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TÄNA LEHES:

Valla sünnipäeva puhul esinesid 
mõisas Silvi Vrait ja Urmas Lat
tiks. Kontsert oli elegantne, täis 

tundeid ja kaasahaarav. 
Naisinimesed ei saanud pilku Latti

kase rõõmsast möllamisest klaveri taga, 
aga iga Vraidi laul kutsus sõnumit kuu
lama. Saal oli rahvast tulvil ja ükskõik
seks ei jäänud keegi. 

Peale kontserti tervitas vallavanem 

Toomas kohalviibijaid. Rõhut tsiteerides: 
„Pessimistid ütlevad, et kas me sellist 
valda tahtsime ning asjad kehvasti ja 
optimistid arvavad, et kuueteistkümne 
aastaga oleks võinud veelgi kehvemini 
minna.“

Mõisapreilid pakkusid torti ja koh
vi ning oli üks äraütlemata kena sün
nipäevaolemine.

Tõstamaa Tuuled

Palju õnne 
meile kõigile!

13. Tõhela kodukohapäev
toimub 28. juunil

Päevakava:
kell 11 avamine 
kell 11.15 ajalootundi 
                peab Vaike Hang 
kell 12 sportmängud 
kell 13 kalmistupüha 
           Tõhela kalmistul 
kell 15 matk Männikuste
           külas, teejuht Vaike Hang 
kell 19 loterii 
kell 20 kontsert 
kell 21 ansambel Pohmell
Toitlustamine, avatud näitused
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p Küll on lihtne muutuda 
laisaks, ükskõikseks ja vin
guvaks tüübiks. Istuda oma 
mätta otsas: nõuda, halada 
ja tituleerida seega oma hä
disust, mida võib ka lihtsalt 
lolluseks nimetada.

Mida ma tahan sellega 
ütelda? Eks ikka seda, et 
aegajalt viskan ma pilgu 
valla külalisteraamatusse ja 
ikka kohtan seal ülbitsevat 
virisemist. Kes tõmbab vee 
peale Õnnela tegutsemisele, 
kes süüdistab kõikvõimali
kes hädades vallavanemat.

Viimase kohta käivad 
ka legendid Hiiumaa suur
test villadest, no ja pool 
valda on ta nagunii tasku 
ajanud. Õnnelale kahjuks 
tema jalgratast kuidagi ette 
heita ei saa. Ei ole kultuuri 
kerge teha, aga olgem au
sad nendes tingimustes ja 
sellise rahakotiga, annab ta 
endast mitusada protsenti. 
Tubli tüdruk! Ja see sünni
päeva kontsert mõisas oli 
ka viimase peal.

Kohal olid muidugi 
need, kes alati oma meeli 
kultuuraga toidavad. Aga 
ometi elab meil rohkem ini
mesi, ükskõiksus või mis? 
Ei astu meie uksest iga 
päev tippesineja sisse, kus 
siis nüüd need vingukotid, 
sai ju suisa tasuta!

Ja see vallavanem ka! 
Oleks see vaid nii lihtne, et 
vallamajas on rahapakid 
sahtlis ootamas, et pare
mad poisid saaks priipärast 
võtta. Omavahel öeldes on 
ka minu väike saar veendu
nud, et mulle on nii mõnigi 
miljon jagatud. Legendiks 
toredad lood küll, aga tööd 
ei märka keegi. Praegugi, 
kui iga normaalne mees 
vaatab jalkat, kirjutab Too
mas spordiklubi tegemis
test lugu. Kuidas kaitsta en
nast lolluse eest, tuleb vist 
projekt kirjutada, et õppida 
enesekaitset ja paksu naha 
kasvatamist.

Ülle Tamm, toimetaja

JUHTKIRI

TOIMETUS
Toimetaja Ülle Tamm tel 505 5340 Küljendaja Pille Paalam,
Internet: www.tostamaa.ee
Saatke meile oma jutte ja fotosid aadressil leht@tostamaa.ee 

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

Vallavolikogu istungil 30. mail 
2008. aastal.

p Kuulati vallavanema infot 
4 Ehitajate tee ja Tõhela tee remon
dist ning vallateedele tolmutõrje tege
misest. 
4 Vabariigi valitsuse eestvõttel käivita
tud “Hajaasustuse infrastruktuuri veep
rogrammist”. Programmi eesmärgiks on 
parandada puhta vee kättesaadavust ha
jaasustusega piirkondades. 
4 Mittetulundusühingu Liivi Lahe Ka
landuskoja kalandusalste projektide vor
mistamisest. 
4 Tõstamaa staadionil toimuvatest 
maakonna suvemängudest.

p Kinnitati valla 2007 aasta majandusaas
taaruanne.

p Kinnitati Osaühingu Tõstamaa Sadam ma

jandusaastaaruanne.

p Ei kooskõlastatud kinnistu müüki välis
maalasele, kuna tegemist on välisriigi koda
nikule kuuluva äriühingu vara võõrandami
sega ja ostjaks oleks sama äriühingu pankro
tis olev ainuomanik.
p Kehtestati Ermistu külas asuva Mätta 
maaüksuse detailplaneering.

p Kehtestati Männikuste külas asuva Köös
saKadri maaüksuse detailplaneering.

p Kuulati arendusja keskkonnanõuniku 
Kerli Brandti infot üldplaneeringu muutmise 
võimalustest.

p Arutati TaltsiOja detailplaneeringu alga
tamist.

p Kinnitati Tõstamaa Keskkooli arengukava 
kuni aastani 2010.

VALLAVOLIKOGU TEATED

p Tõstamaa vallavalitsus võttis 
21.05.2008. aasta korraldusega nr 456 
vastu Tõstamaa alevikus asuva Varbla 
mnt 16 kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk 
on maaüksuse jagamine kaheks, ehitusõi
guse ja hoonestuse tüübi määramine ning 
loodava ühe krundi sihtostarbe muutmi
ne.

Planeeritava ala suurus on 2950 ruut
meetrit.

Varbla mnt 16 kinnistu detailplaneerin
gu avalik väljapanek toimub 9. 06. 2008
27. 06. 2008. aastal. Tõstamaa vallamajas 
kell 813 ja 1417.

p Tõstamaa vallavolikogu kehtestas 
30.05.2008. aasta istungil otsusega nr 
180 Tõstamaa vallas Ermistu külas asuva 
Mätta kinnistu detailaplaneeringu.

p Tõstamaa vallavolikogu kehtestas 
30.05.2008. aasta istungil otsusega nr 
181 Tõstamaa vallas Männikuste külas 
asuva KöössaKadri katastriüksuse detai
laplaneeringu.

p Tõstamaa vallavalitsus võttis 
3.06.2008. aasta korraldusega nr 476 

vastu Kastna külas asuva Kruusiaugu I 
maaüksuse detailplaneeringu. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk 
on olemasoleva kinnistu jagamine viieks 
maaüksuseks; kolm väikeelamumaa krun
ti, üks teemaa ja üks maatulundusmaa 
maaüksus. 

Planeeritava ala suurus on 10,2 hekta
rit. 

Kruusiaugu I maaüksuse detailpla
neeringu avalik väljapanek toimub 
16.06.20086.07.2008. aastal Tõstamaa 
vallamajas kell 813 ja 1417.

p Tõstamaa vallavalitsus võttis 
3.06.2008. aasta korraldusega nr 477 vas
tu Kastna külas asuva Antsu kinnistu ja 
Vahtra kinnistu detailplaneeringu. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk 
on lahendada planeeritavate maaalade 
kruntideks jaotus ning määrata kruntide 
maakasutuse sihtotstarve ja ehitusõigus. 

Planeeritava ala suurus on 9,41 hekta
rit. 

Antsu kinnistu ja Vahtra kinnistu de
tailplaneeringu avalik väljapanek toimub 
16.06.20086.07.2008. aastal Tõstamaa 
vallamajas kell 813 ja 1417.

Kerli Brandt
keskkonna- ja arendusnõunik

DETAILPLANEERINGUD
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Ka sel kevadel toimusid 
traditsioonilised küla
koosolekud, kus valla

valitsus rääkis oma tegemis
test ja arutati ühiselt külade 
probleeme. Toimus 9 külakoo
solekut, kus osales kokku 149 
elanikku. Aktiivseim osavõtt 
oli Manija külakoosolekul 31 
osalejaga.

Räägiti, mis vallavalitsu
se poolt on lähiajal tehtud ja 
teoksil. Teemadeks olid valla 
üldplaneeringu kehtestamine, 
vee ja kanalisatsiooniprojek
ti teostamine, puhkealade 
projekt, lasteaia renoveerimi
ne, hooldekodu kaasajastami
ne ja juurdeehituse rajamine, 
teede hooldamine, võimla ra
jamine, Manija uue liinipaa
di ja hõljuki soetamine, mõi
sapargi projekti teostamine, 
jäätmevedu.
p  Manija külakoosolekul 
Manija saarekeskuses oli 31 
osalejat. Räägiti saarekesku
se rekonstrueerimisest Kihnu 
regionaalprogrammi toel, sel
le teostajaks on MTÜ Manõja 
Kultuuriselts koostöös SAga 
Kihnu Kultuuri Instituut. Pro
jekti kaasfinantseerib vallava
litsus. Saarekeskus on antud 
lepinguga tasuta avalikuks 
kasutamiseks MTÜle Manõ
ja Kultuuriselts.

Uue liinipaadi soetamiseks 
viidi läbi riigihange. Laeva 
maksumus on 6,3 miljonit ja 
tarnetähtaeg on 1.03.2009. 

Kihnu regionaalprogram
mi toel soetatakse Manija ja 
Kihnu tarbeks hõljuk. Tõsta
maa vallavalitsus viis läbi rii
gihanke, hõljuki maksumus 
on 1,88 miljonit krooni, Tõs
tamaa ja Kihnu vald kaasfi
nantseerivad hõljuki soeta
mist kahasse 15 protsendilise 
omaosalusega.

Manija sadama osas on 
vallavalitsus sõlminud hoo
nestusõiguse lepingu ASga 
Saarte Liinid, kes hakkab sa
damat korrastama. 

Räägiti veel ka saarevahi 
ametikoha loomisega seondu
vast vastavalt püsiasutusega 
väikesaarte seadusele ja val
la üldplaneeringust. Arutati 
ka Kihnu regionaalprogram
mi toel matkaraja rajamist 
Manijale. Idee on tähistada 
vaatamisväärsused, loodus
väärtused, anda infot, kuidas 
käituda jne. Matkaraja rajami
ne on tekitanud Manija elani
kes vastakaid arvamusi. Kui 
leitakse, et matkarada ei soo
vita, siis seda ka ei tehta.

Koosolekul tehti ülevaade 
veel ka SA Kihnu Kultuuriruu
mi, SA Kihnu Kultuuri Insti
tuudi ja saarevanema tegevu
sest. 

Probleemidena olid kõne 
all saarekeskuse ruumide ka
sutamine, elektrienergia prob
leemid, tuletõrje ja perearsti 
teenuse kättesaadavus.
p Lõuka ja Ermistu külakoo

solekul mõisa tallimajas oli 8 
osalejat. Probleemidena toodi 
välja viida puudumine Ermis
tu järve äärde ja tehti ettepa
nek avaliku tualeti rajamiseks 
Tõstamaa alevikku.

Räägiti erivajadustega ini
meste võimalustest ja toetami
sest. Arutati külpäeva korral
damist.
p Tõlli külakoosolekul Mere
laiu Puhkekeskuses oli 11 osa
lejat. Räägiti Tõlli tee korras
tamisest, elektrienergia prob
leemidest Tõlli külas, kalan
duskogu asutamisest, endise 
kalatehase perspektiividest.

Probleemidena toodi väl
ja apteegi puudumine ja pe
rearsti ning kiirabi kättesaa
davus.
p Kavaru ja Kõpu külakooso
lekul Kavaru külakeskuses oli 
18 osalejat. Koosolekul tunti 
huvi hõljuki soetamise ja kae
vuprojekti teostamise vastu, 
räägiti teede hooldamisest.
p Pootsi ja Lao külakooso
lekul Pootsi keskuses oli 26 
osalejat. Räägiti bussijaama 
korrastamisest, teeäärte võ
sast puhastamisest ja jäätme
majandusest. Kanalisatsiooni 
rekonstrueerimiseks planee
ritakse taotleda vahendeid 
KIKist
p Kastna, Ranniku ja Ram
muka külakoosolekul Kastna 
rahvamajas oli 11 osalejat. 
Kõne all oli külatoa loomine, 
räägiti vee ja prügiprobleemi

dest. Külavanem Eerika Heind
la tutvustas Kastna piirkonna 
külade arengukava.
p Tõhela, Männikuste, Kiras
te ja Alu külakoosolekul Tõ
hela rahvamajas oli 23 osale
jat. 

Räägiti tulevikus planeeri
tud tegevustest: rahvamaja 
ümbruse ja külapoe esise as
falteerimine, vahetatakse rah
vamaja II korruse aknad, Tõ
hela vee ja kanalisatsiooni 
projekt esitatakse KIKile.

Küsimusi esitati puhkeala
de projekti teostamise, kiriku 
ja kirikumõisa korrastamise, 
vallabussi kasutamise, tänava
valgustuse ja teede hooldami
se kohta.
p Seliste ja Päraküla külakoo
solekul Seliste külatoas oli 12 
osalejat. Teede hooldamise 
osas kõneldi, mis on eraoma
niku ja mis omavalitsuse ko
hustused. Arutati külaseltsi te
gevusega seonduvaid küsimu
si ja külatoa korrastamist.
p Tõstamaa ja Värati küla
koosolekul Tõstamaa rahva
majas oli 9 osalejat. Räägiti 
laululavast, jäätmeveost ja 
mõisapargi projektist.

Täname vallavalitsuse ni
mel kõiki, kes kiirete kevad
toimetuste kõrvalt leidsid ae
ga paar tundi pühendada kü
la ja vallaelu küsimuste aru
tamisele.

Anu Peterson
abivallavanem

Veelkord külakoosolekutest

p  Tõstamaa Õpilasmalev 
alustas selle suve tegevusega 
kohe pärast õppetööd. Ener
giapuuduse üle meie õpila
sed küll kurta ei saa, sest töö
le tahtjate nimekiri oli väga 
pikk ja kõik soovijad paraku 
löögile ei pääsenudki. 

Tõstamaa vallavalitsus pa
kub heakorratöid juunis ja 
augustis kahe nädala jooksul 
keskeltläbi neljateistkümnele 
põhikooli vanema astme õpi
lasele. Lisaks tutvustavad läbi 
suve mõisamaja kümmekond 
mõisapreilit, kes osalevad ka 
vabariiklikus „Unustatud mõi
sate” mängus. 

Tõstamaal töötab juba pä
ris mitmendat aastat Annus

te malevarühm Maris Maruse 
juhtimisel. Tore oleks, kui töö
pakkujaid oleks järgmistel su
vedel veelgi rohkem, sest hu
vilisi on väga palju.

Suve algul külastas meid 
Pärnumaa Õpilasmaleva ko
mandör Mati Sutt koos Tal
linna malevajuhtidega, kes 
tutvus rühma tööga ja ühtla
si riietas meid helesinistesse 
malevasärkidesse. 

Ees on ootamas terve ri
da toredaid malevaüritusi ja 
kauaoodatud malevakokku
tulek Valgerannas ning terve 
pikk töösuvi. Endiselt käib 
meil töö ja vile koos. Jõudu 
ja ilusat suve kõigile!

Kirsti Talu

Tõstamaa 
Õpilasmalev alustas
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Silvi elu raamatukogus 
sai otsa, aga mis ta sel
lest endisest ja nüüdsest 

vabast põlvest arvab, seda kü
sisingi.

Oskad praegu seletada, mil-
lest tekkis Sinu suur huvi 
raamatute vastu? Oli see 
kellegi eeskuju või hoopis võ-
lumaailm, kuhu reaaalsuse 
eest põgeneda.

Minu suur huvi raamatu
te vastu on juba sellest ajast, 
kui end mäletama hakkasin.

Koolieeliku aeg jäi sõjaae
ga. Midagi polnud saada, ka 
mitte mänguasju. Kodus oli 
mõni üksik raamat ja needki 
polnud lasteraamatud.

Mäletan end vanemalt õelt 
palumas, et too kooliraamatu
kogust mulle mõni raamat. 
Vahest ta ikka tõi ka mulle 
mõne. Neid sai siis nii mitu 
korda lugeda, et jäid juba pä
he. Lugesin kõike, mis ette 

jäi, kuigi vahest ei saanud 
loetust miskit aru.

Lugemishuvi on säilinud 
tänase päevani. Kas ta just võ
lumaailma põgenemine on, pi
gem ikka teada tahtmine: kas, 
kuidas, kus, miks, millal.

Vanemad ei olnud raama
tuhuvilised. Ema ikka mõne 
raamatu luges, kui tööde va
hel mahti jäi.

Sinu lemmikraamat ja lem-
mikkirjanik läbi aegade.

Olen paljude maade palju
sid autoreid lugenud.

Kui nüüd lemmikut otsima 
hakata, siis jõuaksin ikka ees
ti klassikute juurde. Esimeses 
järjekorras nimetaksin A. H. 
Tammsaaret. Kindlasti loen 
nüüd uuesti ja korralikult lä
bi paljud tema raamatud.

Kurva meele korral võtan 
ikka kätte mõne Oskar Lutsu 
teose 

Kas korrakski ei tulnud taht-
mist kodukandist kuhugi 
kaugemale ja kõrgemale len-
nata?

Kõrgemale lendamise igat
sust küll ei ole tundnud.

Kaugemale oleks tulnud 
lennata peale keskkooli, 
kuid lendamata jäämisel olid 
omad põhjused. Hiljem oli 
töö ja pereelu Tõhelaga seo
tud ja nagu ei tahtnudki ku
hugi lennata.

Kas on nii, et ainult seal 
on hea, kus meid ei ole? Üt
len Hando Runneli sõnadega: 
”Siin on mu saatus ja sugu, 
mu aja elu lugu.”. Maailma 
saab ka muul viisil näha.

Olen ringi kaenud Eesti
maal ja olen käinud turismi
reisidel muudelgi maadel. 
Olen vaadanud maailma Eif
feli torni tipust, võrrelnud 
oma käelaba suurust kuulsus
te omadega Cannesis, käinud 
Versailles lossi peeglisaalis ja 

Louvre muuseumis, roninud 
Norra liustikel, tutvunud Brüs
seli linnaga, maganud pilve
dest kõrgemal Itaalias, käinud 
Praha veemuusikal, laulnud 
Švejki õllekeldris “Õllepruuli
jat”, käinud Poolas 700aasta
ses kivisoolakaevanduses, tut
vunud Loire oru lossidega ja 
olnud Praha veemuusikal.

Maailm on ilus ja huvitav! 
Aga siiski tuleme ju kõik ko
ju tagasi.

Kas 50 aastat ühte sama 
tööd teha ei ole ära tüüda-
nud ja millal oli kõige ras-
kem aeg?

Kui töö ja hobi kattuvad, 
siis küll ei tüüta. Ja kui lisaks 
ei ole valikuvõimalusi ka nii 
käeulatuses.

Kõige raskem aeg? Aga 
raskused selleks ju on, et neid 
ületada ja inimene karastub 
raskustes.

Tegelikult oli raskem aeg 

Intervjuu Tõhela maa soola 
ehk lihtsalt Silviga
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Tõstamaa valla 
heakorra
konkurss 2008
p Tõstamaa vallavalitsus 
kuulutab välja 2008. aas
ta heakorra konkursi, mis 
leiab aset juba üheteist
kümnendat korda. Hinda
mise aluseks on järgmi
sed objektid:
n ühepereelamud
n suvemajad
n korterelamud ja hoone
tegrupid
n ettevõtted, asutused 
ning tootmistalud

Hinnatakse hoonete 
korrastatust, terviklikkust, 
haljastust, jäätmete kogu
mist ja üldist heakorda.

Selleks, et konkurssi 
edukalt läbi viia, oota
me vallarahva arvamust 
võimalike kandidaatide 
kohta augusti alguseks. Et
tepanekuid ootame Tõsta
maa vallavalitsuse telefo
nil 449 6180 või meilitsi 
vald@tostamaa.ee. Kon
kursi võitjaid autasusta
takse vallapäevadel.

Ettepanekute tegijale 
loosiauhinnad!

p Ajavahemikul 15. mai 
kuni 17. juuni 2008 pan
di toime Tõstamaa vallas 
kuus väärtegu, millest 
kaks olid avaliku korra 
vastu suunatud rikkumi
sed ja neli liikluseeskirja
de vastu patustamised. 
n Pandi toime ka üks 
kuritegu, mis leidis aset 
11.06.2008 aastal kella 17 
kuni 21 vahelisel ajal Pär
numaal Tõstamaa vallas 
Lao külas. Lao sadamast 
varastati ära paadimootor 
MERCURY 3,3.

siis, kui lapsed olid väikesed. 
Lasteaeda ei olnud, vanaema
sid enam ei olnud, tööl tuli 
käia, kodus võisid olla kuni 
lapse ühe aastaseks saamise
ni. Ju nad omapäi kasvasid.

Kuidas on lugejate kirjandus-
lik maitse muutunud ja kas 
on ka selliseid igihaljaid hitt-
raamatuid, mis iga riigikorra 
ajal populaarsed.

Nii palju kui on lugejaid, 
on ka erinevaid maitseid. Ik
ka igaühele oma.

Kui varem lugeja valis ka 
varemilmunud raamatute hul
gast, siis nüüd on ikka esime
ne käik uudiskirjanduse juur
de. Suurem huvi on selliste 
autorite vastu nagu Enn Vai
no ja Erik Tohvri, aga loetak
se kõike, ka popautorite No
ra Robertsi ja Sandra Browni 
raamatuid.

Milliseid raamatuid armasta-
vad lugeda Tõhela mehed ja 
milliseid naised?

Mehed armastavad lugeda 
ikka tõestisündinud lugusid. 
Või väga tõelähedasi. Näiteks 
ajalugu ja elulugusid. Ka kri
minaallood sobivad.

Naiste osaks jääb aiandus 
ja armastus, kokandus ja käsi
töö. Ka olmeromaanid.

Muidugi on ka sellist kir
jandust, mida loevad kõik.

Kas oma lastest oled ka 
raamatusõbrad kasvatanud 
ja millega nad üldse tegele-
vad?

Üks lastest on tõesti suur 
raamatusõber, teistel jätaksin 
sõna “suur” eest ära.

Lapsed on oma elutee ise 
valinud. Üks tundis juba noo
rena huvi õpetaja elukutse 
vastu ja selle ta valis.

Teist tütart huvitas aian
dus ja lillekasvatus ja lillekas
vatajaks ta ka õppis.

Poeg aga, nagu poisslap
sed ikka, huvitus tehnikast 
ja praegu korraldab autove
dusid.

Kas oleks lootust, et keegi 
nendest koju tagasi tuleb 
ja siinset elu edendama hak-
kab?

Lootma ikka peab, sest loo
tus sureb viimasena. Erilisi 
väljavaateid küll ei ole.

Mis sai otsustavaks, et lõ-
puks otsustasid koju jääda?

“Parim enne” sai mööda! 
Olen sünnilt Kaalude inime
ne, kes ei toimi mõtlematult. 
Mõlgutasin seda mõtet juba 
pikemat aega. Aga selle aasta 
jaanuaris kirjutas “Pärnu Pos
timees” kaalude kohta: ”Ap
rillis ja mais võiks tööalaselt 
hoogu maha võtta.”

Ajakiri “Naised” lisas oma
lt poolt: “5.märtsist 10.maini 
tuleb võidelda raskuste ja 
arusaamatustega. Samuti on 
karta sinu töökoha ja ameti 
kadumist. Nii mõnelgi kaalu
deinimesel võib alata töötu 
olemise aeg”.

Ja Igor Mang põrutas kaa
lude kohta “Maalehes”: “Sel
lel aastal peaks piirama oma 
suhtlemisraadiust pere ja su
guvõsa raamidega, võtma et
te korra loomist oma maja 
või krundi piires, parandama 
elamistingimusi, tegelema 
korteris asjade ümberpaigutu
sega feng shui põhimõtete jär
gi. Pole välistatud ka senisest 
töökohast lahkumine või töö
rütmist välja kukkumine.”

Ja tuligi mõelda pensioni
le mineku peale. Kuigi ma 
põhimõtteliselt horoskoope 
ei usu!

Mida Sa plaanid ette võtta, 
nüüd kui aega laialt käes, 
millega veel heal meelel te-
geled kui raamatud kõrvale 
jätta? Kas pika talve ees iga-
vusehirmu ei ole?

Esialgu tuleb kõik pooleli 
olevad tööd ja tegemised lõ
petada.

Kavatsen rohkem loodu
ses viibida, kõnnikepid on ju
ba olemas. Kindlasti leian ae
ga, et lihtsalt olla ja vaikust 
kuulata.

Monopoli mäng tuleb ära 
õppida, sest siis kui lapselap
sed külla tulevad, peab mam
mi seda pikka ärimängu nen

dega ikka mängida oskama..
Igav ei ole mul eluaeg ol

nud ja ei karda seda ka tulevi
kus. Kui keegi ütleb, et tal on 
igav, siis ei oska ta ise oma 
aega organiseerida. Üks pen
sionile jäänud naabrimees üt
les hiljuti: “Tööd on nii palju, 
et hädasti oleks kaht sulast 
tarvis!”

Kuidas kavatsed premeerida 
oma abikaasat pika vaba-
tahtliku töö eest raamatu-
kogus?

Kavatsen talle teha iga 
päev õigel ajal lõunasöögi. 
Seni on see minu tööajaga ol
nud võimatu. Kas hommikul 
kell üksteist või õhtul peale 
kaheksat. Kumbki polnud õi
ge. Seda õiget lõunasöögiae
ga on ta väga kannatlikult oo
danud juba 45 aastat.

Kas Sa oled õnnelik siin ja 
praegu?

Mis on üldse õnn? 
Kas: “Kui sinu külmkapis 

leidub süüa. Sa oled riides, 
sul on katus pea kohal ja voo
di, millesse heita, oled sa õn
nelikum kui 75 protsenti selle 
maailma elanikkonnast.” 

Mina arvan, et õnn on see, 
kui õnnetust ei ole. Õnnetust 
ei ole, ju siis õnnelik.

Mis Sa arvad, kas ka saja aas-
ta pärast on raamatukogud 
olemas?

Nii kaugele pole vajagi, 
piisab ka 50 aasta taha vaa
tamisest.

Kõik väikesed raamatuko
gud on ammugi kadunud, 
jäänud on vaid väga suured. 
Juba praegu võib tõmmata 
joone kusagile 45 eluaasta 
kanti. Alla selle vanuse leiab 
üksikuid, kes on üles leidnud 
raamatukogu ukse, üle selle 
vanuse on üksikuid, kes raa
matukogu ust üles leidnud ei 
ole.

Raamat minetab oma po
pulaarsuse, Internet sööb ära 
kogu vaba aja.

Seniks kui raamatukogud 
ikka on, soovin kõigile prae
gustele lugejatele jätkuvaid 
lugemiselamusi ja palju häid 
raamatuid.

Küsis Ülle Tamm
Vastas Silvi Rand

Mina arvan,
et õnn on see, 
kui õnnetust
ei ole. 
Õnnetust ei ole,
ju siis õnnelik.
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algus maikuu lehes

Asusin tööle Tõhela raama
tukogusse 1958.

Olin lõpetanud Tõstamaa 
Keskkooli 1957. aastal ja en
da meelest tol ajal küllalt hari
tud, et siirduda tööpõllule.

Minu esimeseks töökohaks 
sai sidejaoskonna telefonist, 
seejärel Kiir kolhoosi kassapi
daja ja normipäevade arvesta
ja. Kui avanes võimalus raa
matukokku tööle asuda, siis 
haarasin sellest võimalusest 
kohe kinni. Raamatud on mi
nu sõbrad juba varasest lapse
põlvest alates ja sõbraks on 
nad jäänud tänini.

Olen nautinud seda, et 
saan olla raamatute keskel, 
võin öelda, et ma olen raama
tutest elanud. Nende ümber 
tunnetan erilist aurat. Eriline 
aura on juba majal. Üks sen
sitiiv ütles kord raamatukogu 
külastades, et see maja on ehi
tatud väga hea koha peale, et 
siin on nii vaba hingata. 

1958. aastal elas raamatu
kogu piirkonnas 420 inimest 
ja ka 4 kirjaoskamatut. Oli 
Hruštšovi sula aeg, Stalini 
isikukultus hukka mõistetud, 
rahvas hingas vabamalt, Sibe
rist naasesid küüditatud, Ees
tis alustati TV proovisaadete
ga, likvideeriti masinatrakto
rijaamad, Jaan Krossilt ilmus 
esimene raamat, põhiharidus 
muutus 8klassiliseks (varem 
oli 7klassiline), kolhoosni
kud läksid üle rahapalgale.

NLKP poolt püstitati loo
sung: 1970ndaks aastaks 
jõuame järele Ameerika 
Ühendriikidele nii üldtootmi
ses kui ka tootmises ühe ela
niku kohta. Aga keskmine pii
matoodang ühe lehma kohta 
oli 2200 kg.

1958.aastal asus raamatu
kogu rahvamajas alumisel 
korrusel, kus tal oli kasutada 
üks tuba suurusega 20 ruut
meetrit.

Mööblist oli kolm eri mõõt
metega riiulit, kaks kappi, 
kaks lauda, kaks vineertoo
li. Elektrit meil muidugi ei ol
nud, seepärast oli laes petroo
leumilamp ning raamatukogu 
juhataja mureks oli, et petroo

leum ei lõpeks ei lambist 
ega nõust ja et mõni lam
biklaas oleks ka ikka taga
varaks.

Ruum oli talvel 
külm, sest raama
tukogus oli ainult 
veerand ahju, küt
teks riigimetsast pool
mäda kaikapuu. Aga üle 
see talv sai elatud, põhili
selt üleriietes.

Rahvamaja teisel korru
sel seisis peaaegu kasutamata 
33 ruutmeetrine tuba. Seda 
ruumi kasutati ainult valimis
te ajal puhvetina ja jommis 
meestel oli hiljem väga raske 
trepist alla saada.

Sain kokkuleppele tolleaeg
se rahvamaja juhataja Elviine 
Talvinguga, et võin raamatu
koguga ülemisele korrusele 
kolida. Uus tapeet seina ning 
ukseleakendele värvi. Ja val
mis ta oligi sissekolimiseks. 
Vedasin sülega pisitasa raa
matud üles, riiulitekappide 
vedamiseks otsisin abi. Aga 
1959. aasta sügiseks olin üle
misel korrusel.

Uus raamatukogu oli tun
duvalt avaram ja muidugi ka 
soojem. Huvitav on märkida, 
et selles ruumis asus raamatu
kogu ka oma algusaastatel.

Kui raamatud olid kenasti 
riiuleile paigutatud, ootas ees 
veel üks suur töö. See oli kata
loogide koostamine. Aega ja 
vaeva ning mitu kuud võttis 
see töö, kuid valmis said nii 
alfabeetiline kui süstemaatili
ne kataloog.

Millega tegeles raamatuko
gu laenutuste, kataloogide ja 
uute raamatute kujundamise 
kõrval?

Ikka ideoloogiatööga, pi
dime tegema bibliograafilisi 
ülevaateid ja raamatunäitusi 
partei kongresside ja konve
rentside kohta, pidama eraldi 
arvestust poliitilise kirjanduse 

laenutuste koh
ta ja aruandeid selle 
kohta esitama.

Ja alati valmis olema kont
rollidele vastama, miks Juhan 
või Juuli ei ole ühtki poliitili
se sisuga raamatut lugenud.

Igaühel oli õigus raamatu
kogu tööd revideerida ja kriti
seerida, alustades kohalikust 
partorgist, parteikomitee inst
ruktorist, külanõukogu kul
tuurikomisjonist kuni igasu
guste maakondlike ja vaba
riiklike komisjonideni.

Raamatukogu tööd on käi
nud kontrollimas isegi üks 
seltsimees Moskvast. Õnneks 
piirdus tema külaskäik põhili
selt vestlusega, seegi toimus 
tõlgi vahendusel.

Raamatukogu pidi näitliku 
agitatsiooniga kaasa aitama, 
et kolhoosi tootmisülesanded 
saaks ikka täidetud! Tuli kam
paania, et kõik noored luge
jaks. Tuli täita! Toimusid eri 
kirjandusliikide dekaadid, 
koostasime erinevaid karto
teeke, analüüsisime eri kirjan
dusliikide laenutusi.

1962. aastal püstitati kõrge
malt poolt mingi liiduvabarii
gi (vist Ukraina) eeskujul üle
sanne: kõik pered lugejaiks. 
Ja seni, kui kõik pered ei ol
nud veel lugejad, tuli igal es
maspäeval esitada aruanne: 
kui palju peresid, palju haara
tud, miks ülejäänud mitte.

Tõhela raamatukogul oli 
väike piirkond, raamatukast 
jalgrattale ja perestperesse 
käima. Mõne raamatu võttis 
ju ikka keegi perest. Koju kät
te toodud ju!

Aga mõne aja pärast tulid 
need pered uuesti läbi käia ja 
raamatud taas kokku korjata. 
Otsiti neid siis kummutist ja 

kapi pealt.
Suureks kohustuseks oli 

igaaastane loomade ja külvi
de loendus. Ikka raamatuko
gu uksed lukku ja perest pe
resse käima.

Jaanuari algul tulid üle lu
geda kõik loomad ja kontrolli
da, kas inimesed ikka elavad 
antud aadressil. Sama ring 
tuli läbi käia ka suvel, et üle 
vaadata ja kirja panna mida 
ja kui palju keegi on külva
nud.

1969. aastal suurenesid 
raamatukogu ruumid kõrval
oleva 24 ruutmeetrise toa võr
ra. Remondi järel saime kena 
võimaluse kohallugemiseks 
ja väikeste ürituste läbiviimi
seks.

Rõõmustav oli veel see, et 
Rajooniraamatukogu eraldas 
samal aastal Tõhela raamatu
kogule 24 raamaturiiulit, kü
lanõukogu leidis raha diivani 
ostmiseks.

Kena oli olla raamatuko
gus, kus kogu fond oli paigu
tatud ühesugustele riiulitele, 
mitte erimõõtmelistele, jumal 
teab kust saadud riiulitele.

1970. aastad olid raamatu
kogunduses suurte ümberkor
ralduste aastad. Oli tsentrali
seerimise aeg. Raamatukogud 
allutati Rajooni Kultuuriosa
konnale ja külanõukogudel ei 
olnud meiega enam asja. Se
nistest raamatukogudest said 
Pärnu Rajooni Keskraamatu
kogu haruraamatukogud ja 
juhatajatest vanemraamatu
koguhoidjad. 

Silvi Rand
järgneb 

Tuli kampaania,
et kõik noored
lugejaks.
Tuli täita! 
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p Kahe päevaga tehti saa
rele tiir peale. Ilus ja puhas 
saar, oli kõigi ühine arva
mus. Tore elamus oli Soe
ra talumuuseumi külastus, 
Vaemla villavabrikus oma 
silmaga kõike kaeda.

Muhe giid Urve Merendi 
näitas ka peale ajalooliste 
objektide uuemaid ja peene
maid külalistemaju. Vaatasi
me sajapealist eesti hobuse

karja ja hooldatud rannanii
te. Öö möödus omapärastes 
tünnides Vetsi tallis, kus pe
renaine õhtul ka oma tööst 
rääkis.

Küll aga pani Kõpu vaim 
meile silma peale, sest just 
sealkandis otsustas meie vap
ra bussijuhi Villemi tüüritud 
sõiduriist oma viimased hin
getõmbed teha. Tänu Tiitrei
sidele saime ruttu liinibussi

ga sadamasse ja jõudsime 
kõigest hoolimata kenasti 
praamile.

Tore ja silmaringi avar
dav reis väikese seiklusega. 
Hiidlased olid väga mõnu
sad ja abivalmid.

Reisi toetas regionaala
rengu programm Ettevõtlu
se Arendamise Sihtasutuse 
vahendusel ja Tõstamaa val
lavalitsus. TT

Sotsiaal-
ministeerium 
hakkab koolitama
puudega laste
hoidjaid
p Koostöös Sotsiaalminis
teeriumiga korraldab Pere
kasvatuse Instituut kolm 
lapsehoidjate koolitust. Ees
märgiks on koolitada lapse
hoidjad, kes asuksid tööle 
puuetega lastega.

Koolituse kestus august  
oktoober (R  P, kokku 22 ka
heksatunnist päeva), kutseek
sam on novembri alguses.

Koolitused toimuvad eri
nevates eesti piirkondades. 
Toimumiskoha valiku mää
rab koolitatavate elukoht. 
Koolitatav maksab ise koo
lituse ning eksami eest 300 
krooni. Projekt katab muud 
kulud, välja arvatud sõit koo
lituspaika.

Koolitusele saamise eeldu
seks on omavalitsuse toetus 
ning kiri perelt, kes soovib 
koolitatavat pärast tunnistu
se saamist endale lapsehoid
jaks. Kui on inimene, kes 
soovib seda teenust pakku
da, aga peret ei ole kohe, võt
ke ikkagi ühendust. Aitame 
pere otsimisel. Kui koolituse
le tahab tulla inimene, kes 
tahab luua kas osaühingu 
või asuda tegutsema FIEna, 
peab ta vastavasisulise aval
duse kirjutama.

Vastan küsimustele tele
fonil 5647 7622

Berit Kaschan

Tõhelas oli pidu
p  17. mail toimus Tõhela 
rahvamajas tantsuõhtu.

Tantsuks mängis meile 
Harry ja esinesid Diana ja 
Andre, kes tantsivad Casa 
de Baile tantsukeskuses salsa 
tantsu. Nad näitasid showe
sinemist ning õpetasid ka ko
halviibijatele tantsusamme. 
Sammud olid üsna rasked, 
aga need kes osa tulid võtma, 
said väga hästi hakkama.

Pidu aitas pidada valla 
omaalgatus toetus.

21. juunil ootame teid 
Tõhela jaanitulele.

Pöördun inimeste poo
le meie väikese kollek
tiivi nimel. Oleme ni

melt lehmad, täpsemalt eu
rolehmad, seega siis kursis 
ka vähemalt oma valla uu
distega.

Meid on viimastel aasta
tel igati kiidetud ja püütud 
ümber asustada  kõikvõimali
kesse paikadesse, kaasa arva
tud rannaniitudele, kus meie 
töö olevat väga tänuväärne 
ning päästvat looduskaitse 
all olevaid maastikke.

Kõik ongi väga hea, ole
me kohanemisvõimelised, ei 
kurjusta kellegagi, aiast väl
ja ka ei kipu. Eriti kena on 
see, et meie vasikad ja ini
meste lapsed meeldivad üks
teisele (eks vahel saa meiegi 
sealt mõne magusa leivapala 
või koguni terve pätsi).

Nüüd aga oleme siiralt sol
vunud, kuna Tõstamaa küla
listeraamatus selline laim, 
nagu me reostaks supelran
da ning haiseks väljakanna
tamatult!?

Ei või olla! Mõni paha 
sõna oli ka lammaste koh
ta. Loomulikult pole nad nii 

ilusad ja suursugused nagu 
meie, veised, aga kas just nii
moodi tasub öelda...

Niisiis on meil mõndagi 
eneste kaitseks öelda! Me ei 
käi kohas, kus supeldakse. 
Merevesi on kasulik ka veis
tele. Kraavid on kuivad, kus
kilt peab ju juua ka saama. 
Peldikuid meile veel ehitatud 
ei ole, inimestele on, aga ne
mad ju ka lasevad päris tih
ti, kuhu juhtub. Me ei karju 
möödujatele nilbeid märku
si. Öösiti me magame ja ei 

lärma. Meie vasikad kuula
vad korralikult sõna.

Mis haisusse puutub, siis 
meil on see ikka ühesugune, 
inimesed  ise aga haisevad 
väga veidralt ja erinevalt, eri
ti hullult need, kes hästi ka
hel jalal ei püsi (öäkk).

Me ei loobi maha purke, 
pudeleid, kilekotte ja muud 
sodi. Ja üldse on meid nii vä
he, et te peaksite uhked ole
ma meie eksistentsi üle Tõs
tamaal.

Lehm

Avalik Kiri

Manilaidlased käisid saareelu kaemas Hiiumaal
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Projekt “Lastelaagrid Kih
nu Väina Merepargi piir
konnas” lõpetas kahe 

laagriga: 2.–3. juunil Kihnus 
ja 5.–6. juunil Manijas. Koos 
märtsikuise Pootsi laagriga 
said neist osa 2.–7. klasside 
lapsed Kihnu, Varbla ja Tõs
tamaa koolidest.

Suure suvevaheaja alguse 
esimeses laagris Kihnus oli 
lapsi 4. ja 5. klassist nii kodu
saarelt, Varblast kui ka Tõsta
maalt. Kuigi hommikul pidi 
koolivaheaja kohta õige vara 
ärkama, olid kõik lapsed oma 
kompsudega lõpuks Amalie 
pardal. Reis möödus viperus
teta, laeval oli põnev nii sees 
kui väljas. Päris palju oli neid
ki, kes ootasid kohtumist Kih
nuga esimest korda. 

Meie transportimiseks läks 
vaja kaht Kihnu “taksot”, mis 
kõigile väga meeldisid. Ran
nakämpingus söödeti kõhud 
kohe täis ja mõõduka sekelda
misega leidis iga laps endale 
kämpingumajakeses sobiva 
pesakoha. Ekskursioon saa
rel haris kõiki laagrilisi – nii 
loodus kui ka kultuuriväär
tustega tutvumine oligi ju ko
gu projekti kõige tähtsam ees
märk. Samal õhtul kuulasime 
– vaatasime folkloorikontser

ti Mõnu talus, kus nimekad 
ja paljureisinud Kihnu naised 
spetsiaalselt meie jaoks end 
ehtinud olid ja oma kunsti 
tutvustasid.

Enne öörahu lõbustasime 
end laagriplatsil veel mitmete 
mängudega. Tugev tuul ja kan
ge põud ei lubanud küll plaa
nitud lõket süüdata. Teatud 
vaevaga läks korda ka öörahu 
kehtestamine – eks igaüks tea, 
kui põnev on laagris ööbimine 
ja kui raske on unel tulla. 

Teine laagripäev algas hom
mikuvõimlemisega, pärast se
da korraldasime nelja kontroll
punktiga osavate ja tarkade 
maastikumängu. Kogu nähtud 
ilu ja kuuldud teadmised sai 
lõpuks kunstitöödesse koonda
tud. Laagriplatsi koristamise 
ja asjade kokkupakkimise jä
rel lastelt muljeid küsides jäid 
kõlama mõtted: “Saime palju 
uusi sõpru! Nii huvitav oli! Ta
hame veel laagrisse!”

Manijale sõitsid kasvata
jad Eve, Sirli, Tiiu ja Triinu 
juba 5. juuni hommikul ja 
nendega olid nüüd kaasas 5. 
7. klasside lapsed Varblast ja 
Tõstamaalt. Juba Munalaiu sa
damas oli selge, et seekordne 
laagriseltskond koosneb noor
meestest ja neidudest. 

Merepargi lastelaagrid said läbi

9. juunil toimus Jaa
guranna Lillelaagris 
Jaak Tomsoni käe all 
KIPAprojekti raames 
õppepäev lillesea
dest.

Koolitusel anti ideid ja 
näpunäiteid kauni ja lihtsa 
lilleseade tegemiseks. Kõigil 
kohalolijatel oli võimalus ku
jundada just enda idee ja 
maitsekohane lilleseade.

Lisaks praktilisele näpu
harjutusele pakkus pere
mees imemaitsvat kooki 
ning tutvustas enda majapi
damist. Ja seal oli mida vaa
data – peotäis papagoisid 
toanurgas, suur ja kollane 
kass, kes kõigi osalejate tu
ju heaks tegi, ohtralt ilutai

mi ning palju muud.
Selle õppepäevaga pandi 

ühtlasi punkt KIPAprojekti 
õppepäevadele, mis algasid 
juba detsembris. Projekti raa
mes õpiti enesekaitset, ehe
te valmistamist, väikeveeko
gude hooldamist ja muudki 
kasulikku ja põnevat. Osa
lejate arv kõikus vastavalt 
koolituse teemale kolmest 
inimesest paarikümneni, 
kuid midagi huvitavat leidis 
igaüks, kes õppimise vastu 
huvi tundis. 

Kuigi see projekt on nüüd 
läbi, loodame sügistalvel jäl
le millegi uue ja huvitavaga 
alustada. Hoidke silmadkõr
vad lahti!

Kaunist suve, 
Liina Käär

Lõppesid KIPA-projekti 
õppepäevad

p Vokiratas oli 16. mail kutsu
tud külaliseks Lõpe eakate koos
viibimisele. Minul oli reis Lõpe
le esmakordne. Arvasin, et Lõ
pe ongi üks mahajäänud koht 
kusagil Pärnumaa ääremaal. 

Tegelikkus üllatas meeldi
valt. Esimeseks positiivseks 
elamuseks oli uhke noorevõitu 
pärnaallee, mida mööda sõitsi
me pidulikult rahvamajani. 
Maja läheduses hakkasid sil
ma hästikorrastatud lillepeen
rad ja värskelt pügatud muru. 
Ei kusagil üleajavaid prügikon
teinerid ega prahihunnikuid.

Maja hooldab 80aastane 
Salme Pärna, fantastiline töö
tulemus on kiituseks vana
prouale. Hoolsat perenaise 

kätt on näha ka siseruumi
des: sisenejat tervitavad ke
nad lilleseaded, kõikjal valit
seb puhtus ja kord. Kogu see 
heakord oli seda üllatavam, 
et maja seisis tühjana ja ka
sutamata ligi kümme aastat 
(19891999).

Praegune noor ja särtsakas 

maja perenaine Kristel Rohu
mägi (pildil) on kohalike ja 
külaliste tänusõnad igati ära 
teeninud. Kahjuks ei võimal
da tagasihoidlik eelarve nii
palju kultuuriüritusi korralda
da kui tahaks. Koos käib rah
vatantsu rühm Elma Killingu 
(pildil) juhtimisel, kooli huvi

juht viib läbi noorteüritusi.
Elanikke teenindab kaks 

kauplust: majandusühisuse 
A ja B ning erakauplus Päi
kesepood. Viimane õigustab 
täielikult oma nime. Pood on 
väike, väga puhas ja teenin
dajaks lahke Vilja Senter. Siit 
kohe tahaks midagi osta.

Meie esinemine võeti häs
ti vastu. Tänati rikkaliku koh
vilauaga, mis oli valmistatud 
kohaliku naispere kulu ja kir
jadega. Saime ka võimaliku 
uue küllakutse esinemisele sü
gisesele eakatepäevale.

Eestimaa on ikka üks ülla
tustpakkuv paik, igas ilmakaa
res ootab sind midagi südant
soojendavat ja ilusat. Efeline

Vokiratas käis uurimas kuidas Lõpel elatakse
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Kodusest jaanilõkkest 
päästeteenistust eelne
valt teavitama ei pea, 
kuid tuleohutusnõue
test tuleb lõkke tegemi
sel kinni pidada igal 
juhul.

Tuleohutusnõuete eesmärk 
on tagada ohutus. Lõkke asu
koht tuleb lõkke suurust ar
vestades valida selline, et tuli 
ei leviks edasi hoonetele ega 
süütaks ümbruskonda.

Järgida tuleb ka kohaliku 
omavalitsuse heakorraeeskir
ja. Kui heakorraeeskirjaga on 
tule tegemine keelatud, siis lõ
ket teha ei tohi.

Tuleohutusnõuded 
lõkkele:

p tuld ei tohi teha metsas, 
kergesti süttival pinnasel ega 
põõsastiku või muu tuld võt
va taimestikuga kaetud alal. 
Väljaspool oma krundi piire 
tohib lõket teha ainult oma
niku poolt eelnevalt etteval
mistatud ja tähistatud lõkkep
latsil.
p lõke peab asuma vähemalt 
15 meetri kaugusel lähimast 
ehitisest ja 30 meetri kaugu
sel metsast. Suurema tule pu
hul tuleb vahekaugust suuren
dada, paigutades lõke ehitis
test mõistlikule kaugusele
p lõket tohib teha tuulevaik
se ilmaga (kuni 1,5 m/s), jälgi
da tuleb ka tuule suunda. Eri
ti ohtlik on teha lõke allatuult 
asuva hoone lähedusse

p käeulatuses tuleb hoida es
mased tulekustutusvahendid, 
milleks võib olla kaks 6kilog
rammist tulekustutit või kaks 
10liitrist ämbrit vett
p lõket ei tohi jätta järeleval
veta, kindlasti peab lõkkel sil
ma peal hoidma täiskasvanu
p lõkke põlemisjäägid tuleb 
hoolikalt kustutada
p pärast lõkke kustutamist 
tuleb lõkkekohta paari tunni 
jooksul aegajalt jälgida
p šašlõki või grillahi pea
vad ehitisest asuma vähemalt 
5 meetri kaugusel
p tahkkütusel töötavat gril
lahju maja rõdul või terras
sil kastutada ei tohi, sest te
gemist on hoone osaga ning 
tagatud ei ole 5 meetri vahe

maa nõue
p tahkkütusel grilli tohib väl
jaspool oma hoovi ülesse seada 
ainult tähistatud lõkkeplatsidel, 
kus on lõkke tegemise koht eel
nevalt ette valmistatud

Õnnetuse korral helistada 
hädaabitelefonil 112, tuleo
hutusalast infot saab ööpäe
varingselt päästeala infotele
fonilt 1524.

Avaliku ürituse käigus lõk
ke süütamine tuleb eelnevalt 
kooskõlastada päästeasutu
sega. Infot avalike lõkete tu
leohutusnõuete ja kooskõlas
tamise kohta saab päästeala 
infotelefonilt 1524 või www.
lepk.ee lingi avaliku lõkke te
gemine alt.

Päästeteenistus

Koduse jaanilõkke tegemisel tuleb jälgida tuleohutust

Merepargi lastelaagrid said läbi

Paat tegi kaks reisi ja siis 
istusime kõik ringis ja kuula
sime Jüri Tensoni jutustusi 
põnevatel teemadel: kuradist 
ja Mariast, Manija asustami
sest ja kuulsatest inimestest, 
põhjustest ja tagajärgedest 
ning ikka looduse mitmeke
sisusest. Matkasime, kõrvad 
kikkis, mööda Manija peatä
navat, kuulasime ja küsisime 
ja saime teada, kui vähe me 
tegelikult teame. 

Riida talu õue peal tundsi

me ära oma seljakotid, mis 
peremees Tiit Pilt juba enne 
meid kohale oli sõidutanud. 
Kõik leidsid endale põneva 
magamisaseme ja siis jõudsi
me veel lõunasöögi ootuses 
majaka all Kihnule lehvita
mas käia, Jüri Tensonilt me
reelust kuulda ja kuursaaliga 
tutvust teha. Perenaine Ülle 
Tamm hõikas lõunale ja kõ
hud söödi ruttu täis. 

Jalutasime uuesti randa, 
kus Manija kivid ja teokar

bid said nobedate näppude 
abil hoopis uue kasutusala. 
Vaimukad ideed sünnivad 
vist ikka kõige rohkem noor
tes peades. 

Pärast õhtusööki selgus 
võistluste ja viktoriinide käi
gus, et päeval kogutud tarku
sed on meeles ja lõbutseda 
jaksatakse ka. Lõpuks julgesi
me suures pajas rannal ka väi
kese lõkke süüdata.Üle mere 
süttisid Kihnu sadama tuled, 
Sorgu ja Manija majakad plin

kisid, kaugel merel parkis üks 
purjekas, heledas taevas pais
tis lennukitee kõrval kahvatu 
täheke… Öörahu, rõhuga sõ
nal “öö”, sundis kasvatajaid 
valvelolekusse nr 1, aga õn
neks on juuniööd lühikesed.

Hommikusöögiaeg jõudis 
ruttu kätte ja laagri lõpurin
gis teatasid noored, et jäid 
laagri, uute sõprade ja ühiste
gevustega rahule. Eks oli ka 
paar rahulolematut, aga ju 
nad siis järgmisel korral tea
vad, et neile laagrid ei meel
di. Lõunalauda istusime kõik 
juba oma kodudes, sest kau
gel see Manilaid siis ikka on. 

Kõigi kasvatajate ja laste 
poolt peab aitäh ütlema suu
repärastele kokkadele ja soo
jale hoolitsusele nii Kihnus 
kui Manijal, asjatundlikele 
giididele, imesoojale ilmale 
ja üksteist kiites ka lõbusale 
seltskonnale. 

PS! Üks asi kiskus kulmu 
kipra ka: paar last jättis laag
risse tulemata, aga ei teata
nud sellest mitte kellelegi. Nii 
jäi mõni soovija laagrikohast 
ilma. See ei ole ilus!

Imelist suve ja uusi vah
vaid laagreid soovib kasvata
jate nimel 

Triinu Pert
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Pärnumaa Spordiliidu 
poolt korraldatavad 
suvemängud peeti 7. 
 8. juunil Tõstamaa 
spordiväljakul. Kahel 
päeval osales kümnel 
spordialal ligemale tu
hat inimest. 

Väljakute ettevalmistami
nekorrastamine toimus Jaan 
Tamme juhtimisel. Valmisid 
uued kuulitõukepaigad ja 
viskerada. Et need head said 
ja vajalikud on, näitas Tõsta
maa neiu Liina Laasmaa püs
titatud uus Eesti A vanusek
lassi odaviskerekord 48.81 
meetrit.

Väiksemate valdade grupis 
saavutas Tõstamaa kolmanda 
koha.

Üldarvestuses saavutati ker
gejõustikus neljas, jahilaskmi
ses ja perevõistluses seitsmes, 
juhtkonnavõistluses kahek
sas, orienteerumises ja nais
te võrkpallis üheksas, mees
te võrkpallis kümnes ning 
pentanques viieteistkümnes 
koht.

Individuaalselt saavutasid 
esikoha Leenu Aava neidude 
800 m jooksus, Laura Pärna 
neidude kaugushüppes, Liina 
Laasma neidude kuulitõukes 
ja odaviskes, Heiko Mändla 
noormeeste kõrgushüppes.

Merilin Mitt oli esimene 
naiste 100 m jooksus, kau
gus ja kõrgushüppes ning 
Tõstamaa neidude väike
rootsi teatejooksu võistkond 
koosseisus Laura Pärna, Me
rilin Mitt, Kaisa Sutt, Liina 
Laasmaa.

Teise koha saavutasid Lii
na Laasmaa neidude kettahei
tes ja Enno Kase meesvetera
nide odaviskes.

Kolmanda koha saavuta
sid Kaisa Sutt neidude ja Toi
vo Tinast noormeeste 800 m 
jooksus ning Andres Leeri
maa noormeeste kettaheites. 

Tänusõnad kõigile valla 
eest võistelnutele ja neile tõs
tamaalastele, kes aitasid kaa
sa mängude heale kordamine
kule.

Tõstamaa Spordiklubi

TULGE SUVEL KOOLI
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Suvekool on
tegutsenud juba 5 aastat, et pakkuda asjalikku

ettevõtmist ja koolitust just suvisel ajal suvises Pärnus. 

VI Suvekool kolib linnast maale. 
Esimest aastat toimuvad koolitused Tihemetsas

Voltveti Mõisas, kus on ilus renoveeritud õpilaskodu,
looduskaunid õpperajad ning lisaks lõbusale

seltskonnale saab nautida ka täielikku vaikust.

Palju uut on lisandunud huvikursustena –
loodusfoto kursused algajatele 2.–4.07 või 29.–31.07, 

kuhu õpetama tulevad ajakirja LoFo toimetajad 
Jaak Põder ja Sven Žacek; 

tervisehuvilistele on mitmekesine Tervise pakett 
29.07–1.08, kus õpitakse meistrite käe all

erinevaid teraapiaid.

Suvekool 2008 toimub: 1. kuni 4. juulil ning
29. juulist kuni 8. augustini.

Registreerimine: 442 7870 või 501 4291
kursused@hariduskeskus.ee;

www.hariduskeskus.ee/taiendope

Paljud vallaelanikud pingutavad, et meie ümbrus näeks 
kaunim ja korrastatum välja. 13. juuni öösel pingutas 
keegi vastupidiselt, purustades pimeduse varjus Tõstamaa 
luite puhkekohas asuva piirdeaia ja üritas seda lõkkes 
põletada. Selle “vägiteo” ja teiste samalaadsete kohta soo
vivad informatsiooni konstaabel ja vallavalitsus, võib ka 
ananüümselt meiliaadressile vald@tostamaa.ee. Püüame 
koos võidelda lõhkumiste, laamendamisteja lagastamiste 
vastu.

Tõstamaa kõrgushüp
paja Taavi Tõnisson ja 
maakonna spordijuht 
Kaiu Kustasson. 

Pärnumaa 47. Suvemängud Tõstamaal
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p Traditsioonilises Tõstamaa 
mälumängusarjas peeti ok
toobrist maini kestnud hooa
ja jooksul kokku seitse män
gu, kus osales kaksteist kuni 
neljaliikmelist võistkonda. 
Mängujuhtidena tegutsesid 
Joel Kukk, Toomas Mitt, Rai
mond Lobjakas ja Jaan Allik. 
Merelaius toimunud viimase 
mängu järel reastusid võist
konnad üldkokkuvõttes järg
miselt:
Tõhela – Kirsti Talu, Kaarin 
Reinson, Aare Sutt, Jaak Tork
MM – Anneli Võso, Kalev Mart
son, Enno Kase
Vaska  Mare Pärna, Anni Vol
gerad, Õie Raist, Hendrik Raist
Üksteist – Piret Volgerad, In
ger Vahuvee, Andres Laur, Tõ

nu Salu
Pootsi – Heili Timm, Egle Leet
maa, Valdur Palits, Toomas 
Mitt
Nulliring – Karin Randmäe, Ker
li Brandt, Enn Martson, Heikki 
Luhamaa
Lõvisüda – Elli Teras, Hannes 
Vahemäe, Jaan Tamm, Mihkel 
Lühiste
Optimistid – Katrin Tõnisson, 
Maire Adler, Ene Jurjev, Vale
ri Jurjev
Okas – Indrek Meras, Õnne 
Salk, Marek Salk, Leo Salk
Seeseal  Robert Rand, Mart 
Randmäe, Taavi Tõnisson, Kar
lo Salu
Einsteinid – Liina Käär, Eve 
Käär Raili Käär, Ats Käär

Tõstamaa Spordiklubi

a
22. juuni 
kell 20 Kavaru küla
jaanituli paadisadama kül
akeskuses.
Mängib orkester, õhtut 
sisustavad „tantsutüdrukud“.
Ise tead, keda või mida 
kaasa võtad!

23. juuni
Tule Tõstamaa jaanitulele
kell 19 laululaval 
jaanimängud lastele
kell 21 laululaval
jaanisimman
Esinejad meilt ja mujalt, jaani
mängud, tantsuks ansambel 
Raul Sepper duo, lõputundi
del teeb muusikat DJ

kell 20 Merelaiu puhkekü-
las lustiline jaaniõhtu koos 
taidlejatega naabervallast, 
tantsuks elav muusika. 
Pilet 25.

24. juuni
Tule Kastnasse 
jaanipiknikule
kell 14 Kastna külaplatsile
Päevajuhid ja pillimehed Joel 
& Mati

a
JUULI
5. juuli
Pootsi laat

10. juuli
Tõstamaal Orienteerumis-
neljapäevak, korraldaja 
orienteerumisklubi “West”

a
AUGUST
2. august
Unustatud mõisad projek
tiüritus

8.10. august
XII Tõstamaa vallapäevad
Teeme need päevad
põnevaks kõik koos!
Sinu ideed ja üritused
on teretulnud!
Ettepanekutest saab teatada 
kuni 10. juulini Õnnelale 
(tel 523 6350 või
onnela@tostamaa.ee)

9. august
Tõstamaa kirikus kontsert 
 Jassi Zahharov
õhtul pidu koos ansambliga 
“Väikeste Lõõtspillide Ühing”
Manija päev  Manijast pärit 
inimeste kokkutulek

23. august
Kastna külapäev

30. august

KUHU MINNA

POOTSI LAAT 2008 
laupäeval, 5. juulil 

PÄEVAL: kell 10 laada avamine
kell 11 lõõtspillimuusikat mängib 
           Asso Int  
kell 11.30 sportlikud mängud 
                lastele  
kell 12 Pootsi Rammumees 2008  
kell 15 laada lõpetamine 

ÕHTUL: kell 19 sportlikud mängud
kell 21 laadasimman ansambliga 
           Tuulelõõtsutajad  
kell 23 ...  
kell 23.30 pidu jätkub hommikuni 

Laada möllu hommikust hommikuni!
Tule ise ja võta sõber kaasa! 

Lisainformatsioon ja eelregistreerimine
5332 1366 Reet 

Üldised hingepalved
õigeusu kalmistutel

Lääne-Pärnumaal 2008.a
(Surnuaiapühad)

22. juuni Pootsi-Kõpu kell 13,                    
               liturgia kell 11
22. juuni Audru kell 14
29. juuni Jõõpre kell 12,
               liturgia kell 10
29. juuni Tõhela kell 14
19. juuli Seliste kell 13,
              liturgia kell 10*
26. juuli Uruste kell 13,
              liturgia kell 10*
2. august Kalli kell 14
2. august Paadremaa kell 15.30, 
               liturgia kell 11
23. augustil Kastna kell 13
23. augustil Tõstamaa kell 12
*piiskoplik liturgia

Kontakt ja lisateave: preester 
Enos Heinsoo – tel 5198 7323;
e-mail: enos.heinsoo@eaok.ee; 
aadress: Uruste kogudusemaja 

Kihlepa 88305 Pärnumaa

Seliste kutsub
külapäevale

laupäeval, 19. juulil

kell 10 Seliste kiriku altari
seina õnnistamise piiskop
lik teenistus 
kell 13 Seliste surnuaiapüha
Jaaguranna Lillelaager 
ootab päeva jooksul külla 
kõiki huvilisi! 
kell 15 külapäeva avamine 
rahvamaja juures 
Tähtsamad külauudised ja 
tegijate tänamine 
kell 15.45 sportlikud män
gud kõigile 
kell 18 külapidu Seliste rah
vamajas, külaseltsi esieten
dus O. Luts Pärijad 
kell 19 meeleolu loob 
Vokiratas 
kell 20 tantsuõhtu koos an
sambliga Vanad viisid ehk 
Juss & sõbrad
Pilet 25., lastele 10.

Tule enda ja teiste
rõõmuks!

TÕSTAMAA MÄLUMÄNG 2007/2008

Müüa kuivad, lõhutud 
küttepuud.
Ehitajate tee 1
Tel 5347 6440

MÜÜA

TEADE

Vallavalitsuse ametnikud on kollektiivpuhkusel 
25. juunist kuni 2. augustini. Kodanike teenindab 
kantselei, lahendatakse kõik kiired ja tähtajali-
sed küsimused. 
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Õnnitleme uusi vallakodanikke 
ja nende vanemaid

Anna-Marija Tamm – 11.05.2008

Robin Kaja – 31.05.2008

Haiko Palkov – 14.06.2008

MARIA PULS 85
HARRI TRUMP 85
LEIDA OLESK 84

ELVIINE PÕLTSAM 83
ARNO TOHV 82

VILMA MÄNNIKU 81
HELJU VELIKOK 81

ANNA PULL 80
MEINARD TSILK 78

HELMI RAHUMÄE 78
ELSA VILGATS 77

MEERI TILK 76

Elisabet Vesik 
18.12.1944 – 15.06.2008

HEINO SIRELI 75
LEIA RANNIK 75
HELJU SAAR 75
ELFI VOOL 74

HELMI ODES 73
ANTS JAANSO 72
VAABO SEGER 71

ARVO TETSMANN 71
EHA JAAGU 60

ESTER PÕLTSAM 60

JuunikuuJuunikuu
juubilaridjuubilarid

Laura Kornfeldt
23.10.1914 – 9.06.2008


