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p Meie kool võttis juba teist aastat osa 
projektist „Kaunis Kool”. Tänavuseks 
teemaks oli „Hea idee, väärt tegu rohe-
lise mõtteviisiga koolis”. Võitjaks osu-
tus Ida-Virumaa väike Lohusuu Põhi-
kool. Pidulikule presidendi vastuvõtule 
Lohusuus 10. jaanuaril 2007, oodati 
lisaks tõstamaalastele  külalisi Oru 
Põhikoolist, Tallinna Kristiine Güm-
naasiumist, Laiuse Põhikoolist, Narva 
Humanitaargümnaasiumist ja Tääksi 
Põhikoolist.

Meid ootas ees pikk bussisõit Ida-
Viru maakonda. Tuul oli kõva ja teed 
olid igasugu prahti täis, aga kohale 
jõudsime elusalt ja tervelt.

Esmasel vaatlusel ei näinud koolima-
ja just väga koolimajalik välja. Suun-
dudes kooli peaukse juurde nägime aga 
oivalist vaatepilti: huvitav lastemängu-
väljak, omapärane purskkaev ja selle 
ümbrus, väga hästi lahendatud kooliesi-
ne muruplats, kus oli tegevust kõigile. 
Uskumatu, aga kõik see, mis oli meie 
silme ees, on laste ja nende vanemate 
endi tehtud. Kooli sisemus oli täitsa tava-
line, meie kooliga ei anna võrreldagi.

Siis saabus aga tipphetk, kui aulasse 

sammus Eesti Vabariigi president 
Toomas-Hendrik Ilves ja tema punane 
kikilips. Meil oli suur au seal kohal olla. 
Järgnes aktus, kus võeti sõna, esitati 
erinevaid etteasteid ning jagati auhindu 
kõigile osavõtjatele ja muidugi ka meile. 
Lõpuks pakuti suurepäraseid suupisteid 
ja jooke, aga enne tehti pilti, kuhu ka 
meie peale jäime. Meie kooli direktor ei 
saanud ju võimalust käest lasta, ning 
palus presidendil koos Tõstamaa esin-
dajatega pilti teha. Meelde jääb  kind-
lasti see, kuidas Toomas-Hendrik Ilves 
keeldus viisakalt kutsest minna teisele 
korrusele, kuna soovis meiega enne pil-
di ära teha. Milline džentelmen!

Varsti pidi president kahjuks lahku-
ma, sest uued töökohustused ootasid. 
Sõime ja jõime oma kõhud täis ning 
hakkasime ka liikuma, sest pikk sõit 
koju oli veel ees. See oli suurepärane 
päev, lihtsalt unustamatu! Oleme väga 
rahul, et saime sellest üritusest osa võtta 
ja loodame, et see ei jää viimaseks kor-
raks, sest võtame sellest projektist ka 
järgmisel aastal osa.

Karoliine Kask

Kaunis kool 2006

Tõstamaalased presidendiga Lohusuus ühispildil poseerimas.
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p Tõstamaa Vallavolikogu 
algatas 22.12.2006.a. is-
tungil otsusega nr. 87 Tõs-
tamaa vallas Värati külas 
asuva Kanistu maaüksuse 
detailplaneeringu, mille ees-

märgiks on maaüksuse jaga-
mine kuueks krundiks, ehi-
tusõiguse ja hoonestuse tüü-
bi määramine ning maade 
sihtotstarvete muutmine 
väike-elamumaaks. Detail-

planeeringuga hõlmatud ala 
suurus on ca kuus hektarit, 
mis paikneb kolmel Kanistu 
katastriüksusel kogupinda-
laga 11,29 ha.

Kerli Brant

22.12.2006. vallavolikogu 
istungil:
n Algatati  Kanistu maaük-
suse detailplaneering ja kin-
nitati planeeringu lähteüles-
anne.

Planeeringu eesmärgiks on 
maaüksuse jagamine kuueks 
krundiks, ehitusõiguse and-
mine  ja hoonestuse tüübi 
määramine ning maade siht-
otstarvete muutmine. 
n Arutati Mikk Otsmanni 
taotlust Kastna külas asuva 
Kadaka kinnistu detailpla-
neeringu algatamiseks. Kuna 
planeering jääb loodava 
Kastna  maastikukaitseala 
territooriumile ja keskkonna-
teenistuse  arvamus puudus, 
tegi Kerli Brandt ettepaneku 
lükata otsustamine asjaolude 
selgumiseni edasi.
n Võeti vastu ja suunati 
avalikule väljapanekule Tõs-

tamaa valla üldplaneeringu 
projekt.
n Anti nõusolek Tõstamaa 
vallas, Tõhela külas Lauri  
kinnistu jagamiseks viieks 
eraldi kinnistuks.
Lauri, maa sihtotstarve on: 
maatulundusmaa 100 %
Tagapõllu, maa sihtotstarve 
on: maatulundusmaa 100 %
Vahepõllu, maa sihtotstarve 
on: maatulundusmaa 100 % 
Lauripõllu, maa sihtotstarve 
on: maatulundusmaa 100 %
Vahe üks, maa sihtotstarve  
on: transpordimaa 100 %.
n Anti nõusolek Agricul-
ture Aktsiaseltsile Tõstamaa 
vallas, Ermistu külas asuva 
27,8 ha suuruse Ermistuoja  
kinnistu ostmiseks. 
n Muudeti Sotsiaaltoetuste 
maksmise korda.
Lisati Tõstamaa vallavolikogu 
01.02.2002.a. määruse nr.7 

“Sotsiaaltoetuste maksmise 
kord Tõstamaa vallas” punk-
tile 21 alapunkt 21.8.3 järg-
miselt: “Sotsiaaleluruumide 
hädavajalikeks remont-
töödeks”.

n Võeti vastu valla 2006.a. 
täiendav lisaeelarve. 
n Kuulati valla 2007. aasta 
eelarve esimest  tutvustust.
n Määrati korraldatud 
jäätmeveo konkursi komis-
joni kaks valla esindajat. 
Esindajateks määrati aren-
dus ja keskkonnanõunik 
Kerli Brandt ja vallavanem 
Toomas Rõhu.
n Vallavanem Toomas 
Rõhu ja Manija saare ela-
nik Ülle Tamm määrati 
Tõstamaa valla esindajateks 
Kihnu regionaalprogrammi 
tegevuskava koostavasse 
Programminõukogusse. 

Vallavolikogu teated

Detailplaneeringud

p Ma põen juba pike-
mat aega üsna kurna-
vat haigust. Ei rõõmusta 
mind jaanuaris õitse-
vad kannikesed ega just 
seenepakkudelt korjatud 
värsked austerservikud. 
Ülitähtsad on kellaajad, 
mil loetakse ette järjekord-
ne ilmateade ja sellejärel 
ohkan ja ohin jällegi 
mitu minutit järgemöö-
da. Sadu kordi ööpäevas 
käin kontrollimas interne-
tist veetaset, tuule kiirust 
ja suunda. Siis ketran 
läbi ka kõik välismaised 
ilmainfo leheküljed ja nii 
peaaegu iga päev alates 
sügisest. Diagnoosi panin 
endale ise, arst ei saaks 
mind kuidagi aidata.

See on üheksanda 
jaanuari sündroom. Kül-
lap on teisigi, kes sellega 
kimpus on, lihtsalt ei 
ole võibolla sel teemal 
iseendaga aru pidanud. 
See on veider rahutus ja 
ärevus, mis mind valdab, 
kui vesi on taaskord tõus-
nud üle meeter kolme-
kümne. Enamasti kaasneb 
sellega ka vinge tormi-
tuul, aga täna oli nii, et 
vesi tõusis peaaegu tuu-
levaikusega üle meeter 
kuuekümne ja see oli 
päris hirmuäratav. Meri 
uuristab ja haukab iga 
päev meetreid kaldaribast 
ja see tekitab ebakindlust. 
Lained on karjaaedadest 
järele jätnud vaid mõned 
postid ja merevesi rühib 
iga järjekordse tõusuga 
laudauste poole. Nüüd 
ma ju tean, et hullemaks 
saab alati minna ja see 
väsitab ja kurnab. Jah ilm 
on hukas ja elu ka! 

Ülle Tamm
toimetaja

I ring
Võrgutajad – Saulepi  3 : 2
Tõhela – Alev   3 : 0
Saulepi –  Alev   0 : 3
Võrgutajad – Tõhela  3 : 0
Tõhela – Saulepi   1 : 3
Võrgutajad – Alev   2 : 3

II ring
Esmaspäeval, 22. jaanuaril
19.00 Tõhela – Võrgutajad  
20.15 Alev – Saulepi
Kolmapäeval, 24. jaanuaril  
19.00 Alev – Võrgutajad  
20.15 Saulepi – Tõhela  

Esmaspäeval, 29. jaanuaril 
19.00 Saulepi – Võrgutajad 
20.15 Alev – Tõhela 

Finaalmängud

Kolmapäeval, 31. jaanuaril
19.00 I – II koht 1. mäng
20.15 III – IV koht 1. mäng
Reedel, 2. veebruaril
19.00 III – IV koht 2. mäng
20.15 I – II koht 2. mäng
Turniiri lõpetamine

Mängud toimuvad Tõstamaa rahvamajas. Tule 
kaasa elama !

TÕSTAMAA VÕRKPALLITURNIIRI SENISED TULEMUSED JA MÄNGUDE KAVA
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Vallavalitsuse 
17.01.2007.a. istungil:
n Võeti vastu korraldus  
Tõstamaa valla üldplanee-
ringu projekti avaliku 
väljapaneku korraldami-
seks.
n Võeti vastu korraldus 
lasteaia toidukulu osa-
liseks kompenseerimiseks 
5-le lapsevanemale ko-
gusummas 580 krooni.
n Võeti vastu korraldus 
hooldaja määramise ja 
hooldamise lõpetamise 
kohta.
n Peatati peretoetuse 
väljamaksmine laste 
emale ja võeti vastu otsus 
toetuse väljamaksmiseks 
laste tegelikule hoolda-
jale.
n Seoses korterioman-
di seadmisega määrati 
elamukruntide suurused 
Pootsi 12 korteriga ela-
mule, Pootsi 4 korteriga 
elamule ja Tõstamaa 
alevikus, Nooruse t. 1 
asuvale 18 korteriga ela-
mule. 

Tõstamaa sündmused 
ajavahemikul 22.dets 
2006 kuni 20.jaan 2007
l 15. jaanuaril käidi 
Tõstamaa tugikomandost 
Lao külas tormijärgselt 
kaevu tühjaks pumpa-
mas.
l 14. jaanuari tormi 
ajal tõid päästjad kella 
üheksa paiku õhtul Mu-
nalaiu sadamast ära 
veevangi jäänud sadama 
valvuri ja hiljem ka sinna 
jäänud sõiduauto. Mu-
nalaiu sadamasse viiva 
tee oli vesi üle ujutanud 
ning kõrkjavalle täis pai-
sanud.
l 24. detsembril kell 
19:45 olid Tõstamaa val-
las Ermistu külas saunas 
läinud suitsema ahju taga 
olevad palgid. Päästjad 
likvideerisid ohu.

Viktor Saaremets
pressiesindaja

Lääne-Eesti päästekeskus

VALLAVALITSUSE 
TEATED

112

1. Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide korrastamine (Tõstamaa veetrass, Tõhela kanalisatsioonitrass; 
Seliste kortermaja vee- ja kanalisatsioonisüsteem, Pootsi kortermaja veesüsteem, Värati pumbamaja 
katus, Tõstamaa ida-lääne trassi projekt)    177 häält
2. Pootsi veski korrastamine      154 häält
3. Tõstamaa muuseumi käivitamine     146 häält
4. Rauakaupluse taasavamine     145 häält
5. Tõstamaa mõisa turismiinfopunkt käivitumine    104 häält
6. Pootsi saun        70 häält
7.-8. Raamat Tõstamaa vaatamisväärsused    51 häält
7.-8. Tõstamaa vallaleht      51 häält
9. Tõstamaa ilusalongi avamine     49 häält
10. Munalaiu sadamahoone      45 häält
11. Juurikute elamu katuse ehitus sotsiaalabi korras   44 häält
12. Raamat Omar Volmer Tõstamaa kihelkonna ajalugu XIII – XX saj.     36 häält
13. Tõstamaa raamatukogu remondi II järk    35 häält
14. Manija sadama paadikai      34 häält
15. Tõstamaa kooli kuur      29 häält
16.-17. Raamat Vaike Hang Häidaste küla    26 häält
16.-17. Tõhela laululava      26 häält
18. Noorpere pilvi ja Enno maja ehitus      5 häält
19. Tõhela kauplus       3 häält

Aasta Tegijad 2006

Perekond Kalbach  Inga Halme ja Andres Kalbach
Perekond Kasearu  Liivi ja Johannes Kasearu
Perekond Tuulmees Merike ja Janek Tuulmees

AASTA TEGU 2006

p Tõstamaa Naiste Klubi 
avaüritusest võttis osa 11 
õrnema soo esindajat. Lisaks 
olen kuluaarides kuulnud, et 
tulejaid on veelgi. Igati tore, 
et ettevõtmine ei jäänud vaid 
“hüüdja hääleks kõrbes”. 
Veelgi toredam, et üks osale-

ja tuli Lõukast ja teine Kast-
nast kohale. Kokku hakkame 
saama kaks korda kuus, es-
maspäeviti. Kuid palju oleneb 
ka külalise või juhendaja tul-
lasaamise võimalustest. 22. 
jaanuaril toimub taastusravi 
ruumis “Oriflame`i” toode-

tega tutvumine. Räägitakse 
talvisest nahahooldusest ja 
meigist. Kuna rahaline al-
gkapital on täiskasvanute 
koolitusraha näol olemas, 
saame endale edaspidi kind-
lasti põnevaid persoone külla 
kutsuda.

Naisteklubi on sündinud

p 2005. aasta augustikuu 
vallalehes tutvustas Pärnu-
maa Ettevõtlus- ja Aren-
duskeskuse projektijuht Veiko 
Kukk Riigi Infosüsteemide 
Arenduskeskuse poolt et-
tevalmistatavat Külatee 3 
projekti, mille eesmärgiks 
oli katta kolme aasta jooksul  
90 % Eesti maapiirkondest 
interneti püsiühendust või-
maldava levialaga ja katta 
need alad, kus seni leviala ei 
olnud. Püsiühenduse soovija-
tel paluti sellest teada anda 
vallavalitsusse. Kuna mitmel 
pool vallas oli juba siis või-
malik saada internetiühendus 
Elioni või Ettevõtluskeskuse 
kaudu, registreerus Tõstamaa 

vallas ainult seitse huvilist.
Möödunud kevadel 

toimunud “Külatee 3” 
hankekonkursi võitis Pär-
numaal Norby Telecom. 
Käesoleva aasta 17. jaanuari 
Pärnu Postimehe artiklis tea-
tas Norby Telecom, et luba-
tud WiMAXi võrk interneti 
pakkumiseks ligi 90% maa-
konnast on üles seatud. Levi-
alakaarti võib vaadata vee-
bist www.norby.ee ja sellelt 
on näha, et Tõstamaa vallast 
jääb väljaspoole leviala vaid 
Alu-Viruna kant ja väike osa 
Kastna mereäärest.

Paraku näitasid Pärnu-
maa 32 punktis läbiviidud 
kontrollmõõtmised, et levi-

ala oli neist vaid 14-nes. 
Tõstamaa vallas tehti mõõt-
mised Selistes ja Rammukas 
ning kummaski levi ei olnud. 
Pärnumaa Omavalitsuste Liit 
keeldus töid vastu võtmast ja 
andis firmale puuduste kõr-
valdamiseks täiendava aja. 

Leviala tagamiseks Tõs-
tamaa vallas võib osutuda 
üheks takistuseks väike hu-
viliste arv. Seepärast, kui 
keegi tunneb huvi WiMAXi 
võrgus interneti pakkumise 
tingimuste vastu või soovib 
pakutava teenusega liituda, 
on seda võimalik teha veebi-
aadressil www.norby.ee 

Vallavalitsusest
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p Jõulu ja uue aasta vahel 
sai lõpuks kauaoodatud muu-
seum avatud. Uudistajaid oli 
kohale tulnud küllaga, kõik 
said läbi näitemängu üle-
vaate seitsmesaja aastasest 
elust Tõstamaal. Muusikalised 
vahepalad esitas ansambel 
“Uisapäisa”. Värvikalt ja 
lustiga esitatud näitemän-
gus hiilgas jutustaja rollis 
Kaidi Lumera. Vaid mõne 
kuuga suutis Liina tõestada, 
et hea pealehakkamine on 
pool võitu ja tööd on edas-
pidigi kuhjaga. Siinkohal 
tahab Liina tänada kõiki 
abilisi, kes ennastsalgavalt 
koos temaga vaeva nägid:   
Kaidi Lumera, Laine 

Mändla, Kalev Mart-
son, Toomas Rämman,
Luume Kiinvald, Evelin 
Piirme, Madis Veskimägi, 
Eve ja Ain Käär, Agu Lasn,
Jaanika Soosaar, Triinu 
Pert, Mari Lühiste, Kirs-
ti Talu, Inger Vahuvee,
Ene Jurjev, Toomas Mitt, 
Toivo Martson. Tore oleks 
kui need, kellel kodus vähegi 
ajaloolist kraami alles on, an-
netaksid selle meie oma muu-
seumile või lubaks ürikutest 
koopiaid teha, aga selleks 
kõlistage vallamajja ja andke 
endast teada, küllap Liina 
juba teiega ühendust võtab. 

TT

Avati muuseum

Suurt huvi pakkusid vanaisade aegsed koolipäevikud.

Lähiajalugu tõi saali elevuse ja naeruturtsatused.

Mõisa kelder oli külalisest tulvil.

Liina ja Toomas lindilõikamise rasket tööd tegemas.

Kaidi jutustamas Tõstamaa kandi ilust, elust ja valust.
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p Vanadus ei tule äkki. Ikka 
tasa ja targu ning mõnede 
meelest algab vananemine 
kohe peale sündi, teiste mee-
lest jälle umbes 25-selt – igal 
juhul ammu enne kui ise ar-
vame. B. Baruch on öelnud, 
et “vanadus on alati minust 
15 aastat eespool”. Küllap 
on see tunne kõigile tuttav 
ja kooliajast mäletame  end 
kolmekümneseid kui va-
nureid vaatamas. Nutikas 
oleks kogu elu sedasi tunda 
– alati 15 aastat nooremana. 
Selleks vajame vananemise 
kultuuri, mida tuleb turguta-
da ja alles luuagi. Tähtsamad 
osad selles on head põlvkon-
dadevahelised suhted peres ja  
mujalgi, tervislikud eluviisid, 
pikaaegne töine, loomin-
guline ja argine aktiivsus 
koos väärilise tasuga ning 
loomulikult vajadusel arsti- 
ja sotsiaalabi. Viimast tuleks 
hätta sattununa alati julgeda 
küsida. 

Olgugi, et väärika ja eduka 
vananemise heaks on Eestis 
väljatöötatud vanuripoliitika 
alused, ei piisa pensionide 
senisest tõusust  mõnikord  
hinge sees hoidmiseks, saati 
siis korralikuma elustandardi 
säilitamiseks või hoidku veel, 
et selle loomiseks. Elutähtsad 
hinnad kasvavad märksa 
kiiremini ja eaka inimese 
sissetulekust kulub sageli 
kuni viiendik igapäevastele  
ravimitele. Tegelikuks elujärje 
parandamiseks tuleb pension 
siduda keskmise palgaga ja 
sellest  60% oleks pensioniks 
igati Euroopalik. Sotsiaal-
demokraatide pakutud 5000 
kroonine keskmine  pension  
aastaks 2010 eeldabki 10000 
kroonist keskmist palka. Sin-
nani tuleb pensionäridele 
maksta täiendavat ravimihü-
vitist vähemalt 1000 krooni 
aastas.

Eelkõige on eakate elu-olu  
riigi asi, sest ligi veerand rah-
vastikust on pensioniealised. 
Pärnu maakond vananeb 
suhteliselt kiiresti ja tööealisi 
jääb aina vähemaks. Mõnin-
gane sündivuse tõus veel 
nii ruttu olukorda ei muuda 
ja nõnda kasvab vajadus 

lisatööjõu järele. Väike rah-
vas peaks aga võõrtööjõu 
toomisega ettevaatlik olema. 
Eaka inimese kätepaar on  
kogemuste ja kohustetunde 
poolest sageli teistest väär-
tuslikumgi. Siiski ei tohi tõsta  
pensioniiga, pensionäridele 
tuleb hoopis luua lisasoodus-
tusi edasiseks töötamiseks ja 
näiteks pakkuda koolitust või 
ümberõpet riigi kulul, samuti 
sobivat tööaega. Armetuvõitu 
pensionile lisanduv töötasu 
pole väärikustundele sugugi 
tähtsetu.

Seenioriks loetakse ini-
mest juba pensionieast peale, 
rõõmsa elustiili ja käepärase 
abiga  võiks  inimene ise-
seisvalt eluga toime tulla 
vähemalt 85-90 aastani. 
Tegelikkus on aga teistsugu-
ne. Hiljutise küsitluse järgi 
nimetavad üle 65-aastased  
rahapuuduse ees oma suu-
rimaks  probleemiks halba 
tervist. Meie inimesed on 
kindlustundeta pidanud 
oma väljamaa eakaaslastest 
märksa rohkem ja raske-
mat tööd tegema. Statistika 
näitabki, et  üle Euroopa 
on enam-vähem samad hai-
gused, aga eestlastel esineb 
teistest enam just südame-,  
liigese- ja meeleoluhädasid. 
Südame-veresoonkonna-
haigustega oleme lausa 
juhtkohal teiste riikide ees. 
Aga elada tahame kaua ja 
tervena, aeg-ajalt väikesele 
loomulikule logisemisele kii-
ret leevendust saades. Heast 
tervisest ei oskagi teinekord 
enne lugu pidada, kui hai-
gus käes. Viimaste aastate 
moesõnad – terviseedenus 
ja -kasvatus on alles tuure 
kogumas ning nende vaja-
likkust ja ka taskukohasust 
tuleb veel otsustajatelegi 
selgitada. Igatahes teame 
juba, et rasvasest lihakänt-
sakast ja muust maiusest on 
hullem pidev toimetulema-
tuse hirm ja stress. 

Edukaks vananemiseks 
on vaja korralikku arstiabi, 
kahjuks on riigis sellega su-
ured probleemid. Hea, kui on 
olemas perearst, kellel tuleb 
kindlasti lisaks terviseprob-

leemidele lahendada muidki 
elulisi muresid. Mitmed val-
lad, nende hulgas ka Tõs-
tamaa, võivad lisaks heale 
sotsiaaltööle uhkustada oma  
hooliva, inimeste aega ja 
tuju hoidva ning värskete 
mõtetega tohtriga, kes pa-
kub hädavajalikust märksa 
rohkem abi ja selgitust.

Pärnumaal on praegu puu-
du seitse perearsti ja tulemas 
ei paista neid kuskilt. Noored 
lähevad välismaale parema 
palga järele, kui oma riik 
seda ametit ja läbi selle ka 
rahvast hinnata ei mõista Ja 
ehitagu vald või kuldväravad, 
arstid ja õed jätab oma riiki 
tööle ikka ainult vääriline 
tasu. Tervishoidu on vaja 
kiiresti suunata riigieelarvest 
lisaraha, mille abil saaks 
ravijärjekorrad vähemalt 
poole lühemaks, ka kind-
lustamata isikud õigeaegselt 
abi ja meedikute palgad kor-
da. Praegu ootame naiste-, 
kõrva või närviarsti juurde 
2-3 kuud Hooldusravi kohti 
jätkub vaid kolmandikule, 
ülejäänutel tuleb see omast 
taskust kinni maksta. Eakale 
vajalikku koduõendustee-
nust pakutakse peale Pärnu 
linna veel vaid Sindis ja Tõs-
tamaal.

Muret teeb ka hamba-
ravi, mis on tasuta vaid 
kuni 19 aastastele, sealt 

edasi kahjuks nii kirveskal-
lis, et sageli palub inimene 
valutava hamba välja tõm-
mata, sest ta ei jõua ravi eest 
maksta.  Uuest aastast 300 
kroonini tõusnud hambaravi-
hüvitise eest ei pruugi saada 
ühte korralikku plommigi. 
Nii ongi, et juba enne 65-
seks saamist on suus umbes  
10% hambaid.Viletsatest 
hammastest algab aga hulk 
muid tervisehädasid. Kuigi 
proteesihüvitis tõusis 4000 
kroonini, ei saa seda siiski 
enne pensioniiga, kahjuks 
ka töövõimetuspensionärid.  
Kord kolme aasta tagant 
tuleks aga hüvitada neile 
pensionäridele, kellel veel 
hambad  suus,  sama summa 
eest hambaravi.

Ega eakad tehtu eest teab 
mis tänu tahagi, pigem mõt-
levad ja muretsevad järel-
tulijate pärast. Kergendada 
elatud aastate koormat ja 
säilitada eaka väärikustunne, 
pole riigilt palju palutud.

Hoidkem siis elutarkuse 
ja - kogemusega põimitud  
eakakapitali.

Epp Klooster
Pärnu Maavalitsuse sotsiaal-ja 
tervishoiuosakonna juhataja,

sotsiaaldemokraat

Vanaks terve, tööka ja elurõõmsana

Epp Kooster.
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p Jõulude ja uusaasta järel 
on jaanuarikuu lasteaias 
vaiksem ja rahulikum. Täna-
vusel talvel pole õueski eriti 
lõbus. Vihmaste ilmadega 
saab vaid aknast kevadiselt 
rohelist muru vaadata. Päris 
väikestele aga näidatakse 
lund pildi pealt nagu ilmselt 
Hispaania lasteaedades. Vär-
vilised kelgud ootavad kuuri 
all oma aega. Öeldakse ju, 
et ega tali taeva jää! Ilmselt 
kannatasid koolivaheajal te-
gevusetuse käes ka vandaa-
lid. Miks muidu lõhuti ka-
hel korral lasteaia õues 
tööriistakuuri, mängumaja 
ja varjualuste aknaid. Esi-
mese korra järel jäid mõned 
klaasid terveks, tuldi uuesti 
ja taoti need ka sisse. Polit-
sei uurib asja ja meie ar-
vates on õige, kui sellise teo 
eest ka karistus tuleks. 

Seoses uue mööbli 
saamisega on meil pakku-
da soovijaile laste laudu ja 
toole, ülearu on vanu vati-
madratseid, mõned riiulid ja 
väikelaste kokkupandavaid 
voodeid. Kui keegi on hu-
vitatud, võiks lähinädalatel 
vaatama tulla. Anname ära 
täiesti tasuta. 

Sooviksin teada, kui 
paljud väikelaste (0 – 2a.) 
vanemad on huvitatud bee-
bikoolist? Lastega hakkaks 
alates veebruarist kolmapäe-
va hommikupoolikuti tege-
lema õpetaja Ene. Palun 
teatada oma osavõtusoovist 
lasteaeda tel. 44 96 144. 

19. jaanuaril külas-
tas meid poliitik Marianne 
Mikko, kes kuulub Sotsiaal-
demokraatlikku erakonda. 
Sotsiaaldemokraatide pere-
poliitika põhiseisukohad on, 
et lapsed pole mitte ainult 
tulevik vaid ka olevik ja riik 
peab senisest enam jagama 
vanematega lastele tehta-
vaid kulutusi. Kõigil las-
tel peab olema võimalus 
võimetekohaseks arenguks. 
Mikko soovitas kõigil märt-
sikuus valima minna ja just 
valida naispoliitikuid.

Aita Lind
lasteaia juhataja

ELU LASTEAIAS

     ja visad talunikud Kalbachid.

Häbenedes kiidusõnu kuulavad Tuulmehed

Igal aastal on vallavanema vastuvõtul kuulutatud välja aasta tegijad, seekord otsustati 
väärtustada tublisid peresid, kes on hakkajad ning tahavad elada ja rassida maal. Samuti 
on nende tegemistest kasu ka teistele valla inimestele. Ettevõtlikud Kasearud

Vallavanema vastuvõtt 2006
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Noobel tantsutuur on parin treening enne jahti.

Martsonid tantsivad alati ühte jalga.

Igaüks on oma õnne leidnud.

Pealik on oma printsessiga rahul.

Ja nälga me ei jää, ei jää, ei jää.

Tants - see on justnagu roolikeeramine.

Lancy pikk-koivad panid kõigil näod särama. Snegurotshka külaskäiku ei osanud enam keegi oodata.



jaanuar 2007 - 8 9 - 2007 jaanuar

See saanisõidu pilt on 
tähtis ajalooline doku-
ment. Pildi tagaküljel 
seisab: Tõstamaa 
Majapidamiskooli õpi-
lased peale vallamaja 
õnnistamist 17. I 1927 
on vallakirjutaja M. 
Niemanni allkirjaga 
“tõestatud”!
p Majapidamiskooli õpi-
lased olid seal ruume koris-
tamas käinud. Pilt on tehtud 
vallamaja (endise Ermistu su-
lastemaja) ees. Hobuseohjad 
on vallakirjutaja enda käes. 
Niemannist sai Niine 9.märt-
sil 1936, seda tõestab Niine 
enda ametivenna valla pere-
konnaseisuametniku August 
Soo allkiri. 

Möödunu üks meenutaja 
on Martin Niine (1903–1972) 
tütar Eevi Reinup (sünd. 1939 
vallamajas). Kihnu Vilma 
mäletab, et käis vallamajja 
Niine juurde Eevit hoidmas, 
kui Eevi emal Olgal alevisse 
asja oli. M. Niine elutöö vall-
avalitsuses algas tema 14. elu-
aastast peale ja kestis kokku 

33 aastat. Vanema põlvkon-
na inimestele on  M. Niine 
allkiri juba eemalt vaadates 
tuttav. Tütar loetleb oma isa 
teenistuskäigu kuupäevalise 
täpsusega (sekretäriabi, 
sekretär, kantseleiametnik 
jne. Niine jõudis olla ka 
“täitevkomitee” arveametnik 
ja sekretär). 1949 sügisel ko-
lis Niine pere alevisse. Sealt 
käis Niine veel jalgrattaga 
vallamajja tööle, oli valla 
arhiivi kokkupakkija ja Pär-
nusse viija. Tegutses oktoob-
ris 1950 valla täitevkomitee 
likvideerimiskomisjonis. … Ja 
siis Niine pere küüditati. 

Eevi Reinup ja tema 
naabrineiud Nurme talust 
(mõisaaegsest hoonest) And-
rus Karjeli tütred Juta Rähn 
(sünd. 1929) ja Ellen Pirsi 
(sünd. 1934) kes käisid sageli 
vallamaja elanike laste juu-
res mängimas. Nad on üles 
joonistanud vallamaja sise-
ruumide jaotuse kui ka val-
lamaja ümbruses kasvanud 
puud-põõsad jm. Lisatud 
skeemil on näha esimesel 

korrusel asunud vallavalit-
suse ruumide paigutus (saali, 
vallavanema, sekretäri, arhii-
vi jne asukoht). Kirjas on 
vallavalitsuse tööruumides 
olnud laudade, pinkide jne 
asukohad. Eevi mäletab, et 
arhiiviruumis olnud imeilus 
tsaariaegne kohtukell! Samas 

maja Tõhelapoolses tiivas 
asunud Niine korteri ruume 
on Eevi  kirjeldanud ülide-
tailselt. Ta on nummerdanud 
korteri kogu sisustuse ja ja-
gab teavet iga mööblieseme 
otstarbe ja selle saamise koh-
ta– kus oli voodi, diivan, 
peegel, seinamaal, laud mil-

Vana pilt jutustab

See pilt on tehtud 17. jaanuaril 1927 – Ermistus Tõstamaa vallamaja õnnistamise päeval.

Tõstamaa vallamaja praegu.



jaanuar 2007 - 8 9 - 2007 jaanuar

lel ema õmblustööd tegi jne, 
lisades sellegi  mis peale 
Siberi sõitu juhtus. Saame 
teada isegi käimla “sisus-
tuse” (kaaned olnud beeziks 
värvitud). Loeme sedagi, et 
samas maja otsas asus madal   
telliskivipõrandaga juurvilja-
hoidla (ka sahver, majal puu-
dus kelder).

Sama detailselt on kir-
jas maja  teise korruse ruu-
mide jaotus – kus Tõstamaa-
poolses otsas elas August 
Soo pere (hiljem Oja, Palts, 
Lepik jt.) teises otsas Ristkok, 
Tamm, Tuulmees, Vahemäe. 
Annab imestada millised 
detailid ümbritsevast elust 
on minevikumälestustena 
tänapäeva toodud. 

Teisel korrusel asus ka 
valla vangikong (kartser, 
arestiruum) ja mõned pani-
paigad. Pööningu keskmises, 
kolme suure aknaga kõrge-
mas osas, kuivatati pesu ja 
hoiti mitmeid puitesemeid. 
Seal olnud veel peale viimast 
sõdagi aknalaual inimestele 
näitamiseks mõisaajast pä-
rinevad ihunuhtluse vitsad. 
Otsmiste katusealuste uksed 
hoiti lukus. Eevi mäletab, et 
käinud pööningule mõni aeg 
kassi söötmas (marutaudi 
kartuses). Seal olnud huvitav 

uurida fotoplaatide (umbes 
100–150 tk.) virna.

Vallamaja ümbrus on 
samuti ülidetailselt kirjas. 
Vallamaja ees olid  lillepeen-
rad – roosad, punased ja val-
geõielised pojengid, nartsis-
sid, tulbid ja lumikellukesed 

ning sirelihekk, neid hooldas 
Niine pere. Hekis olnud igal 
aastal üks linnupesa. Val-
lavalitsusel oli üks hobune. 
Niine pere pidas lehma, siga, 
paari lammast ja kümme-
kond kana.  Maja taga asus 
Niine juurviljaaed ja lasipuu 
hobustele. Talli lähedal puu-
kuur, puuriidad ja vallama-
ja saun ning selle lähedal 
“kooguga” kivisalvkaev. 
Vallamajast Tõstamaa poole 
jäi nn. Roheline aed. Seda 
niideti ja seal kuivatati ka-
lavõrke (mutte), vahest ko-
guneti sinna ka aega veetma. 
Maantee ääres oli palliplats. 
Ida poole jäid kreegi-, ploo-
mi- ja õunapuud. 

Maanteest järve poole 
jäid vallaametnike karja- ja 
heinamaad, ristikheinapõl-
lud, kraavid, aiad ja teera-
jad, kus Kihnu ja Seemeli 
maavaldused. Kirjas on ise-
gi pääsusilmade kasvukoht! 
Seegi kus maasikad ja vaari-
kad kasvasid. 

Siinse jutu juurde on 
ajalehepinna kokkuhoiu 
mõttes lisatud ainult esimese 
korruse (s.o. vallavalitsuse) 
ruumijaotuse skeem (millele 
teadjate poolt kirjapandu 
kuidagi ära ei mahtunud). 
Meil on olemas head läinud 

aegade mäletajad  – kes heal 
meelel annavad omi teadmi-
si edasi praegustele – uue aja 
kujundajatele, et ise paremini 
teha!  Juba järgmistel val-
lapäevadel tuleks  teadjaid 
paluda, et nad hariks ka teisi 
läinud aegade vallavalitsuse 
tegudest – kutsume vestlus-
ringi kõiki ajaloohuvilisi, 
eriti Ermistu kandi teadjaid, 
vallavanemate ja vallaamet-
nike järglasi. Kihnu Vilma 
pere oli üks sulastemaja el-
anikest – tema vanem vend 
Harald sündis 1926 veel su-
lastemajas, Vilma ise sündis 
1927 – juba vabadusristi 
kavaleri Jaan Vidriku raja-
tud , tollal veel ehitusjärgus 
Kihnu asundustalu rehiela-
mu tagakambris (see olnud 
siis ainuke põrandaga ruum). 
See oli siis, kui sulastemajast 
sai vallavalitsuse hoone. Nii-
ne tütar sündis aga juba val-
lamajas. Kuulsa vallavanema 
Vassili Ojametsa tütar Maie 
Erikson oli sageli käinud isa 
juurde vallamajja ja kõik ruu-
mid läbi uudistanud, rääki-
mata Andrus Karjeli lastest, 
kes sündissid ja kasvasid 
samuti samas vallamajast itta 
jäänud Nurme asundustalus. 
Kõik nad on head mäleta-
jad. Vast kutsume Rootsist-

ki ühe Tõstamaa val-
lavanema poja - Erich 
Karjeli. Ootame  kõiki ja 
vaatame Ermistus üle ka 
mälestuste “varemed”.

Vallamaja ja selle 
ümbruse tundmaõp-
pimine annab ühe 
pildikese meile juba 
kaugest sõjaeelsest ajast 
ja kinnitab, et ajalugu 
on alanud ammu enne 
meid. Kahju, et just 
see maja – mis mäletas 
mõisa ihunuhtlusae-
ga, esimese vabariigi 
aegu, kus korraldati 
kivilõhkumise, kännu-
juurimise, hobuserau-
tamise jm taluelu eda-
siviivaid kursusi. Selle 
maja seinad mäletasid 
ka sinna kokkuveetud 
küüditatuid!  Ja see 
anti Tallinnfilmile õhku 
laskmiseks! Hoonest on 
praegu püsti veel jupike 
esi- ja otsaseina.

Vaike Hang

Martin Niine allkirja 
tunnevad eakamad inimesed 
juba kaugelt ära.

Vallamaja I korruse ruumide ja vallamanaja ümbruse skeem. 
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p Üks kuulutus, mida ma 
juhtumisi Tõstamaa Tuulte 
detsembrinumbrist lugesin, 
tegi tuju heaks. Aita, kes 
kuulutuse lehte oli pannud, 
andis teada, et tal on ära 
anda kuusteist ilusat suurt 
kõrvitsat. Kujutasin neid ette 
– suured, kollased ja üm-
margused, soojal suvel hästi 
kosunud –  ootavad ühe hea 
inimese kodus riiulil reas, et 
pääseks mitme pere toidu-
lauale. Ma ei tunne Aitat, 
aga tema kuulutus soojendas 
südant .

Väiksemas kohas, väik-
semas kogukonnas elavate 
inimeste vahel ongi suhted  
enamasti hoolivamad. Kaas-
inimest märgatakse rohkem 
kui suures linnas, kus mitme-
kordses majas ei pruugi oma 
trepikojanaabreidki lähemalt 
teada.

Euroopa ja maailma 
mastaabis aga on ka meie 
Eesti riik nagu üks väike 
küla ja meie demokraatia 
on pigem nagu kogukonna-
demokraatia, kus inimesed 
on eelkõige huvitatud neist 
probleemidest, mis puuduta-
vad  vahetult Eesti elu. Ta-
vakodaniku jaoks kerkib aga  
tihtipeale küsimus – viga 
näen küll laita, ent – kuidas 
aidata? Olen selle üle Pärnu-
maa inimestega erinevates 
paikades palju kordi aru 
pidanud ja mul on väga hea 
meel et, lõpuks on hakanud 

taganema hoiak, kus inimene 
ütleb –„Oh, mis nüüd mina, 
minust ei olene ju midagi…” 

Kodanikuühiskond on 
Eestis hakanud endast üha 
tugevamini märku andma. 

Meie põhiseadus ütleb  – kõr-
geim võim riigis on rahva 
käes.  Vahepeal tekkis õigus-
tatult see tunne , et tavalise 
inimese võimalused sekkuda  
on äärmiselt piiratud. See viis 
inimesed poliitikast eemale, 
valimiste osalusprotsendid 
langesid ja paljudele hak-
kas tunduma, et kõige õige-
mad on need, kes lihtsalt ei 
lähegi valima. Õnneks oleme 
hakanud mõistma, et kui Jüri 
või Mari ei anna poolthäält 
neile seisukohtadele, mis on 
talle vastuvõetavad, siis li-
sab ta juurde toetust sellele , 
mis talle vastuvõetav ei ole. 
Niisama lihtne see ongi. Vii-
mased presidendivalimised 
näitasid, et rahvas on seda 
mõistma hakanud.

Kogukonnademokraatia 
ei pane  rõhku niivõrd  iga 

üksiku inimese  teadlikkuse-
le, kuivõrd koostööoskusele, 
erinevate arvamuste ärakuu-
lamisele ja arvestamisele. See 
on ühistegevus, kus ühtedel 
on rohkem teadmisi, teistel 
eestvedamisoskust, kolman-
datel praktilisi kogemusi , 
neljandatel head võimed 
meeskonnatööks. Just sel-
lepärast on Eestis edukas 
liikumine Kodukant , just 
sellepärast edenevad hästi 
paljud külaseltsid , ka meil, 
Pärnumaal ja siin, Tõstamaa 
vallas. Olen minagi  Seliste 
külatoas sooja ahju juures 
istudes ja külainimestega il-
maelu arutades või nendega 
suviti üheskoos külapäeva 
pidades mitmetele asjadele 
teisiti mõtlema hakanud ja 
targemaks saanud.

Siitsamast lehest lugesin, 
et Tõstamaa naised plaani-
vad naisklubi loomist, ta-

havad üheskoos midagi ette 
võtta. Seesugune tahtmine ei 
teki tühja koha pealt. Ühine 
tegevus liidab, kinnitab 
kodukohatunnet ja muudab 
elu turvalisemaks. Mis see 

kodanikuühiskond siis muud 
ongi, kui seesuguste koos-
luste teke.

Olen kuuendat aastat 
Pärnu naiste lõviklubi liige, 
tean, kui oluliseks see ühine 
tegevus meie, erinevas eas 
naiste jaoks on tõusnud. Kui  
inimesed on aktiivsed, on riik 
tugev. Kodanikualgatuste ja  
-ühenduste rolli ühiskonnas 
tuleb tingimata tugevdada 
ka seaduste abil. Kahjuks 
ei toetanud praegune valit-
suskoalitsioon Riigikogus 
seaduseelnõu, millega oleks 
pandud alus riigi tugevale 
abile kodanikuühendustele 
– oleks loodud Kodaniku-
ühiskonna Sihtkapital. Aga 
see mõte pole kuhugi  ka-
dunud, loodame, et Riigikogu 
järgmise koosseisu enamus 
mõistab paremini, kui tähtis 
see väikeses Eestis on, et riik 
oma kodanike väärt alga-
tustele õla alla paneks. 

Loodan siis, et selleks 
ajaks, kui leht ilmub, on Tõs-
tamaa naistel klubi loodud 
ning kuusteist kõrvitsat uued 
omanikud leidnud. Ja kui 
veel lund ka tuleks…

Ela Tomson
Riigikogu Pärnumaa

saadikurühma esimees

Kuusteist kõrvitsat

p Tere jälle, hea raama-
tusõber. Ilmad on endiselt 
ebasoodsad õuehobideks ja 
igati sobivad huvitava raa-
matu seltsis. Seekord pakun 
välja ühe tuumaka pähkli 
väärtkirjanduse varasalvest 
John Banville ”Puutumatu”. 
Banville on kaasaegne Iiri 
kirjanik (sünd. 1945), kes 
eesti lugejale veel suhteliselt 
tundmatu. Romaani peatege-
lasteks on rühm Cambridge 
tudengeid, kes moodus-
tasid ühingu, mille liikmed 

asusid tööle spioonidena 
nii Venemaa kui Ameerika 
Ühendriikide heaks. Kirjanik 
jälgib ühe rühma liikme Vic-
tor Maskelli elu ja tegevust. 
Haaravas elulooromaanis on 
kasutatud huvitavat võtet 
- Victor annab intervjuu 
noorele ajakirjanikule olles 
siis juba seitsmekümnen-
dates aastates ja vähihaige. 
See minavormis jutustatud 
monoloog moodustabki teose 
sisu. Lugejat võlub Banville 
fantastiliselt särsv stiil. Tema 

lause on nii täpne ja kujundi-
terikas, et mõnda lauset loed 
naudinguga uuesti üle. Tun-
nistan ausalt, et kõnealust 
kirjandusteost pole kerge 
lugeda ja see nõuab süve-
nemist, aga kui oled väärt-
kirjanduse austaja, siis pa-
kub see teos sulle suurepärase 
lugemisnaudingu. 

Õdusaid õhtuid huvitava 
raamatuga.

 Efeline

Lugemissoovitus 

John Banville romaan 
"Puutumatu".

Vahepeal tekkis 
õigustatult 
see tunne , et 
tavalise inimese 
võimalused 
sekkuda on 
äärmiselt piiratud.

Kodanikualgatuste 
ja -ühenduste 
rolli ühiskonnas 
tuleb tingimata 
tugevdada ka 
seaduste abil.
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p Aastavahetus on möödas, 
uus alanud aasta on juba 
paar nädalat vana ja 2006 
asemel harjume kirjutama 
2007. Nagu igal elualal, nii 
ka spordis seatakse uueks 
aastaks uusi sihte. Enne 
uute juurde jõudmist tasub 
aga kokku võtta eelnenud 
aasta plussid ja miinused. 
Kui väikese Eesti kerge-
jõustikule oli 2006. aasta 
erakordselt edukas, siis 
milline oli ta päris pisikese 
Tõstamaa noortele kerge-
jõustiklastele? Ei jäänud 
meilgi oma rõõmsad kor-
daminekud olemata. Erine-
vates vanuseklassides kokku 
püstitati 15 uut Tõstamaa 
rekordit. Meeldiva üllatuse 
valmistas Eesti noorte meist-
rivõistlustel Liina Laasma, 
kes oma esimestel võistlus-
tel saatis 400 grammise oda 
40,36 m kaugusele ja tuli 
koju pronksmedaliga. Kol-
mandal kohal asub ta selle 
tulemusega ka Eesti 2006. 
aasta edetabelis. 500 gram-
mise viskeriistaga juhib ta 
aga omaealiste edetabelit.

Korraliku 6.35 kirjutas 
Tõstamaa rekorditabelisse 
Marvin Mitt. Kahjuks jäi see 
maikuus hüpatud kaugus-

hüpe Tallinnas 16-aastase 
Marvini viimaseks sport-
likuks saavutuseks eelmisel 
aastal. Heade eeldustega 
noormeest veetleb pillimäng 
rohkem kui pikad hüpped 
staadionil. Ka Merilin Miti 
sprinditulemused 7,9 s 60 
m ja 12,7 100 m distantsidel 
on tublid. Hulk medaleid 
Pärnumaa meistrivõistlus-
telt, Pärnu maakoolide 
võistlustelt ja Maaspordi 
mängudelt räägivad, et Tõs-
tamaa noored ka pildi peale 
pääsevad, nagu spordirahval 
kombeks on öelda. Ja mitte 
ainult noored. Suurepäraseks 
eeskujuks oma õpilastele oli 
kooli matemaatika õpetaja 
Karin Mitt. Paarikümne 

aasta tagune Eesti meister 
7-võistluses hüppas Eesti 
valdade mängudel kaugust 
5.07(!). Selle tulemusega 
võinuks Karin olla paremate 
hulgas omaealiste rahvusva-
helistel tiitlivõistlustelgi.

Aga peale kergejõustiku? 
Toreda võidu tõid Tõs-
tamaale Pärnu maakoolide 
meistrivõistlustelt tüdrukud 
jalgpallurid, alistades kõik 
vastased.

Ja ikka tüdrukud-neiud-
naised. Kas Tõstamaal 
poisse-noormehi ka on?

Jaan Tamm

Pilk selja taha

Merilin Mitt ja Imbi Alpius.

Liina Laasma ja Jaan Tamm treeningul.

a
Laupäev, 10. veebr. kl. 20
Tõstamaa Rahvamajas

ZWILLING CLUB esitleb
Mega heli- ja valgustehnikaga
“VÕIMAS VALENTINI PIDU 
2007”
 kl. 22 –23 breiktants
“DIRECTION” trupilt
Pilet 40.- kr.
Alaealistele kuni  16.a. pilet 
30.- kr. (pileti mõju lõpeb kl. 
23.00

a
Laupäev, 17. veebr. kl. 20
Tõstamaa Rahvamajas

Isamaa- ja Res Publica Liit 
korraldab
ÕNNENOTSU-AASTA 
ALGUSPIDU KÕIGILE
Õhtut juhib Peeter Kaljumäe
Meeleoluks ja tantsuks män-
gib “SAXON”
Õhtu täis üllatusi!
Sissepääs kõigile TASUTA!

a
Laupäev, 24. veebr.
Tõstamaa Rahvamajas

VABARIIGIAASTAPÄEVA 
PIDULIK ÕHTU
kl. 19.00 Kontsert-aktus
Valla vapimärkide üleandmine
Tõstamaa valla FOTOKON-
KURSS’ 2006 näituse avamine
kl. 21.00 TANTSUÕHTU koos 

ans.-ga “KOONGABÄND”
Pilet eelmüügis 
Tõstamaa Raamatukogus 
12.-23.02. 40.- kr.
Pilet kohapeal    - 60.- kr.

a
Pühapäev, 25. veebr. kl. 15.00
Seliste külatoas
Kohtumine ELA TOMSONIGA

a
HEI, LAULULAPSED!
16. märtsil toimub Tõstamaa 
Rahvamajas
XI Tõstamaa valla laste- ja 
noorte solistide konkurss
“MUUSIKA MEID KÕIKI 
SEOB...”
HEAD HARJUTAMIST!

KUHU MINNA
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Valmistu kevadiseks laadaks
OÜ Kaseke Grupp korraldab 

KEVADLAATA 
Jõgevamaal, Puurmani 
vallas, Pikknurme külas.

Toimumisaeg on 4.-6. mai 
2007 kell 9.00- 20.00.

Laadale on oodatud kõik kaup-
lejad, kes tegelevad aianduse, 
käsitöö, kunsti, mesinduse, 
ehituse ja loodustoodetega. 

Külastajatele on sissepääs 
tasuta.

Osalejatele on pakkuda erine-
vate suurustega müügiplatse, 

hinnad alates
200.- kolm päeva.

Kõigil kellel tekkis huvi palume 
võtta ühendust numbritel 
56643306 või 5267907

Veehind muutub!
Alates 1.aprillist 2007 muu-

tuvad Tõstamaa vallas vee- ja 
heitveehinnad. Vastavalt Tõs-

tamaa Vallavalitsuse määrusele 
(20.12.2006) kehtestada alates 

1.04.2007.a. 
veehinnaks 15 kr/m³ ja

heitveehinnaks 15 kr/m³. 
Hinnad on antud koos 

käibemaksuga ja kehtivad nii 
juriidilistele kui eratarbijatele. 

Vana hinnaga saab vett maksta 
kuni 15.aprillini 2007.

OÜ SuFe

ÜLO PAJUMETS
22.09.1937 – 01.01.2007

Liina Matvejeva ja Janek Vahur 
tütar 

Annaliisa 
sünd. 28.12.2006

HÄLLILAPSED

Tõstamaa Vallavalitsus kuulutab välja 
Tõstamaa meene konkursi

Tõstamaa meeneks soovitakse leida käsitöötooteid, mis aitavad
meid tutvustada messidel ning oleks ilusaks kingituseks külalistele

Meene soovituslikud tingimused:
seotus Tõstamaa nime ja ajalooga
paikkondliku eripära esiletoomine

naturaalsete materjalide kasutamine

Oluline on töö kvaliteetne teostus. Näidiseid ootame 01. aprillini Tõstamaa vallavalitsusse, Sadama tee 2.
Töid hindab komisjon. Auhinnad: I koht 1000 krooni, II koht 600 krooni, III koht 400 krooni

Lisainformatsioon: tel. 44 96 180 


