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TÄNA LEHES:Kool sai läbi!

Juulikuust on juuksur avatud uues ruumis 
(vana kõrval, Varbla mnt. 24, lasteaias).

Teisipäeval ja neljapäeval 9-18. 
Neljapäeviti töötab ka maniküür ja pediküür.

Carmen 566 31 896; Erika 520 59 81

Täname abi eest uue ruumi valmimisel:
Manivaldi, Kalevit, Elfit, Heljut, 

Fritjot, Tarmot ja kõiki teisi aitajaid.

Tänavused lõpetajad olid kõik tublid lauljad, tantsijad ja pillimängijad. Neile võis 
usaldada kõikvõimalike ürituste organiseerimise ja altvedamist polnud karta. 
Enamus lõpetajatest läheb edasi õppima. Direktor Toomas Mitt loodab, et kui 
noortel on suureilma tuuled nuusutatud siis tullakse ehk kodukanti tagasi.
12 klassi lõpetajad 2006; XXXV LEND:
Grete Adler, Imbi Alpius, Aivar Juurik, Kristel Jürgens, Gerl Lutvärk, Merlin Miido,  
Madli Põltsam, Evelin Seppor, Madli Soovik, Andres Tölp, Mari Vahter.
Klassijuhataja: Heili Timm                                                          Foto: Toomas Mitt
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p Suvises Eestis ringi 
liikudes on alati kõhu-
mure see, mis ikka 
jälle lahendamist va-
jab ja inimese teine-
kord tigedakski ajab. 
Tahaks head keretäit 
mõnusat ja kodust 
eesti toitu, aga võta 
näpust, sulle paku-
takse peaaegu kõikjal 
seljankat, friikartulit 
ja kalapulka. 
Nutt tuleb peale, kui 
kuulad ametnikke, 
kes arutavad kuid, et 
mis see oma ehe söök 
peaks olema. Kirjuta-
takse projekte ja mu-
udkui uuritakse ning 
lõpuks kuulutatakse 
õlu aasta toiduaineks. 
Tule taevas appi.
 Minul ei ole küll 
erilisi raskusi hea, 
lihtsa, maalähedase 
ja toitva roa mee-
nutamisega. Sulen 
silmad ja tunnen 
kuidas piimaklimbi 
supp koos kiluleiva-
ga meelitab kaunid 
lapsepõlvemälestused 
liikvele. Või jälle kül-
mast paksust hapu-
piimast segatud kama 
higistavas klaaskan-
nus. Oeh ja siis veel 
soolalihaga ahjukartu-
lid hapukoore ja leht-
salatiga. Soolasilgud 
keedetud värske kar-
tuli ja tilliga. Muidugi 
suitsuräimed ja les-
tad, mida sai kastide-
ga rannast ostmas 
käidud. Just sellise 
suupärase kraamiga 
tahaks ennast hel-
litada. Ma olen nor-
maalne inimene ja ta-
han seda kõike saada, 
aga öelge teie, milline 
söömakoht selliste pi-
duroogadega kosti-
taks?

Ülle Tamm

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

Vaike Hang Häidaste küla 
ajaloost rääkimas.

Nooremad põlvkonnad 
Tõhela kodulooga tutvumas.

IX klassi lõpetajad 2006: Regina Algpeus, Janett Birk, Raimo Haljas, Mari-Jaana Jaagu, Marvin 
Mitt, Mario Oidersalu, Minna Pert, Jürgen Rand, Sigrid Rand, Kristiina  Reinfeldt, Karlo Salu,  
Siim Selge, Külli Sommer, Mary-Liis Strastin, Marilin Tetsmann, Hannes Vahemäe, Ranno 
Vahkel, Andre Väli. Klassijuhataja: Mari Lühiste
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Küsitlus Tõhela kodukandi päevast

Maimu Tamme – Olen siin kodukandi päeval, kuna elasin 
ise kunagi samuti siin kandis. Olen juba palju vanu tuttavaid 
kohanud. Saalis pidas Vaike Hang kõnet ja kui me sisse 
astusime hakkas rahvas plaksutama, sest endised inimesed 
tulid kohale. Hea meel on. Kodukandi päeva pidamine on 
väga ilus tava, seda peaks igal pool tehtama. 

Herman Tamme – Olen Tõhelas sündinud ja koolis käinud 
ning seetõttu olen siia kodukandi päeva tähistama tulnud. 
Kodukandi päeval olen igal aastal käinud. Ajaga on palju 
muutunud ja ikka paremuse poole.  Majad on korda tehtud 
ja kenasti remonditud.

Jüri Salk - Juured on mul siitkandist pärit. Ema on Laagnitsas 
sündinud, aga ise tulin siia peale sõda. Kodukandi päeva 
oleme siin Hermaniga alates 88-st aastast tähistamas 
käinud. 

Harles Leetma - Olen Tõhelast pärit ja kodukandi päeval ka 
varem käinud. See pidu meeldib mulle täitsa hästi.
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p 11. juunil toimus Rak-
vere staadionil ESIMENE 
MEESTE TANTSUPIDU, kus 
oli tantsu vihtumas paar 
tuhat meest igast Eestimaa 
nurgast Virumaa naiste toe-
tusel. Mehisel tantsusammul 
tegime sealsamas ajalugu 
ka meie – Tõstamaa seg-
arühma „Viies ratas“ mehed 
ja noored tantsulõvid Tõs-
tamaa keskkoolist Pilvi Kase 
juhendamisel. Ei jäänud 
peost kõrvale ka meie 
FAN CLUB ehk segarühma 
naised, kel oli võimalust 
kaasa sõita ja aega leida, et 
meestele kaasa elada ning 
„karja“ koos hoida. 

Tantsupeo kordami-
nekuks pidime ikka kaks 
pikka päeva“ vett ja vilet“ 
välja kannatama, sest tant-
sujoonised ja liikumised 
tulid endale korralikult 
selgeks teha. Poisid olid eriti 
tublid, ehkki nii mõnigi oli 
esimese proovipäeva lõpuks 
päris väsinud ning kõigest 
tüdinenud. Aga nagu 
öeldakse: raske õppusel, 
kerge lahingus! Pidu iseene-
sest läks aga peale täie 
rauaga, sest lisaks õhtuse-
le etendusele müüdi teine 
tribüünitäis pileteid veel 
päevasele peaproovilegi. Ja 
soovijaid ning tahtjaid jäi 
väravate tahagi. Meie, tant-
sijate jaoks, oli suur elamus 

osa võtta sellisest suurest 
ja erakorralisest üritusest, 
kus noored mehepojad tub-
listi kogemusi juurde said 
ning mehed lihtsalt ennast 
igapäevaelust välja lüli-
tasid ja end lõõgvale lask-
sid. Loodame, et „esimene 
vasikas“ ei läinud aia taha 
ja juba järgmisel meeste 
tantsupeol Tõstamaa mees 
jällegi oma märgi tantsu-
murul maha sätib. 

Siinkohal tahaksime 
tänada Tõstamaa Valla-
valitsust, kes ulatas meile 
abistava käe osalemaks 
sellel tantsuüritusel. Aitäh 
samuti Pilvile, kes nägi suurt 
vaeva, et meestel ja poistel 
tantsusammud selgeks said. 
Tänud Evelynile, Marisele ja 
Enele, kes aitasid „väikestel 
meeste“ peanuppe kokku 
lugeda ja neid koos hoida. 
ESIMESEL MEESTE TANT-
SUPEOL osalesid meie val-
last: Arti, Gert, Heiko, Helar, 
Janno, Kaarel, Kristjan, Ro-
land, Enno, Taavi, Toomas, 
Valeri, Üllar ja Vallo.

Eesti mees on tant-
sulõvi!!

P.S. Meeste tantsupidu 
on võimalik jälgida Kanal 2 
ekraanil isadepäeval.

Tõstamaa Tantsulõvid

Kuidas Tõstamaa mehed 
tantsupeol käisid

Kes ei tantsi 
see ei söö.

Tubli isa tütart tantsitamas.
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Väsimus ei hüüa tulles.

Tantsulised „pulli“ tegemas.

Tõstamaa poisid Võru meeste vardas.
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p 1.-2. juulil toimus Tõs-
tamaal “Priitahtlike prit-
simeeste foorum 2006”, mis 
koondas inimesi, kes soovi-
vad vabatahtlikult kaasa ai-
data ühiskonna turvatunde 
tõstmisele elanikkonna 
ohuteadlikkuse kasvu läbi. 

Tavakohaselt korralda-
takse foorum sellises Ees-
timaa paigas, kus mõnel 
tuletõrjeseltsil kätte jõud-
nud tähtpäev. Sel aastal 
möödub 80 aastat Tõstamaa 
Tuletõrjeseltsi asutamisest. 

Foorum algas semi-
nariga Tõstamaa mõisas. 
Eesmärgiks oli koondada 
päästealal tegutsevad ko-
danikuühendused ja va-
batahtlikud ning vahetada 
vastastikku informatsiooni 
osapoolte ja elanikkonna 
huvidest ja ootustest. Tee-
madena käsitleti kogukon-
na ohutust läbi kolmepoolse 
koostöö: kohalik omavalit-
sus – päästeasutus – vaba-
tahtlikud.

Peale seminari algas Tõs-
tamaa tugikomando eest 
vana ja uue tuletõrjetehnika 
rongkäik, mida oli uudista-
ma tulnud hea hulk rahvast. 
Autosid oli rongkäigus 16, 
kõige vanem neist oli pärit 
1950ndatest. Rongkäigus 
osalenud tehnikat oli hiljem 
võimalik ka lähemalt vaa-
data ja katsuda. 

Päeva teisel poolel kan-
dus ürituse raskuskese Tõs-
tamaa lauluväljakule. Muu-
sikat tegi Tallinna tuletõr-
jeühingu puhkpilliorkester. 
Tunnustati vabatahtlikke 
pritsimehi ning Heikki Perli 
andis ülevaate Tõstamaa 
tuletõrje ajaloost. Esinesid 
Tõstamaa taidlejad ning 
tantsuks mängis ansambel 
„Vanker“, korraldati pääs-
tealaga seotud võistlusi ja 
mänge, samuti toimus oks-
jon. 

                            TT

Priitahtlike pritsimeeste foorum

Rongkäigu vanim auto streikis küll iga nurga peal, aga vedas pritsuautode paraadi väärika lõpuni.

Auto, mis võitis südameid.



7 - 2006 juuli

p Intervjuu Lääne-Eesti 
päästekeskuse Pärnumaa päästeosa-
konna Tõstamaa tugikomando pea-
liku asetäitja Mait Jansoniga

Kuidas sattusid päästetöö juurde?
Sattusin päästetöö juurde vabatahtlikkuse 
kaudu. Olin 10-11 aastane, kui hakkasin 
oma tuletõrjujatest vanematega seltsitegevus-
tel kaasas käima. Sel ajal võeti ka esimestele 
tulekahjudele kaasa. Nii see läkski. Ametlikult 
olen tööl alates 1994. aastast. 

Miks inimesed üldse päästetöötajaks saavad?
Võib-olla kutsumusest. Täpset põhjust ei oska 
öelda. Olen selle üle palju mõelnud, miks ini-
mesed kõigist probleemidest hoolimata seda 
tööd teevad. Paljud lähevad ära ka, aga meil 
Tõstamaal õnneks mitte. 

Millised on Tõstamaa päästeteenistuse mured 
ja rõõmud?
Põhiliseks mureks on ikka väike palk. Rõõ-
mu teeb see, et meil on hästi ühte sulanud 
meeskond. Oleme väga kaua koostööd teinud 
ja oleme üksteisele nagu vennad. Ka need, 
kes on hiljem meiega liitunud, on väga hästi 
sulandunud. Kevadel oli suureks mureallikaks 
kulupõlengud, igal hommikul tulid tööle ja 
teadsid juba ette, et mõni põleng läheb ikka 
lahti. See tegi kõik mehed üsna tigedaks. Nii 
hullu aastat pole varem olnud. 

Kas uue päästetöö korraldusega võib rahul 
olla?
Uut asutust joostakse alles käima. Päris häs-
ti veel kõik asjad ei toimi, aga kõik liigub 
selles suunas. Praegu on selles suhtes üsna 
pingeline aeg. Suur puudus on töötajatest. 
Ainuüksi Läänemaal on üle saja töötaja puu-
du. Meil on ette nähtud 16 vabatahtlikku, kes 
on kodus valves üle kolme päeva. Vajaduse 
korral saab neid appi kutsuda. Praegu ei ole 
ka vabatahtlikke piisavalt.

Kuidas vabatahtlikke välja õpetatakse?
Selle jaoks on eraldi programm, mis koos-
neb kahest etapist. Esimene osa kestab kaks 
nädalat, teine osa on tööl olles 120 tundi. 
Üldiselt proovime inimese, kes tööle tuleb 
Väike-Maarjasse kooli suunata. Koolis käinud 
inimesed on ikkagi professionaalsemad. Tõr-
jujaõpe kestab pool aastat. Meeskonna-
vanematele ja rühmapealikele on lisaks eraldi 
spetsialistiõpe, mis kestab aasta. 

Kuidas tegelete ennetustööga?
Käime koolis loenguid pidamas. Seoses uue 
päästetöö korraldusega, hakatakse enne-
tustööga süsteemsemalt tegutsema. Meil on 
ka tuletõrjering, kus on ligi kümme liiget. 
Tore on see, et lisaks poistele on seal ka 
naisliikmeid.

TT

Mait pritsimajast, just nii teavad teda kohalikud.

Pommirühma mehed tutvustavad oma tööd ja see tundub kuulajatele 
päris põnev olevat.
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p Räägitakse, et paks laps 
ilus laps. Aga kui paksust 
lapsest saab paks täiskas-
vanu, ei pea teda keegi 
enam ilusaks. Ja seepärast 
mässavad juba kõik, kel 
vanust 10 ja + kõikvõima-
like dieetide, trennide ja 
imepulbritega. Ei mina ega 
ka keegi teine mu tutvus-
ringkonnast sellest patust 
puhas pole. Kui ühiskon-
na ilunormid näevad ette 
väikest tagumikku ja piits-
peenikest taljet, siis tuleb 
või nui neljaks, selle poole 
ka püüelda. Aga teate, ala-
ti ei viitsi ega jaksa nende 
nõudmiste peale oma aega 
ja mõtlemist raisata, vaid 
nautida head sööki ja jooki. 
Tunnistan, et minu jaoks 
on igasugune dieedipidami-
ne töö ning kui parasjagu 
„päris” tööga suurem koor-
mus peal, ei tule ka nn keha 
„haipimisest” midagi välja. 
Tulemuseks on loomulikult 
Michelini-mehikesega sar-
nanevad kehavormid.

Michelini mehike 
Alles hiljuti sõitsin oma 

vennaga Pärnust tagasi. 
Lehvisin oma roosades-
valgetes riietes tema tsik-
lil ning mõtlesin, et kurat 
küll, ma näen välja nagu 
Barbie, kes pole enam vii-
mased kümme aastat dieeti 
pidanud ja kui ma midagi 
ette ei võta, jään ma iga-
vesti ülekaaluliseks. 

Olen ennegi dieetide-
ga algust teinud, kaalu 
jälginud ja aeg-ajalt sporti 
teen siiani, kuid püsivaid ja 
silmaga nähtavaid tulemusi 
on andnud vaid mõned ük-
sikud katsetused. Seepärast, 
peale arutlemist emaga, ot-
sustasime, et teeme mida-
gi radikaalset ja võtame 
ette 13-päevase aineva-
hetusdieedi, mida kutsu-
takse ka proteiinidieediks. 
Õigupoolest, miks vireleda 
poolteist kuud lahja ja la-
geda kapsa peal ning saada 

tulemuseks kaotatud 1 kilo, 
kui 13 päevaga lubatakse 
kaalukaotuseks 5 – 30 kg. 
Loomulikult leidsime, et 
katsetame ära selle lühema 
„imedieedi”, et iseenda peal 
tõestada, kas sellel on min-
git efekti või mitte. 

Ema tegi dieedi enne 
jaanipäeva, mina alustasin 
dieediga peale jaanipäeva.

Esimesest päeva alus-
tasime mõlemad emaga 
entusiastlikult. Tema oli 
eelneval päeval kõhu Stef-
fani Pizzarestoranis täis 
söönud, mina valmistasin 
end ette jaanipäeva hõrgu-
tistega. Hommikune kohvi 
koos armetu suhkrutükiga 
ei rikkunud meie kummagi 
tuju. Ka lõuna oli ok, mis 
siis, et söök oli vaid salat 
ja tükike liha. Õhtul hakkas 
tekkima juba kripeldus, et 
midagi on puudu.

Teine päev algas nii 
minu kui ema jaoks rõõm-
salt. Olin kaotanud 1,7 kg, 
ema 1 kilo. Ergutasime en-
did mõttega, et kui need 13 
päeva kõik nii lähevad, siis 
dieedi lõppedes oleme täiesti 
saledad tsikid valmis.

Kolmandal päeval üri-
tasin end kuidagi veenda, 
et vähem süüa ongi nor-
maalne. Olin sel päeval 
kodus ja üritasin võima-
likult kaua magada – siis 
on päev lühem ja söögi 
peale ei mõtle. Eilsega võr-
reldes oli kadunud veel kilo. 
Ka ema oli pidevalt näljane, 
kuid süüa ei saanud suurt 
midagi, vaid lahjat salatit 
ja muna. 

Neljandaks päevaks olen 
kaotanud veel 600 grammi, 
emal 200 grammi. Naljakas, 
et tema tundis esimesed 
päevad nõrkust, samal ajal 
kui mina käisin isegi jooks-
mas ja tundisin end tervena 
kui noor põder. 

Tunnistan, et tavaliselt 
muutun näljaga suhteliselt 
turtsakaks ja tigedaks. Paps 
valmistus juba enne dieeti 

ette, et peab oma kooke ja 
küpsiseid peitma hakkama, 
muidu oleme emaga surt-
sakad ja õiendame. Tege-
likult oli isast väga kena 
meiega arvestada ja oma 
söögiajad sättida nii, et 
me ei pidanud tema häid ja 
paremaid palu vesise suuga 
pealt vaatama. Ainult aru 
ma ei saa, miks need kõige 
kõhnemad söömise peale 
ikka rootsumaks jäävad, 
samas kui teised peavad 
iga suutäit pärast tagumiku 
peal tundma. Pähh, kui tobe 
see on!

Kõige hullemateks päe-
vadeks kujunesid viies ja 
12.päev, kuna siis oli hom-
mikusöögiks ainult porgand 
ja sidrun. Järasime mõlemad 
emaga mornilt oma porgan-
di ära, sidrunit pigistasime 
kuuma vette ja kujutasime 
ette, et joome kohvi. Kaal 
näitas jätkuvalt väiksemaid 
numbreid – niigi palju head 
selle enesepiinamise juu-
res... 

Kuues päev oli nii minu 
kui ema jaoks normaalne. 
Kaalu kadus mis mühinal 
ja pidevat näljatunnet ei ol-
nudki. Koledaks läks minu 
jaoks asi alles pühapäeval, 
kui terve päeva peale sai 
süüa vaid tükikese kanaliha. 
Ega siis jäänudki muud üle 
kui kõht vett täis juua.

Kaheksas kuni kümnes 
päev möödusid juba tun-
duvalt rahulikumalt kui 
esimese nädala dieedipäe-
vad. Magu oli juba kokku 
tõmbunud ega kisendanud 
meeleheitlikult söögi jär-
gi. Üldse, inimene pidigi 
kõige harjuma, ka näljaga. 
Erinevalt emast, oli minul 
teise nädala alguses pidev 
nõrkus, mis jätkus kuni 
dieedi lõpuni. Pea kippus 
ringi käima ja ega pike-
mat tiiru jalutama minna ei 
tahtnud. Samas takerdus ka 
kaalulangus. Kui esimesel 
nädalal langes meie mõle-
ma kaal kuni kilo päevas, 

siis teisel nädalal oli mõnel 
hommikul isegi paarsada 
grammi juures või langes 
vaid sada grammi. Oi, see 
tegi meele mõruks.

Selle õuduse 11. ja 
12.päeva olin tööga seo-
tult Soomes. Kuna ma ei 
soovinud oma karmist eks-
perimenteerimisest kelle-
legi rääkida, tuli mul end 
valetada nii maasikaal-
lergikuks kui inimeseks, kes 
kartuleid praetüki kõrvale 
süüa ei armasta. Kui nüüd 
ausalt öelda, siis selle jutu 
juures vahtisin ise vesiselt, 
kuidas teised just neidsamu 
asju sõid...

Dieedi viimane päev oli 
kui suure peo eelõhtu, sest 
me mõlemad emaga oo-
tasime hetke, mil ärkame 
hommikul ja võime nii 
palju süüa ja kohvi juua kui 
ise tahame. Üllatus oli see, 
et kui see hommik käes oli, 
seisime nagu juhmid külm-
kapi ees ja ei osanud midagi 
sealt valida. Aga – ema kao-
tas kokkuvõttes 5 kilo ja 
mina 6 kilo. 13 päeva koh-
ta oli selline kaalulangus 
igati hea tulemus ja hooli-
mata selle dieedi karmidest 
võtetest, ei kahetse me seda 
mitte kriipsuvõrdki. Samas 
pean ütlema, et kellel tegu 
vaid paari üleliigse kiloga, 
mõtleksid pigem tervisli-
kumate kaalulangetamis-
meetodite peale kui see, 
millega meie eksperimen-
teerisime. Sest kui nüüd 
päris aus olla, siis tervise-
le selline dieet kasulik ei 
ole ning võib põhjustada 
mõningaid tervisehäireid 
(kahjustada neerude tööd, 
viia paigast vererasvade ta-
sakaalu ja muu – oleneb in-
imese tervislikust olukorrast 
ja eelsoodumusest).

Veidike saledamad ja 
dieedist elu ja hea 

tervisega välja tulnud,
Liina ja Eve Käär

Avameelselt paksusest ehk 
eksperimentaalprojekt dieediga
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p 3. juunil toimus Tõstamaa 
Rahvamajas lastekaitsepäe-
va tähistamiseks lastehom-
mik. Kell 10 rääkis Pärnu 
Kenno Loomakliiniku tööta-
ja Margi Mesias huvilistele 
lemmikloomade hoolda-
misest ja kasvatamisest 
ning soovijad said teistele 
tutvustada ja näidata oma 
pere lemmikut.

Kell 14 algas Tõsta-
maa pisikeste laululaste 
ja ansambli „Tule Tae-
vas Appi“ ühine kont-
sert. Lastele õpetas laulud 
selgeks Õnnela. Esinesid 
ka väikesed rahvatantsijad 
ning nalju lugesid „Male-
va“ liikmed. Rahvamajas oli 
ülal ka näitus lasteaialaste 
joonistustest teemal „Minu 
unistuste mänguväljak“.

Pärast kontserti aitasid 
lapsi lõbustada kostümee-
ritud „Maleva“ liikmed. 
Kohal olid Karu, Rebane, 
Jänes, Kukk, Jaaniussike, 
Maipõrnikas, Känguru, 
Notsu ja Pipi. Koos söödi 
komme, saiakesi ja joodi 
limonaadi ning seejärel 
mängiti erinevaid mänge. 
Tegevust jagus nii pise-
matele kui ka pisut suure-
matele. 

Loodame, et saame ka 
järgmisel aastal sama-
laadse ürituse korraldada. 
Suur tänu kõigile lastele 
ja lapsevanematele, kes 
leidsid aega kohale tulla 
ning samuti aitähh kõigile 
abistajatele.

Raili Käär
„Malev“

KOERTE JA KASSIDE VAKTSINEERIMINE

p Olime järve ääres. 
Tahtsime kiikuda, aga 
kiik oli katki. Siis nägi-
me, et järves polegi vett, 
ainult väheke muda. Läk-
sime niisama jalgadega 
muda sisse solberdama.

Üks tädi läks mööda 
ja hakkas meiega juttu 
ajama. Ta arvas, et kui 
juba seal soppa tallame, 
võiksime järve põhjas 
oleva prahi kokku kogu-
da. 

Meie olime kohe 
nõus ja asusime lõbusalt 
tööle. Seal vedeles oksi, 
pudeleid, kilekotte, puu-
notte. Mõned kotid olid 
päris rasked.

Aidake teie ka koris-
tada, aga parem on 
praht siiski pügikasti 
panna.

Triin Tugim, 
Merilin Oidjärv, 
Kristina Oidjärv, 

Karen Adler ja 
Sten Kiinvald

p Marutaudi vastu tuleb vaktsineerida kõik koerad ja kassid, kes 
on saanud üle 3-kuu vanuseks või kelle eelmisest vaktsineerimisest 
on möödunud 1 aasta. Vaktsineerida saab allpool toodud ajal ja 
kohas, vaktsineerimine 10.- loom. Soovitan kõigil seda soodsat või-
malust kasutada, kuna muul ajal lisandub visiidi- ja transporditasu.  

24. juuli, esmaspäev
Kl. 9-9.30 Paatsalus postkontori juures
Kl. 10-10.30 Vappri bussipeatuse juures
Kl. 11-12.30 Varblas vallakeskuses bussipeatuse juures platsil
Kl. 13-13.30 Saulepi poe juures
Kl. 14-15Vaistes bussipeatuse juures
Kl. 15.30-16.30 Kastna endise kontorihoone juures

25. juuli, teisipäev
Kl. 8-8.30 Tõhela poe juures
Kl. 9-10 Käin Lõuka külas
Kl. 10-11 Tõstamaa alevikeskuses platsil
Kl. 12-12.30 Selistes Jaani poe juures
Kl. 12.30-13.30 Seliste sidejaoskonna ja endise poe juures
Kl. 13.30-14 Pootsi poe juures
Kl. 15-15.30 Kavarus bussipeatuse juures

26. juuli, kolmapäev
Kl. 9-10 Käin Käru külas
Kl. 10.30-12 Mõtsu poe juures
Kl. 12-12.30 Mõtsu koolimaja juures platsil

Kaasa võtta vaktsineerimispass, kellel olemas. 
A. Ärmpalu-Idvand telef. 53 427 359

Lastekaitsepäev 
Tõstamaal

MEIE HEATEGUPärnumaa Kutsehariduskeskuses 
toimuvad järgmised SUVEKOOLI 
kursused ajavahemikus 
01.08-11.08.2006
Kokakunst- kalatoidud ja mereannid 8 tundi, 420.- krooni
Kondiitrikunst- omapärased küpsetised 8 tundi, 420.- krooni
Õmbluskunst- trendikad seelikud 16 tundi, 640.- krooni
Etikett- lauakatmine 4 tundi, 260.- krooni
Tiffany tehnika- klaasvitraaž 16 tundi, 740.- krooni
Makramee- nelja põhisõlme baasil koti valmistamine 8 tundi, 420.- krooni
Eesti etnograafia kaasaegseid tõlgendusi ehk värskeid mõtteid koti sees 8 tundi, 420.- krooni
Siidimaal algajatele 8 tundi, 370.- krooni  ja edasijõudnutele 8 tundi, 370.- krooni
Geomeetriline klaasvitraaž 8 tundi, 420.- krooni
Sisekujundustekstiilide disain 8 tundi, 420.- krooni
Arvutiõpetus – käsitöö/kodundusteemaliste õppematerjalide koostamine Power-Point programmis 
(e-tahvli e. puutetundliku tahvli kasutamise võimalustest) 8 tundi, 420.- krooni (Niidupargis, uues 
multimeedia klassis)
Inglise keel algtase 20 tundi, 900.- krooni
Inglise keel edasijõudnud 20 tundi, 900.- krooni
Soome keel algtase 20 tundi, 900.- krooni
Digifotograafia 16 tundi, 1100.- krooni

Info ja registreerimine:  
Kuni 12. juulini telefonidel 442 7870; 55 642 968 või e- postiga kursused@hariduskeskus.ee 
Registreerumisel teatada nii osaleja, kui ka maksja andmed.
NB! Sõltuvalt valikust on vaja kaasa võtta erinevaid töövahendeid ja materjale (info kodulehel 
www.hariduskeskus.ee või antud telefonil).
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p Kavaru küla rahvas ot-
sustas jaanikut koos pi-
dada. Jaanituleplatsi kor-
rastasime aegsasti. Kõrgem 
küngas mere ääres on nagu 
selleks loodud, et tulekumas 
särada, taamal helkiv meri 
ja luiged. Stimmerite lahkel 
loal oli peolaud tänavu suu-
res võrgukuuris.

Vastavalt peo väljakuu-
lutamise ajaks hakkas ka 
rahvas kogunema. Tuldi 
üksi ja hulgakesi, kaasas 
toidukorvid nagu enne-
muiste. Kaasavõetud toidud 
pandi ühisele lauale, mille 
tulemusena sai õige rikka-
lik peolaud.

Jaanipäeva auks heisati 
ka lipp. Lipu heiskamise 
au kuulus küla auväärsele 
elanikule Lillile Tehvandi 
talust, kes pidas ka päeva-
kohase kõne.

Õhtut aitasid sisustada 
Audruranna “Naerukaja-
kad” oma humoorikate nal-
jadega. Lõbusad pillilood 
Timo Dreimanilt kutsusid 
nii tantsima kui ühistele 
lauludele. Imeilusti laulis 
ka Timo ema Aime. Agaralt 
lõid kaasa murumängudes 

ka kõige pisemad jaani-
tulelised. Lõbusat elevust 
tekitasid ta traktorikärul 
kohale tulnud Aadu talu 
poisid pidžaamadesse kos-
tümeeritud sõpradega. 
Hoogne peotrall kestis var-
aste hommikutundideni 
tänu Marko hästivalitud 
simmanimuusikale. Erilised 
tänud Tõstamaa vallale, kes 
on meid alati toetanud ja nii 
ka seekord.

Selline ühisettevõtmine 
toob kohale nii noori kui 
vanu. Tore oli, et meid 
külastasid ka endised 
külaelanikud Nuki Elga ja 
Sepa Leili koos abikaasaga. 
Nad ütlesid, et mida vane-
maks lähed, seda rohkem 
kisub kodukanti. Samuti ei 
ole Kavaru küla unustanud 
endised “Viisnurga” ka-
laseltsi liikmed, kes haldasid 
sadamat 30 aastat.

See on meie küla, meie 
kodukant. 

Ilusat suve, õnne ja tervist 
külarahvale soovib 

Elsa.

Milvi näiteringist “Naeru-
kajakas”: “Õnnestus osaleda 
neljal jaanipäeva pidustu-
sel. Kõige meeldejäävama 
elamuse jättis Kavaru küla 
jaaniõhtu. Tore, kui jätkub 
selliseid eestvedajaid nagu 
Kavaru külavanem Elsa, 
siis elab küla edasi.

Lodka talu pererahvas:
"Kihnuväina merepargi 
heakorrastamise projekt 
on loonud soodsa pin-
nase külarahva vaheliseks 
koostööks."

"Küla jaanitule mõte seis-
neb minu jaoks selles, et ko-
gunevad inimesed, keda seo-
vad põlvkondade pikkused 
kontaktid, läbielamised ja 

mälestused. Kavaru küla 
jaanitulele on iseloomulik 
peopidamise paik, mis on 
avatud praeguse Kihnu väi-
na saarestiku merele, mis on 
toitnud siinset rannarahvast 
juba põlvkondi."

Teemadering, millest 
külarahvaga jaaniõhtul 
rääkida, on ammendamatu, 
kõik on omavahel rohkem 
või vähem tuttavad ja vas-
tuseta ei jää ükski küsimus 
oma alal tuntud tegijatelt- 
olgu see siis tehnikaalane, 
põllumajanduslik või pari-
maid kalapüügikohti ja 
aegu; püüniste soetamist 
ja remonti ja jahindust puu-
dutav.

Mõnus jaaniõhtu Kavaru külas

Rahvas peoplatsil võrgukuuri juures (üleval). Naerukajakas pidulistega trallitamas (all).
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a
Laupäeval, 15. juulil 
SELISTE IV KÜLAPÄEV
14.00 Seliste Kalmistutund 
(EAÕK Ülempreester Ardalion 
Keskküla)
15.00 Seliste kirikus külapäe-
va avatseremoonia
Tervitussõnavõtud
Aukodanik 2006 väljakuu-
lutamine. 
Kontsert: „Eesti viisidest 
maailma lauludeni“ Malle 
Raid ja Danna Malõsko 
(lauljad), Krista Jalango 
(klahvpill)
18.00 Seliste Rahvamajas
Külasimman
Laulukvintett „SALME“
Tantsutrupp „MEIE“
Audruranna näitlejad
Külalisesinejad kaugemalt
Ansambel „MG“ Jõõprest
Töötab baar
Õhtuse ürituse pääse: õpi-
lased 15.-, täiskasvanud: 25.-
Päeval kirikus avatud kunstnik 
Tiina Saidla õpilaste tööde 
näitus. Muuseumituba, 
külatuba, käsitöötuba (näitus-
müük)
Organiseerija: MTÜ Seliste 
Ringkonna Selts

a
Laupäeval, 29. juulil 
II LÕUKA-ERMISTU 
KÜLAPÄEV
Ermistu puhkekülas
Mängud, meelelahutus, tants 
ja trall. TULEME KOKKU!
Jälgi täpsemat reklaami!

a
1.-8. augustil
Tõstamaa rahvamajas 
laste tsirkusestuudio 
“FOLIE” suvelaager.

a
Laupäeval, 19. augustil 
Tõstamaal
PÄRNUMAA MEMME-TAADI 
SUVEPÄEV 2006
Kell 14.00 suvepäeva avamine 
rahvamaja juures. Rongkäik.
Kell14.30 Kontsert Tõstamaa 
laululaval. Esinevad lauljad ja 
tantsijad üle Pärnumaa.
TULE VAATAMA ja KUULAMA!

a
Seliste Muuseumituba 
avatud kuni suve lõpuni 
T- P kella 12.00 – 15.00
Võimalik tutvuda külade 
piirkonna ajaloopärandiga.

KUHU MINNA

Reede, 11. august
20.00 juubelihõnguline VALLAPÄEVADE AVAMINE (alevi keskel)
21.00 JUUBELIPIDU (pane valmis etteaste oma küla poolt) (rahvamajas)
22.30 SUUR ROCK-KONTSERT Esinejad REM+T2 ja TRAFFIC’69 (rahvamajas)

Laupäev, 12. august 
9.00-13.00 TURUHOMMIK Kloun Ummi juhtimisel (alevi keskel) Tule müüma-ostma-vahetama!
10.00 MEELEOLU loob Tõstamaa Puhkpillistuudio (alevi keskel)
10.30 V. HANG’i näitus “Kahe soo vahel”, valla käsitöömeistrite LAPITÖÖDE näitus (rahvamajas)
         klaasvitraažide näitus – MALLE TUULMEES
11.00 KLOUN UMMI tsirkuse-show kõigile (rahvamaja juures)
11.30 KLOUN UMMI teeb LASTEHOMMIKUT
12.00 EPP-MARIA KOKAMÄGI näituse “Valge linnu aed” avamine (mõisas)
14.00 Väike-Maarja näiteseltskond esitab omaloomingulise loo (mõisa tallihoovis) 
         “Armastus koduvalla vastu” (vihma korral rahvamajas)
15.00 “Perfomance raamatute vahel” (raamatukogus)
16.00 KONTSERT Laulab MAARJA-LIIS ILUS (kirikus) Pilet eelmüügist 50.- kr, kohapeal 100.- kr.
20.00 Tõstamaa näitetrupi etendus (rahvamajas)
22.00 PIDU koos ansambliga APELSIN (laululaval) Pilet eelmüügist 50.- kr, kohapeal 100.- kr.
         (vihma korral rahvamajas)

Pühapäev, 13. august
11.00 Jumalateenistus. Kuldleer. (kirikus)
13.00 VALLAPÄEVADE LÕPETAMINE (alevi keskel) Kontsert rahvatantsijatelt

Piletid eelmüügis Tõstamaa raamatukogus.
Mõned üritused veel täpsustamisel. Jälgi ka edaspidist reklaami!

X TÕSTAMAA VALLAPÄEVAD

15.juunist - 31. augustini
 on Tõstamaa 

Raamatukogu avatud 
E - R 10 - 17.; 

L - 10 - 15; 
P - suletud.

Tõstamaa lasteaed kuulutab välja konkursi 
LASTEAIAÕPETAJA
vaba ametikoha täitmiseks alates 15.aug. 2006.a.
Eeldame head suhtlemisoskust ja vastutustunnet.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad 
saata 1.aug. 2006.a. aadressil: Varbla mnt. 24, Tõstamaa 
88101, Pärnu mk.
Infot saab tel. 44 96 144 või e-postiga 
lasteaed@tostamaa.ee
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hällilapsedJuulikuu
ALMA KAIMAK   92 Pootsi küla
RODEFIA VARE   91 Pootsi küla
ARNO JÜRGENS   81 Päraküla küla
EILART LOOMETS  80 Tõstamaa alevik
ARTEEMI UDU   77 Tõstamaa alevik
HERMAN RANDMAA  76 Tõstamaa alevik
LEIDA UDU   75 Tõstamaa alevik
VELLI AKSEN   74 Peerni küla
NIINA ALGPEUS   73 Tõstamaa alevik
LEEVI VINER   73 Tõhela küla
ARTUR MITT   73 Lao küla
ALEKSANDER SÕERD  71 Tõstamaa alevik
LINDA MASSO   71 Tõstamaa alevik
AIN PÄRNA   70 Tõstamaa alevik
JAAN NOPPEL   70 Tõstamaa alevik
MARE METSAMÄRT  70 Lõuka küla
LAINE KANGUR   65 Tõstamaa alevik
VILLEM JAANSOO  65 Tõstamaa alevik
SIRJE EELMAA   60 Ermistu küla
ESTER MERIMAA  55 Pootsi küla

Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium kutsub õppima:

põhikooli, kui oled vähemalt 17aastane
gümnaasiumisse, sõltumata vanusest

Õppevormid:
kaugõpe – õppetöö toimub 2-4 hommikul või õhtul nädalas;

üksikainete õppimine – sobib neile, kel jäänud eelmises klassis mõned võlgne-
vused või soov õppida osalise koormusega;

eksternõpe – võimalik lõpetada põhikool või gümnaasium iseseisvalt õppides ja 
lõpueksameid sooritades.

Õpilaste vastuvõtmine 14.-25. augustini, vajalik eelnev registreerumine vestluse-
le.

Täpsem info õppekorralduse ja vastuvõtu tingimuste kohta kooli kodulehel 
ptg.parnu.ee või telefonil 44 37 267 (juulis koolimaja suletud).


