
Eugupeetud CZõstantaa
vaeea ~ahvas.

kvaliteediga nagu mele
trÜkitehnilised seachned seda
võimaldavad. Ka kohalikule

kõmule peab jääma ajalehes
nmmi. Teretulnud on kõi,l.;:

vallarahva poolt saabunud elulisi
sündmusi kajastavad kirjatükid.
Lehekese maht ei kÜiini

keskajalehtede tasemele, kuid
Tõstamaa vallaga seonduvat on
kindlasti rohkem kui iLheskiteises

Eesti Vabariigis ilmuvas
triikises.Soovime kõigile ra
hulikke jõule ja head uut aastat.
Toogu uus aasta endaga kaasa
rohkem . tööd, rohkem
kordaminekuid. Kõik soovitu

peegeldugu Tõstamaa elanike
elujärje paranemises. Ajalehele
soovime toimekaid tegijaid ja
pikka iga.

Astume Teie ette valla ajalehega.
Loodame, et oma ajalehe
ilmumine on kohalikule

omavalitsusele vajalik ja
tululik.Valla ajaleht (praegu veel
nimeta) annab informatsiooni
kohaliku kõrgema võimu - valla
volikogu - otsustest ja määrustest
ning vallavalitsuse tegevusest.
Kajastamist leiavad materjalid
maade ja varade tagastamise või
kompenseerimise kohta. PÜÜtakse
pilku heita Tõstilil1aa kultlluri- ja
spordisündmustele, esitada
täiendavalt kohalik.l(u elu

kajastavat pildimaterjali sellise

Endel Tõnisson,
vallavanem.

Tõstamaa
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Tõstamaa valla pindala on 261.0 km2.

Tõstamaa vallas elab ja on alaliselt
sissekirjutatud 1775 inimest, neist mehi 872
naisi 903.

Lapsi kuni 16 aastat 473

1995,a, jooksul on vallas sündinud 17 last
surnud 39 inimest

VALLA VOLIKOGU

Heino Tamm volikogu esimees
Priit Adams
Karl Juhkam

Paul Karlep
LeoLangus
ToomasMitt
Aivar Mänruunäe

Margus Noppel
Margus Palusalu
MilviRand
Toomas Rõhu
Leo Salk
Andrei Udu

Volikogu istungid toimuvad reeglina 1 kord
kuus.

VAllA \!OUf(,()GU TEATE1)

1995.a. oktoobri.s-novembris otsustas
volikogu:

1. Kehtestada alates 15.10.95 müügiplatsi
maksu 25.- kr. neile kaupmeestele,kes ei ela
Tõstamaa vallas ja kauplevad väljaspool
ametlikult registreeritud kauplusi.
Otsuse täitnÜst kontrollib konstaabel Ivo
Heinvars.

2. Paigutada ümber tervisekeskus ja
hambaravi Nooruse 1 asuvasse majja.
3. Kehtestada alates 01.01.1996.a. Tõstamaa

vaHa lastepäevakodudes õppekulu maks:
Lapsed vanuses 1-3 a. - 10.kr. kuus

3-7 a. - 20.kr. kuus
Males kehtib 9 kuud aastas. Ei kehti

suvekuudel juuni, juuli ja august. Soodustus
50% neile lapsevanematele kes kasvatavad
üksinda 3 ja enam last.
4. Kinnitada Tõstamaa aleviku tänavaregister.
5. Kinnitati Vallacttevõttc VASSA 1995 

1996.a. küttcpcrjoodiks kommunaalteenustc
hinnad

alljärgncvalt:

Soe yesi
kortcri kohta
lasteaed

seltsimaja

Soojus <kai

5.- päev
105.- päev
52.50 päev

280.-

Elaniku kohta kuus
vesi 6.-
kanalisatsioon 7.-

prügi 4.-

Asutused
vesi m3 5.-
kanalisatsioon m3 7.-

prügi - tonn 300.-

6. Taotleda valla munitsipaalomandisse
Tõstamaa alevikus, Sadama tee 1 asuv hoone.
7. Nõuda Tõstamaa aleviku, Nooruse tänava

majade veetrassikapitaalremondi kulu 47000.
krooni välja üürnikeItja korteriomallikeIt
1995.a.lõpuks.
8. Leida valda arendusnõunik, kes hakkab

tegelema valla üldplaneeringuga.
9. Vabastada vallas alalist sissekirjutust
omavad pensionärid 1996.a. rnaamaksust
100.- kr. ulatuses.
10. Jätta maamaksu hinnakoefitsent samaks,

mis eelmisel aastal 1,0 .

11. Pikendada seniseid ajutise maakasutuse
lepinguid 1 a. võrraja muudatuste tegemiseks
esitada avaldus Tõstamaa Vallavalitsusele.

12. Moodustati sotsiaalkomisjon koosseisus:
E.Väli. M.Pärna, M.Sutt, H.Tamm. E.VooI
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MAAKORRALDAJA re: rOOrOAST.
Maa tagastamise protsess on läinud väga pikaajaliseks ja keeruliseks. Kes on selles süüdi pole meie
otsustada, niigi on palju segadust.
Esitaksime vaid konkreetseid numbreid ja fakte meie töäargipäevast.
Meie vallas on talumaade suhtes tunnistatud õigustatud subjektiks 800 isikut. ( avaldusi on esitatud
maa kohta ligikaudu 1000 ) . ,
Öigustatud subjektidest on taotlenud maa tagastamist 490, maa asendamist oma praegusesse elukohta
37, kompensatsiooni on taotlenud 226 subjektija osalist tagastamist 47 isikut.
Tegelikult on maa vallavalitsuse korraldusega tagastatud 38 õigusjärgsele omanikule, kinnistusse on
jõudnud 24 ( sh. sellel aastal 18 ) maa - üksust.
MaamOOdu büroos on mOOdistamise järge ootamas 60 - ne talu toimikud, vallavalitsuses on aga 75
alustatud tagastamise toimikut, mis ühel või teisel põhjusel edasi ei lähe: peamiselt on tegu

vaidlUstega mitmete subjektide vahel; hooned on ühe isiku nimel ja maad taotleb teine isik;õigustatud
subjekti ja praeguse hoone omaniku või maakasutaja vaheline vaidlus jne.
Loodame, et praegu riigikogus töös olevad Maareformi seaduse parandused ei keera senist
maareformi käiku päriselt segi , vaid lihtsustavad nii mõnegi talumaa tagastamist ja elamukruntide
ostmist.

Käesolevaks ajaks on maa eest kompensatsioonikorraldusi tehtud Tõstamaa vallavalitsuses
164 ja avatud on väärtpaberiarveid 10 811 000.- krooni ulatuses.
Maa kasutamise ajutised lepingud kaotavad kehtivuse selle aasta lõpus. Vastavalt meie valla volikogu
otsusele ei sõlmita uusi lepinguid, vaid pikendatakse seniseid veel üheks aastaks või kuniamandiõiguse
vormistamiseni, olenevalt olukorrast. Kellel on aga soov maad vähendada või maa kasutust
suurendada, siis palun sellest meile teada anda.
Järgmistest uudistest juba järgmisel korraL

Mõnusat jõuluõhtut Teile kõigile ja edukat uut aastat!

KINNISTOSSE KAHTeJD TALOD 1994 - 1995

1994.a.
Kavaru

KauksiHeino Poom16,8 ha
Kavaru

VallemelsaTül,l Palu21,7 ha
Lao

KoloniVelli Ulov24,4 ha
Selisle

KärdiEne Eensalu28,2 ha
Lõuka

LehtmelsaJaan Tuulrnees27,8 ha
Ermislu

KarukuruAivar Männamäe49,4 ha

1995.a.
Kavaru

JõeKarin Lindmaa18,4 ha

Kavarn

KuusikuHelmi Toomingas27,8 ha
Alviine Entson Lea-Laine KoiduKavaru

RängaRaul Kaljurand23,2 ha
Kavarn

MulguEnnRand19,0 ha
Ermistu

Porilaane-MihkliHenn Algpeus22,1 ha
Ermistu

LuhaArne Kõõsel17,0 ha
Ermistu

KarjamaaMargus Mätas17,9 ha
Errnistu

EhaTõnuKask9,1 ha
Toomas KaskRammuka

MännikuAnna Tiik18,6 ha
Rammuka

TõrvaahjuAinLopsik2,9 ha
Päraküla

VahemetsaJüri Rand11,4 ha
Tõstamaa

ehituskruntLeili kasemets2609 m"
Kiraste

Kivi-KaarliHans Kruusalu19,0 ha

-..
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Kastna
Pootsi

Lao

Küüne
Tara

Laoranna

Johannes Ago
Henno Miido

Raivo Mändla

6,3 ha
22,9 ha
11,9 ha
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Kõik kinnistamisteated ilmuvad" Riigi Teatajas" ja 1995.a. ajalehes" Postimees" ; alates

1996.a. ajalehes" Sõnumileht".

TORNIKELLA KAJA.

Jälle kuulutab Tõstamaa kiriku kelljõuluõhtut. Aastasadu on see olnud märguanne ümbruskonnale, et
kohe algab lugemine keiser Augustusest, Joosepist ja Mariast ning vastsündinud Jeesuslapsest, kes
asetati sõime, "sest neil polnud muud aset majas". Tornikell on kutsunudjõulukirikusse valge ja mus
ta maaga, headel ja kurjadel aegadel. Jõuluõhtlil on kirikulisi alati olnud: jõulusõnum, jõululaulud,
kuünlasära .... Kõik see pani külades hobustele kuljused kaelavõi kellad reeaisade külge. Kirikuesisel,
kus tänapäeval tukuvad bensiinitõllad,olid vanasti pikad lasipuud. Jalamehija -naisi ei peatanud tuisk
ega pori. Kirikutee kuulub jõuluromantikasse. Jõulukella kaja viib vanainimesed noorusaja jõuludesse,
lapsed aga passima nurga taha - kas paistab juba jõuluvana. Raske aeg on iga rahva pannud otsima
oma juuri. Nii ka MaaJjamaal.Aastakumnetel, rnil kalendris jõule polnud, hakkas rahvas jõuluõhMel
nende juures käima, keda enam ei ole. Iga külakairnistu onjõuluõhtul küüulasäras. Minevikule
mõeldes oleme kristlikus kultuuris. Igal surnuaial on hauakive ja -tahvleid neile, kelle viimaseks
sooviks oli:

Kord veel tagasi tahaksin
leida kodutee,

kodumullas siis magaksin
välja kõik silmavee.

(M.Under)

Oleme talupoja-rahvas. Taluperes olid jõulud valguse ja rahu pühad. Neljanädalast jõuludeks
hoovõtmist - advendiaega ei mäletagi. Tänavu tundub, et advendiaega vajab ärii1m enam kui kirik. Kui
vanasti tuli naabrimeesjõulu esimese püha hommikul õlletoobiga ja laulis : "Ma tulen taevast ülevalt,
häid sõnumeid toon teilesäält", siis oli selles põlluharija asjalikkus. Enne pühijorutama ei hakatud.
Jõuludest hakkab päev pikenema. Me läheme valgusele vastu. Kui aasta saab uue numbri ette,vaatame
revidendipilguga tagasi. Kas oleme objektiivsed? Raske olla, veel raskem vastata. Jäägu meis kõlama
ilusadjõululauludja vana tornikella kaja! Olgu uues aastas enam üksteisemõistnristja abistavat kätt,
vähenegu ahnitsemine, kadedus ja asjatu virisernine! Asjalikku uut aastat Tõstamaa valla rahvas!

Andrei Udu.

Oma põhikool.

Tänases Pootsi Põhikoolis, mis on välja kujunenud 1858. a. asutatud külakoolist, omandab 10
õpetaja abil teadmisi ja oskusi 57 õpilast.

Suureks probleemiks on kooli tulevik, mis on tingitud õpilaste an1l pidevast vähenemisest. Kuna
osaühistu teeb viimaseid hingetõmbeid, jääb loota vaid ettevõtlikele inimestele, kes arendaks külaelu

ning looks uusi töökohti, mis tagaks ühtlasi perede juurdekasvu ja sellega seoses ka kooli täituvuse.
Lahendamata on mõisahoone, milles kool praegu asub, omandiküsimus. Aasta - aastalt maja

vananeb, kuid ressursid selle remondiks ja taastamiseks puuduvad. Tõsine vajadus on katuse remon-
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diks ja küttesüsteemi uuendamiseks. Kuni jääb selgusetuks maja saatus, pole ka otsustavaid samme
selles suunas ette näha. Aeg aga ei oota ....

Mida suudame praegu oma õpilastele pakkuda? Koolipere on suutnud luua ja säilitada
üheperetuude. Aeg- ajalt käivad endisedki õpilased kooli külastamas. Igahommikune traditsioon on
see, et koolimajja sisenedes võtab meid vastu sõbralik direktor Kalju Peters.

Õpetaja Öilme Vaarmaa hoolitsev käsi võimaldab nautida taimede lopsakat ilu. Õpetaja Heli
Kvelli abil saavad lapsed laulmist ja pillimängu õppida. Vaatamata õpilaste vähesusele, on meie
lastekoor osalenud laulupidudel ja -konkurssidel.

Noormehed külastavad aktiivselt atleytvõimlemisruumi ja võimlat: pall on paljudele sina- sõber.
Koolis tegutseb õpetaja Toomas Mitijuhendamisel näitering, mille töös osaleb enamik 7. - 9. klassi
õpilastest.

Kuigi koolil isiklik raamatukogu puudub, kasutavad lapsed samas hoones asuvat
külaraamatukogu, kus ulatab oma abistava käe Asta Ki"imaa

Lastel on võimalus elada internaadis. Kümnekonna õpilase isaks- emaks on on neljal õhtul nädalas
kasvataja, kelle kontrolliva pilgu all valmistutakse järgmiseks koolipäevaks, veedetakse vaba aega,
harjutatakse korda ja puhtust pidama.

Meie kooli lõpetanutel on hea läbilöögivõime linnakoolides ja sellest tunneme suurt röömu.
Häirima on hakanud õpilaste üha suurenev kasvatamatus. Ühelt poolt kanduvad lastele kodused
pinged ja teiselt poolt avaldab suurt mõju agressiivsete filmide jälgimine. Paljud vanemad on
mattunud olmemuredesse ja jätnud lapsed iseenese hooleks. Kannatajaks jääb aga laps.

Püüame lapsi mõista ja aidata niipalju, kui suudame, olla neile headeks teelesaatjateks.

TERVIS
Tõstamaa Tervisekeskuses on taas ametis kauaoodatud arst - Madis Veskimägi (26)

Mille põhjal otsustasite Tõstamaa
kasukS?

Olen unistanud tööst
maakohas. Tahan teha erialast tööd

ja saada igakülgset praktikat.
Teie õpingud?

6 aastat Tartu Riiklikku Ülikooli

ja 2 aastat üldarsti internatuuri.On
plaan perearstiks saada.

Nüüd on kombeks küsida,kus on Teie
juured?

Tallinnas, Pelgulihnas.
Kas, ja kauaks planeerite oma elu ette?
Tõstamaai?

Iga asi ammendub kunagi. Kui
tekib rutiin, süs on aeg ...

Teie esimene emotsjoon Tõstamaai?

Sügisel ,esimest korda süa sõites
avaldas mõju ilus loodus-mets ja
meri, lahke vastuvõtt. Elamuse
sain ka siis,kui esimest korda
veekraani lahti keerasin. Milline

"lõhn ja maitse"!
Esimesed muljed seoses tööga?

Algul kerge kramp.Aga esimesed
kogemused on käes ja olen rahul,et
saan teha tööd.

Kuidas Te lõõgastute? Teie hobid?
Töö on siis õige, kui väsita, ei
tüüta. Selles mõttes lõõgastust ei
vaja, töö on ka hobi. Meeldib veel
tegeleda fotograafiaga,
elektroonikaga ja kokandusega.

Oo, kokandusega?Teie lemmiktoit?
Hakklihatoidud ja kohupiimakreem
kisseliga.

Käes on jõuluaeg. Mis meenub

lapsepõlvest?
Stagnaajal öeldi nii : "Meil
jõuludest on ainult täht, kõik muu
on ära nääritud". Nüüd: "nüüd

pole enam tähtegi - kõik on ära
äritud".

Mida soovite uuelt aastait ja uueks
aastaks?

Tegijaljuhtub mÕlldagi,vigade eest
pole keegi kaitstud. Võimalikult
vähe vigu soovin! Teistele soovin
rohkem üleolemist argimuredest,
oskust rõõmu tunda väikestest

asjadest ja elust enesest.

Soovime Madis Veskimäele võimalikult

vallilut sisseelamist, tema paljude
kiiduväärt kavatsuste teokssaamist uuel aastal.



Hetk hiljuti toimunud kadrikarnevalilt.
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Igal sügisel kui
õhtud hakkavad juba
pikemaks ja pimedamaks
muutuma ning ka välistel
askeidustei tuleb lõpp,
hakkab Tõstamaa seltsimaja
"elama" . Ei erinenud

sellegi aasta sügis
eelmistest. Kes tuleb siia

laulma - tantsima, näitlema,
kes palli mängima või kes
niisama teiste tegemisi pealt
kaema.

Majas tegutseb
praegu 14 isetegevusringi ja
esmaspäevast neljapäevani
käib päris "iIgas tegevus
hommikust kuni hilisõhtuni

välja.
on tore, et

segakoor kõikidest
raskustest hoolimata on
suutnud end koos hoid.'l.

Laulab kooris ju enamuses
vanem rahvas, kes nii
naljalt enam õhtuti kodust
välja ei tule. Dirigent Viivi
Karlepi sõnul on nappus
meeshäältest, eriti tenoritest
.Oodatud on aga ka lauljad
kõikidesse teistesse
häälterühmadesse. Suvel on
kavas osaleda ESTO - 96

laulupeol Tallinnas.
Tantsuõpetaja

Svetlana Zaikova käe all

Pilk Selfsimajja
saavad liikumisõpetust

kõik - lasteaialastest kuni

eakamate daami den i välja.
Svetlana juhendada on
hulga liikumisringe
aeroobikast kuni rah

vatantsuni. Viimasega on
aga mõningaid probleeme,
puudus on mccstantsijatcst.
Nii et võtke ennast kokku

mehed ja tulge tantsima.
Pasunapoistest,

dirigent Rein Vendla
juhtimisel, on nüüdseks
saanud Tõstam<L'lbig band.
Kontsertkavaga on
esinemas käidud sana

toorium "Tervis" klubis ja
novembri alguloli big
bandi võimalus kuulata ka

seltsimaja peoõh
tul.Dirigendi sõnul on
poisid tublid. Probleeme on
aga aktiivsetel poistel, kes
peavad vahel valima
pillimänguja spordi vahel.

Seltsimaja
näitering koos kauaaegse
juhendaja pr. Liivi
Tõnissoniga" soojendavad
praegu ülesse" eelmise
hooaja komöödiatükki
"Andke vanaema tagasi", et
siis ka natuke etendusega
ringi reisida.

- fi

Esinemiskutseid uueks

<L'lstaksjuba on. Põhi
näitetntpi kõrval tegutseb
sügisest alates eraldi veel
noorte tntpp, lootustandva
juhendaja Külli Merimaa
eestvedamisel. Hmi ja
tahtmist noortel jätkub.
Esietenduseni jõudmiseks
on neil tööd ja vaeva veel
palju. Kevadel aga tähistllb
näitering oma 10.
sünnipäeva. Just siis tuldi
välja esimese lavastusega.

Uue ringina sellel
hooajal alustas tööd
lilleseade kursus. Kersti

Valgeväli on ise õpilane
tuntud lilleseadja Jaak
Tomseni lillestuudios ja
nüüd annab ta oma teadmisi
edasi Tõstamaa Iillesead

jailc. Lilleseadete juures
kasutatakse tegemise hetkel
looduses leiduvaid mateljale

Seltsi maja on
"koduks" ka Tõstamaa

baptistide kogudusele, kes
siin oma piiblitunde peab.

Kes veel nurgas
nOOltab leiab kindlasti meie

hulgas endale koha.Kunagi
pole hilja!

Aasta jooksul on
toimunud toredaId üritusi,
mille õnnestumisele aitasid

kaasa sponsoritena:
AS ILYES, AS T ÄRTNG,

AS VOLKER, AS JÕGI,
AS EMTD, SAULI ÄRI,
HOTUÜHTNG,
PIIMAÜHTSUS, TRe
TUBAKAAS.

Aitäh Teile!

Rahulikke jõule ja
meeleolukat aasta 

vahetust!
Meeldivate kohtumisteni !

Ene Lchtsalu.
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Jõulueelsest askeldusest pensionäride toimkonnas.

Advent ja jõu1ud on sajanditevanused kenad pühad talve ajaL Vallavolikogu eraldas veidi
kroone, et pensionäridele jõu1e meeldivan'laks teha. Seda oli vähevõitu, et jõulupidu korraldada.
Elanle ju väga laiali mööda valda. Ja siis tuli parajasti menmle-taadi loterii pakku
mine.Tegimegi otsuse loterii kasuks. Igaüks saab pileti nin~ kõigile head võiduõnne! Üle SO-ne
aastastele daamidele ja härradele valmistasime lisaks piletile ka jõulupakid.

Tõhelarahvas aga istus laupäeval, 9.detsembril teelauda. Päkapikkjagas kätte loteriidja
pakid. Pidu aitas lõbusanlaks muuta Tõstamaa seltsimaja folklooriansambel "Vokiratas".
Karaktertantsudega eSines Helga Randmaa. Kena pooltunni sisustasid Tõhela Algkooli lau1u-ja
tantsulapsed õp.Karin Reinsoni juhatuse!. Suur aitäh kõigile!

Häid jõulupühi ja kena aastavahetust valla pensionäridele!
Toimkonna liige Aima Nurm.
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VALE JUIT ...
· .. , et Eestimaal põllumajandust pole! Põlluministrile osteti kolmveerand miljoni eest
ametiauto.

· .. , et ajakirjandus lahmib ! Pillimees Mardist pole enam kuude kaupa kirjutatud.
· .. , et metsad otsa saavad ! Kõpu kiriku juures ootab hea põllumaa juba teist aastat
lepavõsa.
· .. , et väikese sissetulekuga toime ei tule ! Õigel mehel jätkub iga päev priskeks
pissimiseks baarinurga taga.

" Killud toovad õnne ! " arvas huligaan ja lõi puruks kuulutustetahvli viimase klaasi.
" Kus häda näed laita , seal tule ja aita ", lausub Uus Aasta ja koristab killud ära.

Et maa tagastamine ja talupiiride paikapanemine üks visa ja äraütlemata keeruline töö on, arvas
riigikogu paremaks hakata piire märkima mere peal ning võttis vastu Kalaseaduse. Tõstamaa, Kihnu

,Audroja Varbla vahel vee peal piiri ajamine käkitegu: Ei ole kive, kände ees, pole võsa tarvis
raiuda. Et maamõõtjate ( nüüd juba meremõõtjate ) töö otsa ei lõpeks ning piiritiliidest puudu ei tuleks

peaks vallavolikogu vastu võtma Mudaseaduse ja hakkama Ennistu ja Tõhela järve jagama külade
vahel. Maamõõtjate ümberõpe veemõõtjateks hakkab toimuma humanitaarabi kulu ja kirjadega.

ARIEW.

Alati Tõstamaa rahva teenistuses olevad kauplused Rauapood ja Kodukaup korraldasid
l5.detsembril teabepäeva, eesmärgiga arendadaja laiendada oma suhteid hankijateja klientidega.
TeabepäevaLosalesid mitmete hulgifirmadeesindajad, kellega viidi läbi tõsine, tõine ärialane
diskllssioon.

Täname asjast osavõtnud tarbijaid ja soovime kõigile
häid jõulupühi !

AASTALÕPU ORITOSED
TÕSTAMAA SELTSIMAJAS:

JJ.õuiu JJutttalateenistus
'(![:õsbtltL.'tlt kirtlUts

Keskkooli jõulupidu

ne~iapäev, 21. detsember kell 17.00
Baptistide koguduse jõulupidu

reede, 22. detsember kell 17. 30

Seltsimaja jõulupidu kõigile

laupäev, 23. detsember kell 21. OO
Suur DTSKOÜRTTUS "UUEL AASTAL

UUEHOOGA"

esmaspäev, 01. 01. 95 kell 00.30

24. detsembril kell 14. OO

Teenib õpetaja
ERNST ROSENSTEIN
Pärnu - Jaagupist
Laulab Tõstamaa segakoor
ürganist Astrit Pukk

Tegijate poolelt.

96-184
96-172

Kontakttelefonid

Tõstamaa Raamatukogu Lea Rannik
Tõstamaa Seltsimaja Ene Lehtsalu

Üks mõte on mõlkunud mitmete meeste meeles - võiks olla oma ajaleht.Nüüd ta tuli ...prooviks?Mis ta
siis on?Pole teisel nimegi veeLNimepanek on teatavasti väga tähtis ja vastutusrikas lugu. Seetõttu
tahaks kuulda kõigi asjast osavõtjate ja kaasamõtlejate S.t. Tõstamaa valla inimeste arvamusi.Niisiis
ootavad esimese lehe kokkupanijad iga arvamust, mõtet, ettepanekut lehe kohta. on' s meil seda lehte
üldse vaja? Kuidas võiks teda siis nimetada? Mida tahaks sealt lugeda? Mis on teie kandis
teoksil, uudist, mida võiks ülejäänud vallarahvagajagada? Mida sahistatakse? Mis on mureks? Kus sai
nalja? Mida tahad reklaamida? Millise hinna eest Sa ostaksid oma valla lehte? Aus kriitika lmlub alati
ära,aga ära unusta vanasõna: "Kus viga näed laita,seal tule ja aita." Täname kõiki kirjutiste
autoreid, kes leidsid pühadeeelsel kiirel ajal aega
pliiats kätte võtta ja lehe tegemises kaasa lüüa.
Rõõmsaid pühi ja väärt mõtteid uueks aastaks!
Lehe panid kokku Ene Lehtsalu,Lea Rannik.
Tehniline toimetaja,arvutispetsialist Ivar Vink1er.
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Maailmas on sportliku tegevuse
alusorganisatsioonideks
spordiklubid. Ajaga kaasas
käies tuli ka Tõstamaal 1993.
aasta sügisel kokku grupp
huvilisi, kes kutsusid ellu
Tõstamaa Spordiklubi. Amet
likult registreeritud mittetulun
dusühinguna tegutseb
spordiklubi alates 1994. aastast.

Spordiklubi tegevuse
eesmärgiks on spordielu kor
raldamine Tõstamaa vallas,
tingimuste loomine tervise
tugevdamiseks, puhkuse- ja
vaba aja veetmiseks kehakul-·
tuuri ja sportliku tegevuse
kaudu, kaasaaitamine võist
lusspordiga tegelemiseks ja
sportliku jäljepidevuse
tagamine.

Klubi mateljaalsed vahendid
moodustuvad liikme- ja
osavõtumaksudest, riigi- ja ko
haliku eeelarve eraldistest ja
toetustest ehk sponsorvahen
ditest. Senini on Tõstamaa vald
eraldanud oma spordiraha
Tõstamaa Spordiklubi kaudu.
Jõudumööda on spordikubi üri
tusi toetanud mitmed valla asu
tused, ettevõtted ja firmad.
Siinkohal tahaks tänada alati
võimaluste piires spordiklubi
toetanud Sauli äri, Havilõuga,
Hoiuühingut, Päästeametit,
Piimakombinaati ja teisi, kes on
toetanud sporditegemist
Tõstamaal. Eraldi tahaks
tänada Tõstamaa Teemeistrl
jaoskonda ja selle juhatajat
Leino Blasenit, tänu kelle
mõistvale ja toetavale suhtu
misele on Tõstamaal olemas
suhteliselt korralik spordiväljak.

Nüüd väike
tagasivaade mööduva
spordiaasta suurematele võist
lustele.

Vabariiklikest ja
maakondlikest suurematest
võistluslest osaleti vabariigi
valdade tali- ja suvemängudel,
Pärnumaa tali- ja suvemängudel
ja ran.namängudel.

Jaan1l<l$ märtsini
toimunud Pärnumaa talimän
gudel osaleti kavas olnud ühek
sast alast kuuel - lauatennises,
kabes, koroonas, sang
pommitõstmises, mälumängus,
juhtkonnavõistluses - ja saavu
tati valdade üldarvestuses 5.
koht. Edukamalt esinesid sang
pommitõstjad . (võistkonnas
Riivo Rand, Raivo Rand,
Andres Martson, Jaak Tork),
kes saavutasid 3. koha ja
mälumängijad (võistkonnas
Andrei Udu, Mihkel Lühiste,
Endel Tõnisson, Toomas Rõhu),
kes saavutasid samuti 3. koha.

Veebruaris Tartumaal

Lähtes toimunud vabariigi val
dade talimängudel osalesime
suusatamises, kus saa"lltasime
15. koha. Paremini esines
meeste teatesuusata~se võist
kond (Deivid Väära, Tarmo
Oidjärv, Argo Kaelep, Viljo
Lühise ), saavutades. tihedas
konkurentsis hinnatava 6. koha.

Pärnumaa valdade
suvemängud toimusid juuni
algul Tõstamaal, osales 18
võistkonda, kavas oli 8 ala.
Suurte valdade grupis saavutas
Tõstamaa 5. koha. Auhin
nalise1e 3. kohale jõudis valla
kergejõustiku- võistkond, kus
edukamad olid suvemängude
võitjaks tulnud Ants Pirso
meesveteranide kuulitõukes

( tulemus 11.84 ), Evelyn
Liländer neidude odaviskes (
27.90 ).

Pärnumaa valdade
rannamängud toimusid tänavll
Audrus ja teist aastat jäljest
õnnestus võitjakarikas tuua koju
Tõstamaa vallal. 13. kavas ol
nud alast võitis Tõstamaa
sanpommi (Toomas Selge, Jaak
Tork, Üllar Marus, Jaak
Hannus, Andres Martson) ja

viktoriini (Andrei Udu, Mari
Lühiste, Endel Tõnisson, Jüri
Rea, Mihkel Lühisle). Teine
koht saavutati taluperenaise
mitmevõistluses ja pendelteale
jooksus, kolmas koht köieveos,
parvetamises, kergejõustikus,
tippjuhi võistluses, talupere
mehe mitmevõistluses, orien
teerumises ja pendelteatejook
sus.

Eesti Maaspordimän
gudel juulikuus Viljandis oli
Tõstamaa vald 88 osalenud
valla hulgas 54. Kahjuks jäi or
ganiseerimisraskuste tõttu
osalemata valla köieveovõist
konnal, mis oleks eelduste
kohaselt meie seisu tublisti
parandanud. Osalesime
kergejõustikus (44.
koht),mälumängus (29. koht) ja
naiste võrkpallis.

Vallasisestest võist-
lustest toimusid möödunud

aastal võrkpallitur, kus osales 8
võistkonda. Võitjaks tuli Kesk
kooli võistkond koosseisus
Evelyn Liländer, Kristi
Tammela, Helje Vahernäe,
Cätlin Strandberg, Raidi Rand,
Riho JuIjev, Deivid Väära ja
Andres Sahtel. Teise koha

saa"lltas Ha'Vilõugja kolmanda
võistkond Ottokas.

Korvpallivõistlus
toimus lisaks meeskondadele
esmakordselt ka naiskondadele,
kus mängud ületasid oma
pingelisuselt ja temperamendiIt
tihti meeste mänge. Naistest oli
3 paremat võistkonda Jõgi
(Kristiina Joao, Maris Maruse,
Liia Oidjärv, Zeena Kask,
Helina Volgerad, Ülle Kaelep,
Leili Aavik, Aili Aavik), Täring
ja Keskkool, meestest Täring
(Heiki King, Ando Lomp,
Tomek Jaansoo, Mihkel Vaaks,
Enn Martson, Kuldar Miidu,

. Jüri Männikus) ,Keskkool ja
Kivikõrts.

Aprillis toimus jüriöö
jooks, mais toimusid esmakord
selt • valla meistrivõistlused
kergejõustikus, ok1:oobris
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traditsiooniline Tõstamaa jooks.
Uue üritusena on alustatud
mälumängusarja.

See oli pikaksveninud
lühike ülevaade mööduvast
spordiaastast. Lisaks eelnevale
töötavad spordiklubi juures
noorte treeningrühmad, kaks
korda nädalas OR, võimalik
kasutada spordisaali, mõtted
lilguvad jõusaali rajamise üm
ber.

Spordiklubi on organi
satsioon, mille tegevus sõltub
liikmete soovidest ja
aktiivsusest. Väga teretulnud
oleksid uued mõtted ja ideed
spordielu korraldamiSeks, kuid
samas ka lahendused ja
aktiivsus nende elluviimisel.
Just eestvedajate puudumisel
oleme kahjuks kõrvale jäänud
juba alanud järgmise aasta Pär
numaa talimängudest.
Spordiklubiga on võimalik
kontakti võtta allakiIjutanu
kaudu.

Puudust oleme seru
tundnud informatsiooni levi
tamise võimalustest. Loodame
et vallaleht hakkab ilmuma
regulaarselt ja kajastab ka valla.
spordielu. Selleks SOOvime
uuele lehele edu ja pikka iga.

o
Eesti Koolispordi Liidu 4.

5. klasside vanuserühma
rahvastepallivõistlustel osalesid
Tõstamaa kooli poiste ja
tüdrukute võistkonnad. Kui
poisid Sindis toimunud

alagrupiturniirilt edasi el
pääsenud, siis tüdrukud said
ala~pi võitjatena õiguse
osaleda T lUinnas TPÜ spordi
hoones toimunud finaalturniiril,
kus osales 10 oma alagrupi
võitnud kooli üle Eestimaa. Ka
heksast pingelisest mängust 00
nestus võita seitse ja see andis
või~ Tõstamaa Kesk
k~li.lt.. Võistkonnas mängisid
Viivica Leibur, Reena Pavlova,
Pille-Riin Jõgi, Egle Leetmaa,
Andra Vaaks, Angela Vaaks,
Margit Pusse, Reelika JuIjev,
Merit Kaelep, Margit Maruse
jaKätlin JÜrgens.

o
PKSL "Lootus" meis

trivõistlustel sisekergejõustikus
esinesid hästi Pootsi kooli
õpilane Marika Paju (. 1. koht
kes B-vkl. kolmikhüppes),
Tõstamaa kooli õpilased Riho
Jurjev ( 2. koht B-vkl.kaugus
hüppes ), Tauri Jurjev ( 2. koht
C-vkl. kõrgushüppes ), Cristi
Merimaa ( 3. koht C-vkl. topis
palliviskes) ja Kuldar Merimaa
( 3. koht A-vkl. 55 m tj. )

o
Uue -alana Tõstamaal

korraldas spordiklubi
mälumängu, mis osutus üle
ootuste osavõturohkeks. Nüüd
on kaheksa ajuvirgutajate võist
konda käinud koos juba kahel
korral. Esimesel korral olid
terasemad võistkonnad oma
Pere ( perek. Lühiste ),
Bürokraadid ( vallavalitsus ) ja

Podis ( POQtsi). Teisel korral
olid ennast oluliselt täiendanud
Bürokraadid, kes rebisid esiko
hale. Järgnes oma Pere ja
Lõvisüda ( Kk 8. klass koos
klassijuhatajaga ) . Vapralt on
võisteInud veel Nurgalöök (
side+r~atukogu+seltsimaja+
Valeri ), Tõhela, Vaska ( ve
Vassa+Kastna ), ja kodusaali
eeliseid kasutanud Lõuad.
Täname heade küsimuste
koostajat Andrei Udu, meeldi
va vastuvõtu ja auhindade eest
Havilõuga ja sponsorit Sauli äri.
Järgmisele mängule ootame
vanu ja uusi võistkondi 25.
jaanuaril, lrni toimub hoopis uus
mäng hoopis uute küsimustega
hoopis uute tulemustega.

o
Alanud on Tõstamaa

võrkpalIitumiir, kus sel aastal
osaleb kuus võistkonda.
Osalevad Tõhela, Ravilõua,
Päästeameti, Kivikõrtsi, Rot
Shof i ja Keskkooli võistkon
nad. Peale jõuluvaheaega
toimuvad mängud alates 8.
jaanuarist taas esmaspäeva ja
kolmapäeva õhtuti algusega kell
seitse Tõstamaa Seltsimajas.
Uuest aastast on kavas korral

dada mängude vaheajal võisi ja
eIUlustusi ka pealtvaatajatele.
Mäng\iOe kava on väljas
Roiuühing" stendil.

T9OOla8 Rõhu.

Matemaatika ei ole Tõstamaa) npähh. mata ..•ft

12.ja 14. detsembril toimusid Pärnus 5.- 6. klasside ja 7. klasside matemaatikaviktoriini "Nuputa."
Võistlusmäng koosnes neljast osast: peastarvutamisvõistlus, loovus- loogikaülesanded,
nuputamisülesanded ja ülesanded geomeetriliste kujundite kohta. Ülesanded, mis vajavad nii teadmisi,
kui "nuppu" tuleb lahendada kiiruse peale.

Läbi mitmekordse "sõela" pääsesid lõpuks kooli esindama 5.- 6. klasside võistlusele MaaIja
Lühiste, Raigo Karotamm ja Kadri- Ann Valgeväli. Võistlustelosales 19 kooli 21 võistkonnaga.
Võistluse võitis Tori koolja Tõstamaa lapsedjagasid koos Kilingi- Nõmme keskkooliga II- III kohta.
Võitjale kaotasime ainult poole puktiga.

7. klasside võistlustelosales tunduvalt vähem koole, sest võistkondade ettevalmistus nõuab suurt
lisatööd nii õpilastelt kui ka õpetajatelt. Ka seevõistlus läks meil väga hästi. Kilingi- Nõmme
keskkool ja Vändra Gümnaasiumi järelolime kolmandad. Selles võistkonas võistlesid Moonika
Seppamaa, Mihkel Merimaa ja Martin Vallimäe

Uuesti minnakse matemaatikas jõudu proovimajaanuaris ja siis lähevad.olümpiaadile vanemate
Wasside õpilased.

õpetaja Kersti Valgeväli.


