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Jüri ja Leili Salga
briljantne kooselu 

Oma kahekümne viiendal sünnipäe
val võttis Jüri Leili esimest korda 
põlve peale ja andis musu. Noo

red töötasid koos ja pikka arutamist ei 
olnud. Talule oli peremeest vaja ning 
tubli ja töökas Jüri oli perekonda vas
tu võetud.

Paari mindi kuuendal juulil kuusküm
mend aastat tagasi ja suvisel heinakaa
rel oli Jüri peremehe seisuses. Kuigi re
gistreerimisele sõites hakkas hobune 
autot nähes perutama ja kaarik lendas 
kraavi kummuli, inimesed viga ei saa
nud ja kooselu on püsinud kindlana tä
nase päevani.

Helja, Jüri, Reedi, Leo, Arno, Inga sün
disid riburadapidi emale isale rõõmuks 
ja nii mitmedki on Jüri ise kodus ilmale 
aidanud. Suureks abiks oli laste kasva
mise ajal Leili ema. Jüri kiidab oma abi
kaasat heaks lastekasvatajaks.

Aeg oli raske, majanditest palka ei 
makstud ning ära toitis pere oma lehm 
ja aiamaa. Jüri meelest ei hoolinud nõu
kogude valitsus tuhkagi emade ja laste 
eest.

Küüditamisest päästis vaid see, et Jü

ri oli punaväes käinud kuigi asjad olid 
igaks juhuks pakitud. Eks kena 130 aas
tase talu peale ihusid hammast need, 
kes ise vähem teha viitsisid ja lihtsaim 
viis maja vabastada oli kaevata, et küü
dimeestel põhjust tulla oleks. Need on 
valusad mälestused.

Hea aeg oli seitsmekümnendatel, kui 
koduses majapidamises võis loomi kas
vatada nii palju kui jaksasid. Raha oli 
piisavalt ja tööd ka. Peetud sai varrusid 
ja jootusid ning valge sai ja õllekruus 
on selles talus alati lauapeal olnud

 Paaril jätkus tahtmist kultuurimajas 
tantsimas käia ja teatrit külastada. Eks 
raske töö on viinud Leili (82) ja Jüri (85) 
tervise. Praegusel ajal loevad nad endid 
rikasteks pensionärideks ja nii tore on 
kui sul on lastelastele midagi tähtpäeva
de puhul anda.

Briljantpulmi tähistati maagilisel 
kuupäeval 07.07.2007 Tõhela kultuuri
majas. Sugulased ja lapsed aitasid pidu 
korraldada. Pulmarongis oli 40 autot ja 
lauldi kibe, seletas Jüri. Kahju ainult, et 
tants jäi tegemata.
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Laupäeval 21. juulil
kell 21

Tõhela laululaval
(vihma korral rahvamajas)

TANTSUÕHTU
KOOS

ÜLLAR JÖRBERGIGA
avatud baar

Pilet eelmüügist 75.- kr, kohapeal 100.- kr
Piletid müügil alates 13.juulist

Tõhela poes,Tõstamaa raamatukogus ja 
Saulepi poes. 
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p Ühel päeval sõitsin 
ma Varbla kanti veidi  
tuulutama ja vaatasin 
alevist läbi sõites kesk 
väljaku pisikest ja õnne
tult üksikut seisvat lille
kasti.

Kössitas seal kurvalt 
keset muruplatsi.

Ei mõelnud ma sellel 
hetkel veel midagi, aga 
vahetult enne Varblat 
oli tee ääres söötis põld 
täis valgeid karikakraid 
ja siniseid kukekannu
seid, sekka mõni punane 
moon.

See oli nii ilus, et ko
rjasin tohutu kimbu põl
lulilli kingituseks sõbran
nale. Lihtne, kaunis ja 
soe kimp sai.

Siis tagasi sõites 
mõtlesin, et Tõstamaa 
on natuke vanaegne 
koht, selle kõige paremas 
tähenduses, et aeg oleks 
nagu seisma jäänud  ei 
mingeis ultramoodsaid 
rajatisi  selline rahu
lik vaikelu. Haljastuses 
kasutatavad lilledki võik
sid olla sellised mõnu
sad vanaaegsed sordid. 
Lihtne on ilus ja armas.

Ehk aitaks üks suur 
lilleaed kõleda keskväl
jaku muuta kodusemaks 
ja armsamaks.

Tõstamaalaste kodu
aedades on tuhandeid 
toredaid püsikuid ja vae
valt, et kellelgi oleks 
kahju annetada mõni lill 
ühise ilu nimel.

Nüüd kui mõisa asub 
tööle õppinud aednik, 
annab ehk tema abiga 
aleviku süda kaunimaks 
muuta. Piisaks kasvõi 
mõnekümnest ruutme
etrist põllulilledest ja pilt 
oleks hoopis teine.

Pangem korraks sil
mad kinni, unistagem ja 
siis asugem asja kallale.

Ülle Tamm

Jaanipäevaks sai Kavaru 
külakeskus uus hoone sa
rikad peale. Mis sest, et 

vanast võrgukuurist mõõtu 
võetud ehitus jaanipäevaks 
valmis ei saanud, oli jaanipi
du mere rannas omanäoliselt 
vahva.

Juba koht ise küttis emot
sioonid üles. Kõrgemal kün
kal põles jaanituli, millele 
pakkusid looduskaunist taus
ta vastvalminud paadisadam 
paatidega ja mõnekümne 
meetri kaugusel päikeseloo
jangusse uppuv meri.

Peolisi kogunes ühe küla 
kohta üllatavalt palju.Tuldi 
pruutide, naiste ja lastega  
isegi üks koerake vehkles lõ
busalt ringi. Peo tõmbasid käi
ma folkloorirühmad „Vokira
tas” Tõstamaalt ja „Tarnad” 
Audrurannast. Rahvas  innus
tas esinejaid aplausidega.

Ja siis järgnes midagi us
kumatut. Kui tavaliselt hoo
litseb iga jaanipeo seltskond 

ise oma kõhutäite eest, siis sel
leks jaanipeoks oli vanas võr
gukuuris kaetud ilmatu pikk 
laud hea ja paremaga (suitsu
kalad, salatid, kringlidkoo
gid jne) ning seda küllust pa
kuti kõikidele peolistele tasu
ta. Asi pole tasuta saamises, 
vaid fiilingus, mida selline 
ühissöömine pakub

Teinegi meeldiv omapära 
jäi meelde. Puudusid tava
kohased köievedamisedko
tisjooksud. Selle asemel lõi 
Helgi Rootsi muusikute punt 
hoogsad pillilood lahti, mis 
kogu rahva ülemeelikusse 

tantsumöllu meelitas.
Nende kotisjooksudega on 

ju alati see häda, et ilmatu 
aeg kulub võistkondade kok
kusaamisele ja kui nad üks
kord kokku saadakse, jääb 
ülejäänud rahvas tegevuseta 
– kui just tegevuseks ei loeta 
hüüdeid „tõmba, tõmba”!

Siin said kõik peolised 
oma paarilise kohe hoogsas
se tantsuringi viia.Väga lahe 
pidu oli ja korraldajad, eesot
sas külavanem Elsa Ranna
ga, väärivad hästi sooje tänu
sõnu. 

Efeline

JUHTKIRI

TOIMETUS
Toimetaja Ülle Tamm tel 505 5340 Küljendaja Pille Paalam,
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

Lahe jaanipidu Kavarus

Hiljuti käis oma pere
ga Manilaiul puhka
mas tuntud lastearst 
doktor Anne–Kristi 
Uuli (pildil).

Eriliseks teeb tõiga see, et 
tegu on näitleja Lisl Lindau 
tütrega. Tänavu sügisel teisel 
septembril tähistatakse näitle
janna sajandat sünniaastapäe
va. Seks puhuks koostab lap
selaps Liisa Ojaver mahukat 
raamatut oma vanaemast.

Doktor Uuli meenutas ka 
aega, mil ta elas kaks näda
lat ema filmivõtete ajal Tõs
tamaal. Parasjagu tehti filmi 
„Tütarlaps mustas” ja et Lin
daule seal meeldis siis kutsus 
ta ka tütre pere järele.

Tore oli Tõstamaal suvita
da, sest väikese jalutuskäigu 
järel jõudis nii jõe, järve kui 

mere äärde. Teel mere äärde 
korjati vaarikaid ja nendest 
keetis Lindau talveks moosi.

Veel meenutas Anne, et 
alevikus oli suurepäraste roo
gadega söökla kus käis terve 
filmigrupp söömas.

Kord toimus võte kiriku 
juures ja kui väike Liisa va
naema nägi, jooksis ta kiires
ti viimase juurde ning muidu

gi tuli matuserongi stseeniga 
otast peale alustada.

Filmirollis mängis Lindau 
tigedat ja karmi ema, aga ka 
päriselus kasvatas ta oma tü
tart kindlate põhimõtete jär
gi. Oluliseks pidas ta tõe rää
kimist, olgu see siis kuitahes 
valus.

Veel armastas näitlejanna 
kirju kirjutada ja nendes väl
jendas ta elu põhitõdesid.  Ko
gu ülikooli aja saatis ta oma 
tütrele Tarusse kirju ja tooni
tas, et tööd tuleb armastada 
ja on suur õnn kui on valitud 
õige töö.

Doktor Uuli on lastearstina 
töötanud juba nelikümmend 
kaks aastat ja armastab oma 
tööd väga. Ka Lindau armas
tas oma näitlemise ametit vä
ga. Õnnelikud inimesed.

TT

Kuulsat näitlejannat meenutades
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Eesti Saarte Kogu 
üldkogul osalenud re
gionaalminister Vallo 
Reimaa kinnitas saarte 
esindajatele, et erisus
te loomine saartel on 
vajalik. 

6.7. juulil toimus Mani
laiul Eesti Saarte Kogu XVII 
üldkogu, kus kõneldi joogi
veeprobleemidest väikesaar
tel ja kalanduse arendami
sest Väinameres. Üldkogu kü
lastas minister Vallo Reimaa, 
kes erinevalt eelnevatest re
gionaalministritest kinnitas, 
et saared on piirkonnad, mis 
vajavad erisusi. 

Võimu ja valitsemisorga
nitele andis ESK üldkogu mär
ku saarlaste seisukohtadest, 
millele erinevates koostatava
tes riiklikes kavades peaks tä
helepanu pöörama. 

ESK arvates tuleks kaardis
tada vähese elanike arvuga 
ja nõrgalt kaitstud põhjavee
ga väikesaartel joogivee prae
gune kvaliteet.

“Väikesaartel on vaja te
ha põhjalikud joogiveeuurin
gud,” selgitas Saarte Kogu 
eestseisuse esinaine Reet Ko
kovkin.

“Kui suursaartel on veep

robleemid lahenemas, siis 
väiksesaarte veega pole kee
gi õieti tegelenud.”

Samuti taotleb ESK seadu
sandlikes aktides täiendavaid 
erisusi väikesaarte kalanduse
le. Kalapüük ülioluline saarte 
kultuurilise omapära säilita
miseks. Kultuuri kandjateks 
inimesed, kellel vaja sissetule
kut. Kalandus ja sellega seo
tud tegevused on olulised töö
kohtade säilitamiseks ja taas
tamiseks.

Pikemalt kõneldi nii ühi
sest saarte kultruuriruumist 
kui ka Kihnu kultuuriprog
rammist.

Saarte Kogu otsustas teha 
kultuuriministeeriumile ette
paneku luua saarte kultuu
ri uuriv, hoidev ja arendav 
programm “Saarte pärimus
lik kultuurikeskkond”, mida 
finantseeritaks riigieelarvest 
võrdselt teiste samalaadsete
ga (nt Setumaa riiklik kultuu
riprogramm, Lõunaeesti keel 
ja kultuur, Kihnu kultuuri
ruum). Kuigi kõik saared oma
moodi, seob neid “merega pii
ratud mõistus”, ütlesid saarte 
esindajad muigamisi. 

“Summad, mida saarte 
omavalitsused kulutavad kul
tuurile ja spordile, koosnavad 

paljus saareliste erisuste ületa
miseks. Meil on suured trans
pordikulud,” ütles endine 
Kärdla linnapea ja praegune 
riigikogulane Ene Kaups.

“Selleks, et kultuuri ja spor
ditööd saartel arendada, on 
vaja seda rohkem ja sihipä
raselt toetada. Keeruline on 
näiteks omavalitsustel leida 
vahendeid ringijuhtide töö ta
sustamiseks,” lisas ta. 

Laupäeval pidas Eesti Saar
te Kogu aastakoosolekut ning 
valis eestseisuse esinaiseks ka
heks järgnevaks aastastaks 
Reet Kokovkini Hiiumaalt. 

Kadri Pulk

Saarte Kogu tervitas regionaalministri 
seiskohti erisuste loomisel

p Kas teate, et meie rahva va
litsemisaeg on aastast 1219.

Praegune valitsemiseaeg 
on kolmeteistkümnes ja minu 
jaoks esimene Eesti Vabariik. 
Kõik koos jätsime piiri taha 
Nõukogude Liidu.

Kuidas otsast alata uut va
litsemisaega, kes meile seda 
õpetas?

Tuli anda omapoolne pa
nus, oli ainus, mida teadsime. 
Nii ka tegutsema hakkasime 
siin külas.

Kuna praegune riik ei ole 
mitte ametnike võimuriik, 
vaid võim algab rahva tasan
dilt, siis seadsime selgeks või

mu järjekorra. Igale tasandi
le rahva valitsemisõigusega 
valitud isikud. Ka rohujuure 
tasandil sai valitud külava
nema amet. Aga osatähtsuse 
tähtsustasime ühiselt ja ikka 
sedaviisi, et inimeste ettepane
kud, tegevustahtmised ja ees
märgid jõudsid volikogusse.

Ka igasugu hulljulged unis
tused. Kui volikogul oli seisu
koht võetud ja vallavanema
le olukorda selgitatud, siis 
polnudki muud, kui käivitus
ki ühine vallatasandil edasimi
nek plaanitud suunas.

Paraku on see külavanema 
amet üsna väsitav ja õnneks 

külavanemate vahetus isegi 
väga vajalik protsess.

On vaja uusi tuuli ja uut 
energiat.

Mina lahkuva külavanema
na pean vajalikuks ühiselt teh
tud töötegijaid esile tõsta: Mil
vi Vapper, Ene Eensalu, Leida 
Merelo, Salme Kasela, Rein ja 
Elgi Sang, Perekond Palusalu, 
Jevgeni Kingsepp jpt. Tänan 
teid individuaaltegevuse kü
lapildi ilustamise eest, tänan 
teid Seliste rahvas kogu kau
nite koduaedade ja korras põl
dude ning seega koguproduk
ti suurendamise puhul.

Niisugust kodukanti ja 

head tegutsevat külakanti po
le kerge maha jätta. Sügav 
jälg jääb kindlasti südames
se.

Kui mina peaks siia kanti 
sattuma hallipäisena ja toeks 
ainult siitkandi puutoigas ko
mistuste ärahoidmiseks ehk 
olen siis unustanud tänapäe
va komistuskivid, kuid usku
ge, ma otsin üles tuttavate 
kalmud ja loidan õhtul kal
mukünkale soojad leegid. 
Imetlen küla muutuvat edasi
minekut. Mõttes mööduvale 
meenutan alati head.

Mõtteid jagas teiega:
Alex Trope

Mõttes mööduvale meenutan alati head!
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Tänavune X lauluja 
tantsupidu on nüüd
seks ajalukku talletatud 

ning pisut on mahti olnud 
mõtteid koguda. Tõstamaalt 
osales juubelipeol 16 rahva
tantsijat, 8 võimlejat ning 
pisuke hulk pasunapoisse
tüdrukuid. 

Kõige suurema töö ja vae
va nägid ära tantsijadvõim
lejad, kes olid peoks etteval
mistumas nädala algusest. 
Olgu siinjuures märgitud, et 
kontserdid toimusid 29.06
1.07.

Öömaja asus meil Gustav 
Adolfi Gümnaasiumis, mis 
asus Baltijaama vahetus lähe
duses. Sedakorda vedas nii 
meie võimlejatel kui ka tant
sijatel, sest varakult kohalol
nutel avanes võimalus oma 
kotidkompsud eraldi klassi
ruumidesse kolida. Seda kah
juks kõik pärnumaalased en
dale lubada ei saanud ning 
üpris suur seltskond põõnu
tas suures võimlas!!! 

Tööpäevad olid lastel il
matuma pikad: hommikul 
9õhtul 20ni. Loomulikult 
mahtus sinna sisse ka pisuke
ne supilõuna ning ühtteist 

kosutavat jäätise või limpsi 
vallast. Proovides oli nii pa
lavaid päevi kui ka külma 
ja tuulist ilma, vihma. Kõi
ke, mis ilmataat oskas ko
hale saata. Kusjuures tuleb 
tunnistada laste tublidust 
ja vahvust, sest virisejaid ja 
vingujaid polnud meile kaa
sa tulnud .

Eks vahel tundus kogu 
see suur proovimine ja har
jutamine tüütu, aga kõigil 
oli ju ühtviisi raske. Küllap 
oli siin suur abi ka koju he
listamisest ning sõpradest ja 
kaasasolnud vanematest, tä
di –Tiiust ning onuAndost. 
Ei saa siin kuidagi üle ega 
ümber tõsiasjast, et saime ter

ve nädala vältel sõita proovi
desse ja ööbimispaika oma 
bussiga. Peale selle õnnestus 
lastel käia ära Teletornis, loo
maaias, Pirital varbaid leota
mas, Rocca al Mare kauban
duskeskuses ja vanalinnas 
jalutamas. 

Ühtviisi tore oli jalutus
käik läbi vanalinna peale 
viimast tantsupeo kontserti. 
Pea, et igal momendil oli kee
gi, kes soovis rahvariides lap
si pildistada. Eks neid Tõsta
maa laste nägudega fotosid 
jagub üle maailma.

Nädala kulgedes said lap
sed tuttavaks naabritega 
tantsuplatsil ja ka koolima
jas. Poistel jagus rohkem 
mängulusti isekeskis ja mu
delautosid kokku pusides, 
tüdrukutega sobitasid tut
vust naaberklassis ööbinud 
Audru tantsupoisid. 

Rongkäigus marssimine 
osutus ka oodatust kerge
maks, sest eks väsimus nä
dalasest tantsimisest andis 
tunda. Siinjuures tuleb tänu
ga meenutada onuEnnot ja 
onu Valerit, kes aitasid kan

Tõstamaalased käisid tantsupeol lustimas

Koerte ja kasside 
vaktsineerimine
p Marutaudi vastu tuleb 
vaktsineerida kõik koerad ja 
kassid, kes on saanud üle 3
kuu vanuseks või kellel eel
misest vaktsineerimisest on 
möödunud 1 aasta. Vaktsi
neerida saab allpool toodud 
ajal ja kohas, vaktsineerimi
ne maksab15. loom. 

Laupäeval, 28.juulil
Kell 99.30 Paatsalus post
kontori juures
Kell 1010.30 Vappri bussi
peatuse juures
Kell 1112.30 Varblas valla
keskuses bussipeatuse juures 
platsil
Kell 1313.30 Saulepi poe 
juures
Kell 1415 Vaistes bussipea
tuse juures
Kell 15.3016.30 Kastna en
dise kontorihoone juures

Pühapäeval, 29.juulil
Kell 88.30 Tõhela poe juu
res
Kell 910 käin Lõuka külas
Kell 1011 Tõstamaa alevi
keskuses platsil
Kell 1212.30 Selistes Jaani 
poe juures
Kell 12.3013.30 Seliste si
dejaoskonna ja endise poe 
juures
Kell 13.3014 Pootsi poe 
juures
Kell 1515.30 Kavarus bussi
peatuse juures

Esmaspäeval, 30.juulil
Kell 910 Käin Käru külas
Kell 10.3012 Mõtsu poe 
juures
Kell 1212.30 Mõtsu kooli
maja juures platsil

Kaasa võtta vaktsineeri
mispass, kellel olemas.

A. ÄrmpaluIdvand tele
fon 5342 7359.

Eks neid Tõstamaa 
laste nägudega 
fotosid jagub üle 
maailma.
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Tõstamaalased käisid tantsupeol lustimas

da valla ja kooli lippe, samu
ti Kaarlit, kes oli abiks valla 
sildi kandmisel, tädi Pilvit ja 
vapraid kisakooritüdrukuid 
Kadrit ja Helevit.

Suured tänud veel Tiia ja 
Rein Veevälile, kes pika nä
dala koos lastega Tallinnas 
veetsid ja abiks olid ning 
kõik üles filmisid  pildista
sid.

Kiitus kõigile tantsulaste
le ja võimlejatele ja nende 
tublidele vanematele!

Hästi tublid tantsijad olid 
: Alice Teki, Loret Miidu, Sii

ri Heindla, Agnes Janson, 
Anelle Väli, Krislin Kase
mets, Kaile Vahtmeister, Ger
da Maruse, Janno Pavlov, 
JaanJohann Lumera, Ric
hard Veeväli, Heiko Piirme, 
Oliver Juurik, Martin Viirna, 
Kristjan Kase, Arti Paltsmar 
ja varutantsija Jane Tagu.

Hästi tublid võimlejad olid: 
Kaisa Sutt, Merle Juurik, Ai
len Lumera, Catri Koidu, Ma
riliis Lillemets, Maret Palusa
lu, LyAndra Pärnaste, Keiu 
Anderson.

Kaarin Reinson

Seliste küla 2007 aasta aukodanikuks valiti Ene Eensalu. 

Saage tuttavaks SA Tõstamaa Mõis uue aednikuga, äsja Tartu 
Maaülikooli lõpetanud Reelika Pähklaga.

Suur oli Manija mehe Arno üllatus kui juba kolmandat 
korda oma mõrrast villkäpp krabi leidis. Krabisid on aegajalt 
leidnud teisedki kalurid. Näib, et see võõrliik on meie lahes 
ennast hästi tundma hakanud.
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Tõhela mees Marek Pääs
tel putitas koos sõprade
ga üles vana Zigulilok

su ja põrutas sellega Kreeka
maad avastama. Tuuled va
hendavad reisimuljeid teistele
gi, sest järjekordselt on julge 
pealehakkamine terve võit.

Miks valisite oma reisiks just 
Ziguli automargi ja kaua au
tot putitasite?

Automargi valik oli suhte
liselt juhuslik. Reisi idée, kui 
selline oli ühel meestest (Her
vinil) juba päris ammu peas. 
Siis ühel ilusal hilissuve näda
lavahetusel,  kui minu paari
mees autokoolist (Põder) ja te
ma sober (Hervin) olid tsiklite
ga sõitmas kusagil Noarootsi 
kandis, tuli Hervin selle idee
ga taas lagedale. Puhtjuhusli
kult meenus Põdrale, et mul 
vedeleb ju kusagil keset põl
du üks nullkaks. Kõne mulle, 
mina muidugi olen alati kõi
gi huvitavate ja hullude idee
dega nõus ja oligi plaan pai
gas.

Osa töid lasime teha, nagu 
keretööd ja mõningane keevi
tamine. Aga põhimõtteliselt 
hakkasime nö tooriku külge 
juppe laduma kusagil aasta 
esimestel päevadel. Viima
seid töid tegime veel väljasõi
du päeval ja päris valmis ta 
muidugi ei saanudki.

Kui hästi auto vastu pidas, 
palju kilomeetreid läbisite ja 
milline oli marsruut?

Esimene tõrge esines Vars
savis juba teisel päeval, aga 
see oli kõigest ummistunud 
kütusefilter. Väikse hoolduse 
tegime neljandal päeval Buda
pesti lähedal (kütusefiltri va
hetus, kõigi mahlade kontroll, 
paar kardaani polti polnud 
korralikult kinni ja massilüli
ti keerasime kõvemini kinni). 
Tugevamad probleemid tekki
sid tagasiteel kusagil Slovak
kias ja Poolas. Starter kippus 
jampsima ja siduri peasilin
der lekkis veidi, aga kuna ko
du oli nii lähedal, ei viitsinud 
midagi enam ette võtta kah. 
Juppe oli muidu kaasas kah 
nagu tõmberelee, generaator, 

poolass, veepump, jagaja, pin
gerelee ja veel üht teist. 

Läbisime kokku veidi üle 
7000 kilomeetri.

Sõit kulges läbi paljude rii
kide: Eesti, Läti, Leedu, Poola, 
Slovakkia, Ungari, Serbia, Bos
nia ja Hertsogoviina, Monte
negro(GrnaGora), Albaania, 
Kreeka, Bulgaaria, Rumeenia, 
Ungari, Slovakkia, Poola, Lee
du, Läti ja siis taas Eesti. Pii
re ületasime tihti mingites väi
kestes asulates, sealt tundus 
kuidagi põnevam.

Kuidas teie päev kulges, kas 
tegite ise süüa ja kus maga
site?

Päevad olid suht erinevad. 
Me tegime kogu reisi vältel 
mõned sõidurandevuud, na
gu me neid ise nimetasime, 
ehk et sõitsime siis umbes 36 
tundi jutti vahetustega. Teine 
mees oli alati kõrval ärkvel ja 
luges kaarti ülejäänud kaks 
magasid taga. Nende rande
vuude ajal sõime nii nagu 
juhtus, peamiselt tegime selli
seid lühipiknikke. Mõne kor
ra tegime pakisuppi aga pea
miselt võileiva teema. Hom
mikuti võtsime tanklas kohvi 
ja mingi piruka või sandvitsi. 
Mõned korrad käisime õhtul 
väljas söömas ja Budapestis 
oli hommikusöök Hosteli hin
na sees. Kokku kuus ööd oli
me hostelites, ühe öö telkisi
me Kreekas tagasiteel Thessa
loniki lähedal otse Vahemere 
kaldal, ja ülejäänud ööd sõit
sime. 

Miks otsustasite naisi mees
konda mitte võtta ja kas juh
tus ka midagi ootamatut või 
naljakat?

Naine laevas, laev põhjas. 
Ei tegelikult ei olnud asi üldse 
selles. Meie kolmekesi ehitasi
me auto valmis (mina, Hervin 
ja Põder) ja neljas koht oli siis 
nii ütelda enampakkumisel. 
Eks erinevaid ideid keda kaa
sa võtta oli kõvasti, ka naised 
tahtsid tulla, aga lõpuks liht
salt läks nii. Neljanda koha 
müüsime siis Petsile, kes oli 
tegelikult päris lahe reisikaas
lane (mina nägn teda esimest 

korda pool tundi enne välja
sõitu). Ootamatut? Naljakat? 
Ja mitte vähe, aga nende as
jade kirjeldamiseks jääb küll 
ajaleht väikseks. Noh näiteks 
Tiranas Albaanias juhatas 
meid politsei läbi linna. Sõitis 
ees ja meie järgi. Siis mingil 
hetkel viipas, et sõitke kõrva

le juhatas meid pikalt Itaalia 
keeles, mis siis, et ammu oli 
roheline tuli, aga tema muud
kui seletas. Siis küsis, et kust 
me oleme ja Hervin ütles, et 
Eestist, need panid kohe pead 
autosse tagasi ja tuld, ise ah
hetades ja peast kinni hoides. 
Ma hakkasin siis sõitma ja kü
sisin Hervini käest, et noh ku
hu siis, tema ju suhtles nenda
ga. Hervin naeris ja ütles “ega 
ma ei tea, mingi kolmas kurv 
otse või midagi”. Ja muidugi 
Albaania teed, seda ei ole või
malik seletada  kui jubedad 
need olid, auklikud ja kõve
rad ja… lihtsalt uskumatu. 

Eks suurim nali olime me 
ise oma suurepärase luksusau
toga nii kaugel kodust. 

Suurimad ootamatused 
olid ilselt lehm ja mõned kit
sed keset kitsast mägiteed ja 
muidugi paar piiriületust ku
sagilt pärapõrgus. Näiteks 
Bosnia Hertsogoviinast Mon

tenegrosse puusilda mööda 
üle kanjoni.

Mis Kreekas meeldis ja mis 
vastukarva oli?

Meeldis loomulikult sealne 
loodus, mäed, vahemeri jne. 
Kõige rohkem meeldis mulle 
tegelikult Karpaatides kusagil 
Bosnia Hertsogoviina ja Mon
tenegro kandis. Seal kulges 
tee pikka aga mööda kanjoni 
servi ja need mäed olid lausa 
uskumatult ilusad. 

Lõunamaade inimesed on 
sellised eriti vaba olemisega, 
nad  ei ole üldsegi nii närvili
sed kui meil, neil on alati ae
ga küll  manjana. Eriti hästi 
paistis see silma liikluses. Liik
lus oli seal suhteliselt kaooti
line meie omaga võrreldes. 
Samas ei näinud me ühtegi 
liiklusohtlikku olukorda. Nad 
lihtsalt on sellega ilmselt har
junud, näevad kõike, ei kihu
ta ja kui keegi ei näegi teist, 
siis lihtsalt tuuttuut ja kuu
leb. Ateena kesklinnas oli iga 
auto kohta umbes 10 kaherat
talist, mootorrattaid ja rolle
reid. Lahe oli vaadata kuidas 
need autode vahel manööver
dasid ja vingerdasid. 

Vastukarva? Ilmselt pani 
imestama kõige rohkem see, 
et peaaegu kusagil ei saanud 
kaardiga maksta, mingi ilge 
sularahaga jamamine kogu 
aeg. Vastukarva oli ilmselgelt 
ka see, et Kreekasse sisenedes 
saime piiri peal hullu peatäie 
sõimata. Kuna olime just lõ
petamas järjekordset sõidu
randevuud, oli Hervin suht 
väsinud ja unine. Magas tei
ne piirile tulles ja see ei meel
dinud ühele vanemale piirival
vurile. Too bravuuritses tükk 
aega meiega ja sõimas kreeka 
keeles. Me ei saand muidugi 
midagi aru, aga kui Hervin är
kas laabus kõik õnneks ja sai
me ikka riiki sisse.

Kas kohalikega ka vennas
tusite?

Ateenas olime kõige pike
ma aja ankrus. Reede õhtul 
käisime Hervini ja Põdraga 
väljas. Pets oli väsinud ega 
viitsinud tulla. Kesklinnas on 

Mareki imelised seiklused Kreekamaal

Esimesed piiri 
ületamised ei vääri 
eriti kajastamist. 
Aga igaks juhuks 
ütlesime Eesti-
Läti piiril, et 
lähme Riiga ja 
Läti-Leedu piiril, 
et Kaunasesse. 
Et noh mine 
sa tea, kui hea 
huumori meel neil 
on: kui ütleme, 
et Ateenasse, 
äkki panevad 
kainerisse. 
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Mareki imelised seiklused Kreekamaal
terve piirkond, kus asub suur 
hulk baare, restorane, klubi
sid ja muid meelelahutusasu
tusi. Seda piirkonda nimeta
takse Psiri  vähemalt nii ta 
kolas, kirjapilt võib teistsugu
ne olla. Rahvas koguneb um
bes pimeduse saabudes sinna 
piirkonda ja väliterrassid on 
inimestest pungil täis. Öö
klubid tehakse lahti tavaliselt 
keskööl, siis liigutakse neisse 
ja pidutsetakse edasi. Huvi
tav on muidugi see, et keegi 
ei tantsi, lihtsalt juuakse ou
zot ja ollakse niisama mõnu
sad. Siis vennastusime igasu
gustega. Selgus, et Ateenas 
on suht rahvusvaheline selts
kohd koos. Suhtlesime palju
dega. Küsisime teed, nemad 
ikka küsisid, kust me tuleme 
ja siis kiskus lobisemiseks. 
Näiteks kohtasime noorte hi
pide seltskonda, kus oli üks 
tegelane Poolast, keegi oli Slo
vakkiast ja Türgist ja Hervin 
leidis isegi ühe tüdruku, kes 
oli Lätist. Põder suutis leida 
isegi kaks saksa keelt kõnele
vat daami, see oli talle nagu 
eriti oluline leid, kui nii võib 
ütelda, ta ju meil inglise keelt 
ei räägi, saksa keelt aga küll. 
Kuhu veel on plaanis reisida 
ja millise autoga?

Reisida? Igale poole. Üks 
idee on selline, et peaks ühe 
Niva ehitama ja siis Uurali
te taha põrutama. Siis kavat
sesime muretseda vana VW 
Transporteri. Sellest saaks la
heda matkabussi ehitada ja 
siis võiks terve Euroopa lä
bi kimada. Järgmiseks reisi
sihiks on ilmselt Hispaania 
ja Portugal, aga millega, kas 
leiame bussi või ei, eks näis. 
Kui ei leia lähme mõne muu 
igiliikuriga. 

Autoga reisimse tõsine ee
lis on see, et saad liikuda just 
seda trajektoori mööda, kus 
tahad. Siis näed ikka tõelist 
loodust ja kuidas inimesed 
mujal elavad jne.

Lõpetuseks tahaks kindlas
ti tänada neid kes aitasid kah. 
Tõhela poodi, Harjase poisse, 
Markot, Rihot ja muidugi kõi
ki teisi, kes nõu ja jõuga pro
jekti toetasid.

TT

Vald pidas 15. sünnipäeva

Valla sünnipäevale olid 
kutsutud kõik, kes sellest 
osa saada tahtsid. Kirikus 
esines Noorkuu ja rahva-
majas hullutas naisi Erich 
Krieger ise. Söömalauad 
olid lookas - toit ja sünni-
päevatort maitses kõigile. 
Tantsu vihtusid nii noored 
kui vanad.
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Sellel pildil on 1903. aas
tal ehitatud telliskivi
hoone  Laagitsa Alttoa 

(Laagitsa Hennu, Laagitsa Ot
to) uus maja  häärber. Lepas
pealt Tõhela poole keerates 
paistab teelisele see nägus pu
nastest tellistest hoone kenas
ti paarikümne meetri kaugu
sele maanteele just enne Laa
gitsa mäkke tõusmist. Hästi 
nähtav on hoone ka Tõhela 
poolt tulles.

See maja on ehitatud ris
ti endise rehielamu maantee
poolsesse otsa poe pidamise 
eesmärgil. Hoone on kolme
kordsete oma töngis (kivilöö
vis) valmistatud punastest tel
listest seintega (kahe leeriga, 
kulus 20 000 tellist so kaks 
ahjutäit kive). Poeosal oli alg
selt viis tuba. Lõunaotsas poe 
müügiruum, laoruumid, põh
jaotsas saal avarate akende 
ja nägusa verandaga ning 
trepikambriga. Poodi peeti 
1921. aastani (poes oli müü
gil värnits, värv, petrooleum, 
hobuserangidroomad, pudu
kaup). Nüüdseks on tehtud 
hoones ümberehitusi (müü
gisaalist kaks tuba ja laoruu
mist köök). Otto lisas, et poe
majal on 18 ust! Hoone on 
vastu pidanud ülihästi – sein
tes ei leidvat peremees ainsat
ki purunenud tellist! Laagitsa 
tellistest on ehitatud Häidas
te küla Orika talu rehielamu 
kambriots, Kastna kiriku sise
vooder, maakiviste rehielamu
te eluruumide tellisevoodreid, 
paljude majade ahjud, korst
najalad ukseja akanaavade 
kaunistused jm. Selle töngi ki
vid tunneb juba kaugelt ära.

Oleme harjunud meenuta
ma Tõstamaa mõisa töngis 
valmistatud telliseid ja seejuu
res peaaegu unustanud Laagit
sa töngis tehtud punased tel
lised. Mõisa töngis punaseid 
telliseid pole kunagi tehtud. 

Niisiis valmistati punaseid 
telliseid Laasna külas (nüüd 
Ermistu küla) Laagitsa tön
gis. Telliseid tehti kahe talu 
ühistööna: Laagitsa Alttoa 
(nüüd Laagitsa talu) ja Laa
gitsa Ülalttoa (nüüd Lagrit
sa talu, nii oli selle talu nimi 
juba 1874). Need olid venda
de Lauritsate vahel poolita
tud talud. Alttoas Henn Lau

rits ja Ülaltoas Wilhelm Lau
rits. Nende peremeeste pojad 
(Hennu poeg Otto ( Laagitsa 
Ott, sünd. 1905 ja tema tütar 
Maie) ning Wilhelmi poeg 
Wilhelm (Laagitsa Villem, roh
kem ikka Villu (sünd. 1908) 
jätkasid peale sõdagi koos 
mälestustega tellisetegemise 
aegadest. Olin nende perede
ga tuttav juba kaugetest aega
dest ja teadlik Laagitsameeste 
tähtsusest paikkonna kultuur
loos, põllumajanduse edenda
mises jm. Korduvalt käisin pa
beri ja pliiatsiga Otto ja Ville
mi jutul 198284.

Töngi rajamise mõtte alga
tanud Henn Laurits, kes taht
nud endale uue maja ehita
da just tellistest. Rehkendati 
välja, et omatehtud tellistest 
tuleb maja ehitamine kõige 
odavam. Kohapeal oli head 
halli savi (öeldi “undisau”) 
külluses. Algul otsiti abiks 
meistrimees kelle juhatuse 
järgi ehitati kivide eelkuiva
tamise kuur ja kivide põleta
mise ahi. Savisegamise tiivik 
tehti Villemi sepipajas (abis 
käinud mitu seppa). Tiivik 
on veel nüüdki alles, kinni
tab Villemi talu elu edasiviia 
Kalmer Raavik, (sünd. 1971, 
kirjutanud Villemilt ka mäles
tusi). Ta ennistab ja remon
dib Villemi aukartustärata
va vanusega väga huvitava 
ruumijaotusega häärberit. Ja 
Villem jutustas, et nende ma
jal oli algselt “põrandaküte” 

(suurest kivipõrandaga elu
toast maja lääneotsas, milles 
keriseta leivaahju ja ka pliidi
suits läksid põranda all olnud 
toru mööda korstnajalga). Ehi
tatud on see 1870ndate aas
tate lõpus (kuid mitte hiljem 
kui 1883), sellest veidi varem 
on ehitatud Männikuste külas 
Köössa Jüri talu häärber, ka 
Tõstamaa kõrtsihoone, ehitus
mehed olnud kõigil samad). 
Sageli ööbisid neil kihnlased 
(vahest isegi 10 hobust korra
ga), sõid “notirasva” ja kiit
sid Laagitsa sooja põrandat. 
Samas peatusid sageli ka va
navarakogujad Eesti Rahva 
Muuseumist. 1984.aastal Tõ
hela esimese kodupäeva eks
kursiooni ajal Laagitsale kü
sis Villem naljatamisi tookord
sete ERMi esindajatelt väikest 
tasu selle eest, et 1921.aasta 
paiku lõhkunud ERMi uurijad 
nende vastvalatud käia ära!

Töngi ahjupuud ostetud 
mõisast. Koos kividega põle

tati ka lupja (paas toodi Koon
gast), täiteks kasutati lubjaki
vi oma kruusaaugust. Kivide 
põletamiseks oli kolme kolde
ga raudkiviahi. See asus endi
se kruusaaugu servas (maan
teest järve pool). 1984 oli sel
lest järel veel kivihunnik. Tel
listest laoti ahju kolme meetri 
kõrgusega kumera ahju lagi. 
Ahju köeti kuuse, peamiselt 
kasepuudega paar nädalat. Ki
vid jahutati ahjus. Kivid said 
väga head ja mõis kartis Laa
gitsa töngist oma töngile kon
kurenti ning seetõttu mõisava
litsus Laagitsale põletuspuid 
enam ei müünud ja 1910 tuli 
kivipõletamine lõpetada. Mis 
aastal just esimene ahjutäis 
telliseid Laagitsal tehti, ei 
osanud tegijate pojad öelda, 
kuid teadsid, et ettevalmistu
sed telliste tegemiseks algasid 
1895.

Kivide tegemine käis järg
miselt. Suure nõu sees oli 
tiivik, seda ajas ringi  hobu

Vana pilt jutustab

Laagitsa-Alttoa häärber.

Tönkimeistrid Villem ja Henn Laurits ...
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Vana pilt jutustab

ne. Üht head vana valget 
hobust savi segamisel pole 
vaja ajada olnudki – käinud 
ise, vahest hõigatud – liigu 
rutemini ja seismagi jäänud 
eemalt hõikamisel. Ülevalt 
pandi nõusse üks osa pu
hast savi ja kuus osa peent 
sõelutud liiva. Kasutati Hen
nu põllu pealt nn “rebaselii
va”. Kõigepealt kooriti muld 
ära – siis võeti liiv visati 
labidaga vankrisse ja viidi 
tönki. Muld aga laotati põl
lu peale tagasi! Kui segu oli 
korralikult segatud  siis lasti 
nõu põhjas olevast avast se
gu vormidesse – kahe kivi 
jaoks oli üks vorm, pealt si
ledaks lõigati vinnaga traa
diga. Seejärel pandi toored 
tellised ( nn “kiviplonnid”) 
kuuri riiulitele õhu kätte 

paariks nädalaks kuivama. 
Üks Laagitsa töngi ahjutäis 
oli 10 000 tellist. Kui poleks 
alanud sõda – oleks Villemi 
õde Salme (1906–1977) ja 
Andrei (1904–1978) Kangur 
uuesti tellisetegemise käima 
pannud samas üle maantee 
Nigula talus ning Laagitsa 
töngi endistest saviaukudest 
saanuks praeguseks – suured 
savikarjäärid!

Veel Laagitsa taludest. 
Henn Laurits abiellus Tõsta
maa kaupmehe Tõnova (Ten
nova) tütrega ja hakkas tege
lema äriasjandusega. Hen
nul ja Marial oli 9 last, kõi
gil kaks nime: HildaMarie, 
AadaJulie, HeinrichJohan, 
RosalieHelene, ElliLisette, 
GustavAdolf, ArthurRein
hold, OttoAugust, Helena
Johanna! Ta ehitas alevisse 
maja (nüüdne postkontor).

Mõisast ostetud maa ren
diti neljaks taluks Lehtse kül
la. Vahest elasid Pärnus.

Ott õppis Pärnus progüm
naasiumis, käis pidevalt kla
veritunnis. Mõlema Laagitsa 
pere inimesed on väga musi
kaalsed. Nii vanad kui noo
red mängisid Tõhela ja Tõsta
maa orkestrites, laulsid koori
des. Neil oli kahe talu peale 
oma laulu ja muusikakoor. 
Veel mäletatakse kuidas Laa
gitsate kodukoor pühapäeva 
hommikuti Otto veranda rõ
dul neljahäälselt laulis. See 
olnud kaugele kuulda. Hen

nu kutsutud mõisa pidudele 
ja ka kooli pidudele laulma. 
Villem käinud mõisnikule 
kornetit mängimas. 

Noor Villem sai hariduse 
Vigala põllukoolist. Õde Sal
me on Liplapi aianduskooli 
haridusega, oli Tõhela nais
kodukaitse rühma ja Lepas
pea Laasna maanaiste selt
si üks juhtivaid jõude. Laa
gitsa taludest on alguse saa
nud paljud kohalikud kultuu
risündmused: Tõhela meierei 
asutamine koos Köössa Jüri
ga (1911) peale põllumeeste 
seltsi asutamist (1910), noor
sooseltsi asutamine (1917), 
esimese rehepeksu masina 
muretsemine jm.

Siin juurutati põllumajan
duse uudseid võtteid  areta
ti maatõugu piimakarja (pu
nane nudi). Laagitsa Villemil 
oli katsetalu. Tegi Tartu Üli
koolile soopõldude väetiskat
seid. Esimesena paikkonnas 
kasvatati siin loomapeete, 
loomaporgandit, turnipsit. 
Laagitsa põldudel kündnud 
esimesena traktor (reklaa
miks). Peeti mesilasi teadus
like juhiste järgi. Villemil 
oli oma põllumajandusliku 
kirjanduse raamatukogu. 
Kord Villemiga jutustades 
küsisin, kas võib Laagitsale 
“Väike Kurgja” öelda. Villem 
muigas ja ütles: „Jah, kõik 
see oli, see oli tollase elu üks 
etapp”.

Vaike Hang

Laagitsa –Ülalttoa häärber.

.. ja nende pojad Villem ja 
Otto Laurits 1983.

p 27. – 28. juunil toimusid 
Eesti noorte meistrivõistlu
sed kergejõustikus. B klassi 
noorte meistriks odaviskes 
tuli Liina Laasma tulemuse
ga 45,99 meetrit. 

Eesti maaspordimängudel 
Valgas saavutas Merilin Mitt 
kaugushüppes kolmanda ko
ha tulemusega 5,35 meetrit.

SPORT

p 1. juunil kella nelja pai
ku põles Tõlli külas kulu 
ja prahti saja ruutmeetrisel 
alal.
p 8. juunil sõitsid päästjad 
Ermistu külla, kus rästik oli 
elutuppa roomanud. Pääst
jad tõid mao oma loomulik
ku keskkonda  loodusesse 
tagasi.

112

Manijas oli laulupidu

p Manijas on peetud juba 
35 laulupidu. Õnnela sõnul 
oli laulupäeva kava täiuslik.

Tehti teatrit, lauldi ja tant
siti pööraselt ja tagatipuks pi
das regionaalminister kõnet.

Ministri nõunik Kadri 
Jäätma, kes omal ajal legen
daarses „Suvitajate” filmis 
Liinat mängis, sai taas kord 
rahva ja Õnnelaga laulda me
rest mis hülgehall.

TÕSTAMAA
JALGPALLITURNIIR 

2007
www.zone.ee/tostamaajalgpall

1. septembril
Tõstamaa Staadionil
algus kell 10
(alagruppide loosimine 9:45)

Meeste turniir
(meeskonnas 8, väljakul 5+1 mängijat)

Tule osalema ja
kaasa elama!

Informatsioon ja eelregist-
reerumine Jaan.Rea@hot.ee
tel 504 3074
Kohustuslik eelregistreerimine 
Tõstamaa valla meeskonnad 
(01.08-26.08 osavõtumaks 300 
krooni)
Välismeeskonnad (13.08-26.08 
osavõtumaks 600 krooni)
NB! Võistkondade arv on 
piiratud!
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p  Tõstamaa vallapäevade 
programmi raames toimub 
sel aastal heategevuskont
sert. Laupäeval, 11. augustil 
algusega kell 18 tuleb Tõs
tamaa Maarja kirikus et
tekandele Händeli Messias. 
Kontserdi tulu läheb Tõs
tamaa Maarja kiriku torni
kiivri taastamise toetuseks. 

Idee algatajaks ja ellu
viijaks on Tõstamaa koguduse 
kauaaegne sõber dirigent 
Rainer Holmgard ja Soome 
rootslaste koorimuusika
ühing. Nende eestvedamisel 
tuleb Eestisse sajaliikmeline 
soomerootsi koor, sümfoo
niaorkester ja solistid.

Kontserte antakse kaks: 
11. augustil kell 18 Tõs
tamaal (kontserdi tulu läheb 
Tõstamaa kiriku tornikiivri 
heaks) ja 12. augustil kell 
11 Audrus (kontserdi tulu 
läheb Audru kiriku oreli toe
tuseks). 

Kontserdil tuleb ettekan
dele Händeli oratoorium 
Messias, mis kuulub mu
usikamaailma kauneima ja 
ülevaima loomingu hulka. 
Messiase esiettekanne toimus 
1742. aastal Dublinis heate
gevuslikul kontserdil, mille 
tulu läks vangide perekon
dade toetuseks.

Händel toetas oma muu

sikateostega igati heategevust 
ja nõnda toimub ka käesolev 
Messiaseprojekt heas Hän
deli vaimus. Seda projekti on 
varasemalt edukalt läbi vii
dud Soomes Lappväärtis ja 
Turus. 

Tähelepanuväärne ja hu
vipakkuv on see, et ettekan
dele tuleb seekord Messiase 
algne versioon, mitte Mo

zarti poolt ümberkirjutatud 
variant, mida on Eestis vara
semalt esitatud. Oratooriumi 
solistidena astuvad üles Su
sanne Westerlund (sopran), 
Wivan Fagerudd (alt), Sören 
Lillkung (bass) ja Niall Chore
ll (tenor).

Kontserdi  pi let id on 
müügil alates 16. juulist Tõs
tamaa klubis ja Pärnu Elii
sabeti kiriku kantseleis. Pileti 
hind eelmüügist on 75 krooni 
(pensionär/õpilane 50.), ko
hapeal 100 krooni. Kava hind 
15 krooni. 

Kontserdi ajal on võima
lik teha annetust, selleks on 
saadaval annetusümbrikud ja 
avatud korjanduskarp. 

Kirikutornid on aastasadu 
kaunistanud Eestimaa maas
tikku. Aitame üheskoos kaa
sa sellele, et Tõstamaa kirik 
saaks tornikiivri!

Tiina Janno,
Tõstamaa koguduse õpetaja

Tulemas heategevuskontsert "Messias" 

IV RAHVARÕIVALAAGER
3. – 5. august 2007 Tõstamaa mõisas

Oodatud on rahvarõivaste
valmistajad ja huvilised!

Algus kell 14 Pärnu Muuseumis, seal olevaid 
rahvarõivaid tutvustab Reet Piiri
Registreeruda on võimalik järgnevatesse 
töötubadesse:

taimedega värvimine,
niplispits,
rahvuslik pärltikand,
kõlavöö, võrkvöö, kirivöö, 
seeliku ja pikk-kuue õmblemine, 
kaaruspaela valmistamine,
tinanööpide valamine,
õpperada - värvitaimed

4.08. kell 14 loeng „Rahvarõivaste juurde 
kuuluvad ülerõivad” Reet Piirilt

Töötubade sujuvaks korraldamiseks on
vajalik eelnev registreerumine:

Anu Randmaa tel: 5668 2283
Vajalikest töövahenditest ja materjalides

räägime registreerumisel.
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XI TÕSTAMAA VALLAPÄEVAD 2007

a
Reede, 10. august
kell 19 Tõstamaa mõisas kont-
sert “Renessansist barokini”, 
esinevad Raivo Tarum (zink, 
barokktrompet), Imbi Tarum 
(klavessiin), kavas  renessanss-
tantsud, barokiaja sonaadid ja 
karakterpalad. Piletid eel-
müügis raamatukogus 50.- kr, 
õpilased ja pensionärid 25.- kr, 
kohapeal 100.- kr, õpilased ja 
pensionärid 50.- kr.

kell 20.30 alevi keskel valla-
päevade pidulik avamine 

kell 21 rahvamajas vallapäevade avapidu, külas mustlastant-
sude ja –lauludega Maljarka Tartumaalt, tantsumuusikat teeb 
ansambel Omad Poisid Raplamaalt. Piletid eelmüügis raamatu-
kogus 16.07.-10.08. 30.- kr, kohapeal 50.- kr.

a
Laupäev, 11. august
kell 9 turuhommik, tule ostma-müüma-vahetama!

kell 10 rahvamajas Lapitööde näitus

kell 10.30 rahvamajas Vaike Hang’i näitus “Ermistu karjamõisa 
lugu” , väike kohvilaud

kell 11”Inimeses peab kõik olema ilus...”, külastage Tõstamaa 
raamatukogu!

kell 11 lapsed, kutsume teid toreda Triibuga mängima! 

kell 12 seiklusrada, pane valmis 4-liikmeline võistkond ja tee 
kaasa!.

kell 13 Epp-Maria Kokamägi näituse avamine mõisas, väike 
kohvilaud

kell 13.30 mõisa tallihoovis Oisu näiteringi etendus Acbyrn 
“Kallid külalised” 

kell 15 väike lisa-meelelahutus Oisu näiteringilt kõigile teat-
risõpradele

kell 15.30 muuseum kutsub vaatama Tõstamaa 3 valla piirikivi 
ja endist Ermistu vallamaja. Buss väljub mõisa juurest

kell 18 Tõstamaa Maarja kirikus heategevuslik kontsert torni-
kiivri taastamise heaks - ettekandele tuleb Händeli oratoorium 
“Messias”, esinevad Soomerootsi koor, solistid ja orkester, diri-
gent Rainer Holmgard. Piletid eelmüügis raamatukogus 75.- kr, 
õpilased ja pensionärid 50.- kr, kohapeal 100.- kr.

kell 21 laululaval (vihma korral rahvamajas) ansambel Rock 
Hotel, keskööl jätkab pidu Paavo & ansambel Polero. Piletid 
eelmüügis raamatukogus 16.-28.07 - 50.- kr., 30.07.-10.08. – 75.-
kr, kohapeal 100.- kr.

a
Pühapäev, 12. august
kell 11 Tõstamaa Maarja kirikus jumalateenistus ja kuldleer, 
teenib õpetaja Ants Kivilo

kell 12.30 alevi keskel vallapäevade pidulik lõpetamine

Mõisahäärber iga päev avatud kell 10–18 (giidiekskursioonid, 
näitusmüügid)
Jälgi reklaami! Vallapäevade kava võib edaspidi täieneda!

TULE VAATAMA AINULAADSET 
PRUUTKLEITIDE NÄITUST

TÕSTAMAA MÕISA KORSTNASAALIS
näitusel on eksponeeritud Tõstamaa valla ja 
siinsete inimestega seotud pruutide kleidid 

aastatest 1950-1990

NÄITUS JÄÄB AVATUKS KUNI AUGUSTI LÕPUNI 2007

Näituse külastamine on seotud mõisa külastamisega ning 
pileti hind täiskasvanule 20.- (Pruutkleitide omanikele, nii peiule kui 

pruudile, on näituse külastamine kogu suve vältel tasuta.)
NB! Kuigi näitus on juba avatud, aga kui Sa leiad,

et ka Sinu pruutkleit võiks näitusel eksponeeritud olla,
siis võta ühendust Liinaga telefonil 508 3834.

28. juulil toimub
Tõstamaa valla muuseumipäev!

Muuseumipäevale on oodatud kõik, kes soovivad tutvuda
siinse ajaloo ning vaatamisväärsustega.

Päeva jooksul on võimalus osaleda erinevatel üritustel:

kell 11.30 muuseumipäeva ametlik avamine, Konstantin Pätsi 
küüditamise teemalise näituse avamine, Käsitöötoa avamine 
– soovijatel on võimalus tegeleda klaasi- ja kangamaaliga, Eve 
Käär’i loodusfotode näitus teemal „Tõstamaa valla rabamaasti-
kud ja -taimed”

kell 12.30-13.30 ekskursioon Tõstamaa mõisahoones ja muu-
seumis, tutvustatakse kohaliku mõisa ajalugu

kell 12.30-13.30 lastele MUINASJUTUTUND, mille viivad läbi 
Õnnela ja Ene

kell 13.45-15.30 ekskursioonid Tõstamaa valla ajalooliste    
vaatamisväärsuste tutvustamiseks:
n jalgsimatk Tõstamaa alevikus;
n bussiekskursioon Kastnasse ja Selistesse*;
n Tõhelas on avatud Koduloopööning, kus kohalikku ajalugu 
tutvustab Silvi Rand*;
n loodusmatk Tõstamaa metsades, mille käigus tutvutakse     
kohaliku looduse eripäraga, räägitakse metsloomadest ja        
taimedest Tõstamaa kandis

kell 16 kaunis pargikontsert koos ansambliga INDIGOLAPSED

kell 17 muuseumipäeva lõpetab näitemäng „Tuttjunlaste elust 
Testamal” Tõstamaa mõisapargis, näitlevad Tõstamaa mõisa 
isetegevuslased „Tõstamaa tutid”

*Seli kirik ja Muuseumituba ning Tõhela Koduloopööning on 
avatud külalistele kell 12-16
Üritus on TASUTA. 
Vihma korral toimuvad muinasjututund, pargikontsert ning 
etendus mõisasaalis. 
Muuseumipäeva toetab Kohaliku Omaalgatuse Programm.

Otsin
Tõstamaa alevikus 
2-3 toalist korterit.

Sügisest
hakkaks üürima,
hind kokkuleppel.

Telefon 5557 2073.
Helistada õhtuti

Marika

Soovin osta
MAJA või

TALUKOHA.
Ootan pakkumist

telefonil 505 0506,
44 27909.

Katrin.
PMC Kinnisvara.
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ALMA KAIMAK 93
Pootsi küla

RODEFIA VARE 92
Pootsi küla

ARNO JÜRGENS 82
Päraküla küla

EILART LOOMETS 81
Tõstamaa alevik

ARTEEMI UDU 78
Tõstamaa alevik

HERMAN RANDMAA 77
Tõstamaa alevik

LEIDA UDU 76
Tõstamaa alevik

VELLI AKSEN 75
Peerni küla

NIINA ALGPEUS 74
Tõstamaa alevik

LEEVI VINER 74
Tõhela küla

LINDA MASSO 72
Tõstamaa alevik

AIN PÄRNA 71
Tõstamaa alevik

JAAN NOPPEL 71
Tõstamaa alevik

MARE METSAMÄRT 71
Lõuka küla

JELENA OIDJÄRV 70
Tõstamaa alevik

AINO AUDOVA 70
Pootsi küla

ENDEL TÕNISSON 70
Tõstamaa alevik

ÜLO ADLER 65
Tõstamaa alevik

MILAINE ALLIKAS 65
Tõlli küla

LEA LEHOLA 55
Tõstamaa alevik

URVE TAMMELA 50
Seliste küla

ARNO KÄÄR
2�.0�.1��� – 21.0�.2007

HEINO LAURITS
2�.11.1��� – 2�.0�.2007

ARMILDE ITTER
0�.01.1�21 – 0�.07.2007

Liis Kärmel ja
Heikki Luhamaal
sündis 23. juunil

poeg Joosep!

Juulikuu juubilarid


