamaa mõisa saalis on 
avatud näitus
”Skulptuurisümpoosiumid 
läbi seitsmeteistkümne 
aasta”
Disainer Heiki Kongi tutvus-
tab puu-, jää- ja lumeskulptu-
uride tegemisi Eestis ja terves 
maailmas.
Näitus avatud tööpäevadel kel-
la 8-16. Näituse külastamiseks 
palume pöörduda kooli sek-
retäri poole, kes ukse avab.

KUHU MINNA

SPORT

17. märtsil toimus X kontsert 
“Muusika meid kõiki seob...”
p X Tõstamaa valla so-
listide konkurss sai te-
oks tänu Kultuurkapitali 
Pärnumaa Ekspertgrupi, 
Tõstamaa Vallavalitsuse, 
Shalomi ja Tõstamaa kaup-
luste abile.

Täname ka rohkearvulist 
publikut, kes sai kaasaela-
misele vastutasuks toreda 
kontserdimulje.

Kümme aastat on lauljad 
end kokku võtnud ja oma 
häält rahvale esitlenud. 
Peab ütlema, et muusika-
line tase on nende aastate 
jooksul muutunud järjest 
paremaks.

Eks sellepärast ka 
konkursi mõte. Juube-
lihõngu saame kogeda, 

kui teame Eda Vallimäe 
lauluoskust, sest tema on 
osalenud kõigil kümnel 
aastal, pidevast võitmisest 
rääkimata.

Publikul oli võimalus 
valida oma lemmiklauljad 
ja nendeks said Marit 
Karotam ning Heiko Piir-
me. Žürii leidis läbi suurte 
raskuste (sest lauljad olid 
kõik suurepärased) igast 
vanuserühmast parima 
solisti, tulevikulootuse ja 
lavatähe. Olgu need siin-
kohal nimetatud:
Eelkooliealiste rühm:
Kadri Kase, Helevi Jurjev, 
Ave-Ingrid Veskimägi
7.-8.a.: 
Teele Tõnisson, Eliina Lil-
lemets ja Heiko Piirme

9.-10.a.:
Kadri Kiisk, Lilleriine Lille 
ja Krislin Kasemets
11.-12.a.:
Ly-Andra Pärnaste ja 
Maret Palusalu
13.-14.a.:
Mari-Liis Vaher ja Mariliis 
Lillemets
15.-18.a.:
Eda Vallimäe, Marit Karo-
tam ja Aivar Juurik.

Soliste juhendasid Tiiu 
Raavik, Heli Kvell ja Õn-
nela Pärnaste.

Huvitava kohtumiseni 
järgmisel aastal jälle! 

Korraldajate nimel,
 Õnnela

p Juba seitsmendat aas-
tat proovivad julged ja 
südikad teismelised oma 
võimeid traditsiooniks 
saanud shows, kus tuleb 
end publikule mitmekülg-
selt näidata.

Osa võttis 6 tüdrukut ja 
2 poissi vanuses 11-14.a. 
Vaatajaks ja hindajaks 
oli publik ning meie ava-
liku elu tegelastest koos-
nev žürii (Regina, Priit ja 
Gerli). Õhtut juhtisid aasta 
2005 MISTER TEINI – Kar-
lo Salu ja MISS TEINI – 
Leenu Aava. Kandidaatidel 
tuli läbi teha kolm vooru: 
enese tutvustamine, isete-
gevus- ehk fantaasiavoor 
ja esindus- ehk pidu-
likkuse voor. Oluline oli 
julgus ja vaimukus, sest 
ilusad on meie noored ni-
ikuinii. Võime ainult ette 
kujutada, mida nad ise läbi 
elasid, kui ettevalmistusi 
tegid ja abilisi palkasid. 
Aga olgu siinkohal teie ees 

tulemused:
Catri Koidu – miss ARMAS 
2006
Ly-Andra Pärnaste – miss 
TALENT 2006
Merle Juurik – miss SÄRT-
SAKUS 2006
Signe Heindla – miss 
GRAATSIA 2006
Ulla-Marleen Sommer – 
miss FANTAASIA 2006
Rünno Roosiorg – mister 
TALENT 2006
ja viimaks võitjad nii zürii 

kui ka publiku arvates
MISS TEINI 2006 – Ailen 
Lumera
MISTER TEINI 2006 – 
Heiko Mändla

Palju õnne kõigile 
veelkord!

Suur tänu lahketele 
abistajatele: prk. Jurjev, 
Marvin Mitt, Tõstamaa 
Vallavalitsus, Tõstamaa 
kauplus, Teeristi pood ja 
Shalom.

Õnnela

Tõstamaa sai uued missid ja misterid

Kuigi 1. aprill on traditsiooniline naljapäev, sai Tõstamaa alevis teoks päris tõsine ettevõtmine: avasime aia-ja kodukaupade kaupluse. 
Müügil on lilled, seemned, väetised, katteloorid, UV-kiled, aiatööriistad, elektrikaubad, kruvid, naelad jne. Võtame vastu ka ettetelli-
musi. Avatud E-R 8.30- 17.00 ja L 9.00-14.00. Telefonid 4425547 ja 5017067.
Kui töödest-tegemistest kodus tüdinud olete, ootame puhkama, meelt lahutama ja üritusi korraldama Merelaiu Puhkekülas, Tõlli külas. 
Telefon 5530850.                                                                                                                                      Ettevõtjad Kasearud.

Mälumäng
28. märtsil toimunud 
Tõstamaa Spordiklubi 
mälumängusarja 6. etapil 
osales  12 võistkonda. 
Mängujuht Toomas Mitti 
küsimustele oskas paremini 
vastata võistkond MM (Kalev 
Martson, Marek Lind, Enno 
Kase, Anneli Võso). Järgnesid 
Nulliring (Enn Martson, Heikki 
Luhamaa, Karin Randmäe, 
Kerli Brandt), Lõvisüda (Jaan 
Tamm, Mihkel Lühiste, Han-
nes Vahemäe, Elli Teras), 
Pootsi, Tõhela, Üksteist, 
Einsteinid, Neli Karu, Viisteist, 
Okas, Vaska ja Lea. Järgmine 
mäng toimub 25. aprillil al-
gusega kell 19.00 rahvamajas. 
Tule osalema! 

Võrkpall
Tõstamaa võrkpalli nais- ja 
meeskond osalesid Pärnumaa 
võrkpallimeistrivõistlustel II 
liigas. Naiskond oli kolmas, 
mängisid Imbi Part, Greete 
Adler, Kristiina Lepik, Kätlin 
Kask, Merlin Miido, Kätlin 
Jürgens, Ivelin Midri ja Heili 
Timm. Meeskond oli neljas, 
mängisid Janek Jaansoo, 
Kaupo Põltsam, Ago Adler, 
Aro Kütt, Valvo Volgerad, 
Valeri Buravkov, Harli Käärt 
ja Toomas Rõhu.

Spordiklubi
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hällilapsed
Aprillikuu

ELLA KOLLO  93 Päraküla küla
HILDA PINN   90 Värati küla
ADA REINSON  85 Tõhela küla
JAAN KÜTT   85 Tõhela küla
HELJU TELL   84 Tõlli küla
JÜRI SALK   84 Männikuste küla
LINDA ESTAM  84 Tõstamaa alevik
ARTUR LAAN  82 Kavaru küla
SALME KASELA  79 Seliste küla
JUTA KASE   79 Päraküla küla
ENDEL ANDRESE  79 Seliste küla
VELLO LAPP   76 Tõstamaa alevik
HEINO MIIDO  75 Tõstamaa alevik
VAIKI KRUUSMA  75 Tõstamaa alevik
ÕILME VAARMAA  75 Pootsi küla
EDI TÕNISMAA  74 Pootsi küla
ENDEL RAAVIK  73 Tõstamaa alevik
ELMAR KULD  73 Männikuste küla
HELDI KIIRATS  73 Tõstamaa alevik
ARNO GUUTMANN 72 Tõstamaa alevik
AINO RAAVIK  72 Tõstamaa alevik
ELVINE HANNUS  72 Pootsi küla
JAAN VIMM   71 Pootsi küla
IVA KALBACH  70 Tõhela küla
HALJA ILVES   70 Alu küla
LEMBIT PALUSALU  70 Seliste küla
VELLO TOMSON  65 Tõhela küla
LEHTI NÕMM  65 Seliste küla
LEO MARTSON  65 Tõstamaa alevik
HELJU VOLGERAD 60 Kastna küla
MILVI MARUS  60 Tõstamaa alevik
JAAN KAELEP  60 Ranniku küla
HELGI SUTT   55 Manija küla
ENE KAŠKIN  50 Pootsi küla
ERIK OIDERSALU  50 Lõuka küla
URMAS MUST  50 Seliste küla

Kevad käes ja kuur on sodi täis?
Vii jäätmed jäätmepunkti!

Tõstamaa vallas ei ole enam 
ühtegi prügimäge.

Klaas, plastikpudelid ja alumiini-
umpurgid pane pakendikontei-

neritesse, mis asuvad suure-
mates keskustes.

Jäätmepunkt on avatud igal 
laupäeval (alates 22. aprillist) 
kell 10.00-12.00. Kui sulle aeg 
ei sobi, lepi Kaleviga aeg kokku 

telefonil 52 23 024.

Vii sinna:
kõikvõimalik vanaraud,

vana kodutehnika, kodu-
masinad. Ohtlikud jäätmed 
- aegunud ravimid, vanad 
akud, värvid, lakid, liimid, 

elavhõbedaga kraadiklaasid, 
elavhõbedalambid, patareid, 

jääkõlid ja õlifiltrid, õli-
lapid, kütusejäägid, lahustid, 

happed, pesu- ja puhas-
tusvahendid, televiisorid ja 
kineskoobid, tulekustutid, 

taimekaitsevahendid.
Ehitusjäätmed, suurem plast-

mass, kile, vana mööbel.
Papp ja paber.

Jäätmete toomise maks on 25 
krooni (selle eest saab ju nii 

paljust prahist lahti). 
Naabrid – tehke koostööd!

Kui paned olmejäätmed oma 
prügikasti, ülejäänud jäätmed 
tood jäätmekohta, siis metsa 
alla viimiseks, koduaeda mat-
miseks, aianurka panemiseks 

midagi ei jää.

Hoia oma koduümbrus ja met-
saalused puhtana!

Manija saarel on 
võimalus tellida 

traktoritöid. Soodushind 
Manija elanikele 150 

krooni tund. 
tel 56 45 431.


