
Tõstatr\aa Yallavalits~s k~ufut?bvälja ~Oh,k.~'~~jT5~taW\aa
vallavapi ja - lipu kavand,ivaJtr\is!ami~~ksL

Tõstamaa vaDavapp ja - lipp peaksid kajastama:
1. Tõstamaa valla ajaloolist omapära ja eripära.
2"lseloomustama Tõstamaad: _ .

3. Olema lakooniline ja konkreetne ( et oleks võiJiialik vappi kasutada valla pitSlUil)
valla blankettidel ning mujal, kus on vajalikvalla sümboolika ). ' .
4. vapp peaks olema kilbi üldkujuga.

Tööd tuua või saata 15 • mirtsiks 1996. a. keDa16~ k$ TõstamaaVallavalit~sse,
aadressiga Tõstamaa Sadama tee..2, margukiJjaga " KONKURSS".

TöQd esitada kinnises ümbrikus,ko~si nime ,all, lisad~ omaandmed lisaünlbrikuga.
ZQrii teeb otsuse 10 lralendripäeva jooksul..
Töödele on panQud välja auhinnad: .
I koht 350 kr ..

IT koht 250 kr. ,,;'~;~:
m koht 150 kr. ,,- ,:I '

Zürii1 on õigus auhindu ümber jagada

Igal honttnikuljamitu kõrda
päevaslei - huVitume _-me ilmast.
Nii ilmast looduses kui sellest,
mis on laias iJm.asuudist. Dm on
meie jaoksoluline. Dmast
rääkid8., sobib alati. üks - osa
ilmast on tulIltel. Kus kaarest

puhuVad -seeon väga olUline! ,
Rahvatarkuse järgi on ju_ igal - "
tuulel oma täheQdus. _.: /

Oleme rannarahva.~:-Meri ja
tuul aga kuUluvad emliselt'

kokku. Ja kalamehe ja0ks'_ on
tuule suupd veel-eriti,oluline.

Tuül' jah, aga tuuleliPtfst ei ~.'

peeta nagu eriti lugu. kui asi inimesi puudutab: "Nagu.tuulelipp, kust tUUl, sealt meel". Siit võib jumese.
lohutuseksedasi mõelda, et kui õige tuul, siis ka õigemeel.!a süs see tugevus? Liiga vaikne - miski ei liigu, ,
liiga tugeV - kisub torriüks ja tagajärjed teadmata. Paras oleks ikka see kõige parelll:..

Nii meie 'valla eluski: küsimusi on palju,lahendusigi vahel mitu. Elu vist: ikk8.ei ole matemaatika;kus 2 x
2 =4. Mis siis teha? Sellepärast, armas_rahvas, laskeoma küla tuultel puhudalAinult süs võib loota', et ~
mis'peaksliikum~ ei jää seisma.' " '.' ... , ..
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MAA KORRALDA3A Te TÖÖTOAST.
Täna on meil aiDult teateid.

Tõstamaa valIavonnistatud talud~toimus 1995. a. suvel inetsakorraldus. NOüdseks on .

metsakorTalduskavad jõudnud tagasi Tõstamaale ja ootavad omanikke.

Tanel TioaSt

Jüri Käsper
Hans Kruusalu'
VemUtov
Elfiiede Jaaniks
Lea - Laine Koidu
Alviine Entson
Raivo Mändla
Anna Tiik

Jaak Jürgens
EnnaLumi
.\iva Rohi

Aadu talu·
Kadaka talu
Kivi - Kaarli talu
Kolonie talu
Kraavi talu

Kuusiku talu
Laaranna talu
Männiku talu

Oja talu
otsa talu
Pavli talli

Leida Merelo
Jüri Anila
MilviRand
Juhan Hannus
lvarBirk
HennoMiido
AntsLabe

August Mäeksoo .
Andres Kalbach
TüuPalu
Mart Vahtel

Putti - Hindreku talu
; Saksametsa talu

Sillametsa talu
Taa talu

TammetalJ,l
Taratalu
Tehvandi talu
Toa talu
Tohvri -Andrese talu
Vahemetsa talu
Vinma talu

EV Põllumajandusministrl käskkiIjaga on SELISTE ühismajandi reformi jaoks riigi poolt'
antav kompensatsioon ära määratud EVP arVe kroonides. Palume ühistatud vara subjektidel
meiega ühendust võtta. Meil on vaja Teie isikukoodi ja panga kviitungi täiendava kande kohta ( kui
on juba EVP arve avatud, siisjuurde makSta kas 5.- või 10.· krooni).

Vastuvõtu päevad Vallavalitsuses endi~lt esmaspiev ja aeljapiev 8.00 - 17.00
lõuna 13.00 - 14.00. Teateid telefonU 96 - 260..

Tõstamaa valla busside hinnad alates 01.01'.1996.a .
. 1

Päevaraha (tööpäevil)
krlkm I tunnitasu

. r

Valla elanikele
3. - 40. - 30.- ä 45.- 30. - ä 45.-

Hindu on võimalik erandkorras muuta, kokkuleppel vallavalitsusega.

TeINtud väljaspoole
5. - I 40. - I· 30. - I a 45. - I 50. 

Õppeekskursioonid 2. - km..
Pärnu teatrisse Scania bussiga 1 inimene 15. 

Ford bussiga I inimene 18. -

100. -

Ehk huvi tab ...

Tõstamaa surnuaial on juba 80 aastat tundmatu sõduri haud. Hauaplaat ilusasti ja tervena peal. Plaadil
saksakeelne kiri: tundmatÜ saksa madrus 1915. Viimastel aastatel on keegi hea inimene haua kOITastanud,
lilligi istutanud ...

Andrei Udu

..- --.--.--------- ...------- ••••••••••• --.... ••••.. - •••• -11••..•• -----------~-----
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Seoses probleemi aktuaalsusega tuletame meelde ...

~
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TÕSTAMAA· VALLA VOLIKOGU~
MÄÄRus

Tõstamaa 25.märts 1994~a.

KOERTE JA KASSIDE PIDAMISE EESKIRJAD TÕSTAMAA VAlus.
I.Koerte ja kasside pidamise eeskitjad kehtivad kõigi valla territooriumil elavate isikute kohta,kes omavad
koeri ja kasse.
2.Koeri ja kasseon lubatud pidadakorterites, individuaalmajades, pÜfatud territooriumil (tarastatup

hoovides, aedades, ketistatult) ..... '
3.Koera tuleb avalikus kohas hoida ainult rihma otsas, kutja,või kurjaks peetavat--lisaks suukorviga
varustatuit.

4.Lisaks p.3 toodule peab koera või kassi omanik kandma hoolt selle eest,et:
- koer ei pääseks teisi inimesi ehmatama,hammustama ega muud kahju tegema;
- eraterritooriumil või muulkinoisel territooriumil oleks info kurja koera olemasolust ja samas_tagatud
ametiülesandeid täitvate isikute ohutu llikumine;
- koer või kass ei reostaks ühismajade trepikodasid, koridore, laste liivakaste ja muid avalikke kohti (reostus
tuleb kohe 1ikvideerida). , '
- koer ei pääseks ega toodaks supelranda,kalrnistule,kauplusesse ega muusse rahvarohkesse paika;
- koera pidev haukumine ja ulgumine ei häiriks kaaskodanikke; .
- igal aastalvaktsineerida üle 3 kuu vanune koer marudaudi vaktsiiniga.
5. Hulkuvad koerad kuuluvad hävitamisele.

6.Tõstamaa Vallavolikogu volitab "Haldusõigusrikkumiste seadustiku"§ Or tulenevaid rikkumisi
protokollima ja annab otsustamisõiguse valla politseile.

Pitsat
Heino Tamm

Volikogu esimees

Kuna osa kohalikkekoe~manikke ei arvesta .ühiselu
reeglitega(lahtiolevad koerad on hammustanud lapsi,laste
liivakastid on mustatud,ühl~ade koridorid on sageli koera

väljaheidetest mustadjne.) peab Tõstamaa Vallavalitsus vajalikuks
järgmisi samme. Tõstamaa Vallavalitsus,lähtudes Tõstamaa

Vallavolikogu määrusest,kutsub kohale koerapüüdjad,kelle kulud
maksavad kinni püünisvõrkudesse sattunud koerte omanikud.
Täiendused Vallavolikogu määrusele lisatakse hiljem.

Nii algas uus aasta ühes peres.

Lapse suu küsib:

" Isa, lniks alevi kurjad kutsud' volikogu ja politsei peale ei rulugu? "
.•Jõuluvana, miks sa Riigikogule sapakaid ei toonud? Kaua nad mersukaid ikka lõhuvad? "
" Ema, kas komme tehakse elektrist, et hind jälle tõusis? "
" Vanaema; kas valimaskäimine on kole raske töö, et sinu pensi juba praegu tõsteti? "
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Andre; Udu'

•
, ,~ , Kf!lonei

ALEKSANDER SEIMAN 1'10

-to ; ~-~3.,Jaanuarir moodu{ 11<> -', . til}g1n1ustes ära· hiigeltoo.
o.:aaStatTõSt!!Illaa:}cõlgenimelCama'18.novembril võttis 4:'-polk. 600
-~javäeIase sÜnriist}~~,=. ~ -....' / 'mehe ja E.'mõnesaja kaitseliitiase
c; , "'"Aleksandet~,.seinran.',sQildis, _ning llkUiilipildujagi' vastu~ .~ ...-'.' -:- ':":;. ":'~. '.. _~~"_.•.... .,...-~

)1. jaai1uariÜ~-vaDaKiUeõdri-jätgi enamlaSte' 6., dIviisi hoobi.
)d886.o.'liaStal. tõStamaa vallas' Puniiste pooleloli 7000 meest,
.hõisatöölise' . poj~a;:c" 'Öppis 22'sÜurtükki~111 kuulipildujilt,2
Kasthä õigeusw kOQlis'ja Pärnu . ,..,soomusautot, I soomusrong,' 2

-liiinakoolis;"'V,iln<LjllÖkrukooli:leiinukit{venelaste ~andmed ).
· 'lõpetas 190J..~·~aastal. Vene Merelt toetas tüncüyaidlaevastik.
: sõjaväeSli!8J!1polkovrtik, oli ~ee oo:näide kui ülekaalukas oli
. pataljoniülem.·. ".,EsimeSes vaenlane. Sellele jõule pani-'Eest
maailMaSõjas sai raskesti, 'sõjavägi vastu tervepäeva:

· ha8vata. Detsembris 1917tu1i· Videvüro Saabudes andis kindral
"EeStipol~ oli polguülema abi Tõnis~n käsu Narva mahajätta. Kolonel Aleksander Seiman,
·lWrii' aprillimi 1918. Ülendati Järgnesid - taanduslahin- 4, tiigemendi ülem 1918-1919.

polko~ ~~sis 19~8~ ,,--,. gud.~av8hetuseks )~di~ 4. Lütusvabadussõjalaste liiku-
Kw Eesti Ajutine Valitsus 11. 'polk .••aenlase pealetungi seiSma .. OI' 'd Talli"'

novembril 1918 Tallinnas taas' , panna. 4.jaanuaril 1919 läks .rmsega. I vapsl e .. noa

tööle asuS, otsustati luua Eesti Seimani väeosa' Valkla' Juures .' ~~~mp~ . abJest~~~
sõjavägi.. 4~ . jalaväepolgu pealetungile. Narva Vallutati - ~:=atn . 't -rt· '

,. t:. ., I. -haks~ äärati'" t . 19" uaril v susest osavo u to II
.10rmeenrmS1\.0 ..• m. "agasr .Jaan '., ' määcaf ,', '1936 20 ' staks
Narva ja väeosa ülemaks kolonel4. jalaväepolgu' ülem, oli 'töölI" matvSb .' aesta, .
.Aleksander,Seiman, kes Seiman detsembrini J919.Pea1e sunm e.. a anes . amn taga

;','2' "1-- " bril' '-üdi',. <OI. "'k'·1:...· <. .: ed ' -.'.'- ..' ed' ül: ,;',Ii 't" 1938-, -i SaI tagasr kaotatud,:novem'Jo ,s I\.OOS'OllUes a "sOJavag e emJu••a aja _... , '
-ohvitSerlga Narva., Näd3lenne Icäsundusol1vit~er.1920 _ 1'927 OIgused.. , . ,.

Vabadussõ'. ,-' algust ·li'd -;"A..I li ·li t' -"'st" . i. Aleksander Selman vangistati'. ~a- 0 n~ ne ·,0 ,a SOJaIDlIUeenumI A.or-- " ..
b'"'-t .•• ,.~..,;;. -' ,,' aldusvalit ülo .,,1.•. nõukogulaste poolt 29.novembnlo vt sen A.ogu URi.e SOJavagrf suse em. .LiGIUt erru· ., ..

idap~J , . '., _ ' 19~7.a. K~~e Vabadusristi" ~~~:' Surmaotsus 5.aprilllst
Nädala Jooksu1..t~. kolonel kavaler.

Seiman "'., _ e,' pripitiiVsetes

'Kohalik pangandus .

.; !<9g1i'edmiseaasta on Hoiupank kuust - kuus~ bsvat~d kasumit, nö et 1993./wtal alanudrefoimi
järel teqtud 'iiwesteeringuclja töötajate pingutuse(i.annavad'häid tulemusi. Oleme jäänud'juhtivaks,pangaks
üksikjsikuteteenindamisel. ning samal ajal saanud,.'Ühatugev~' universaalpangana,kei; ,osUtab kõiki

· pangateeuuseid ka ett~õtetele. '. ". - ~ .. , ,

"Afeng toimub ka TõStamaakontoris, kuhu hiljtynalt'mäftsi!muks saab paigaldatud.arvutt',~ uuendus '
ki~ Oleicannete lllekumisi. Koos ,arvuti paigaldami~, on võimalik mur~sedli pangakaarte ka

. kohJlpeat.Pangakaart lihtsustab oma raha kättesaamist,st. raha ~n võimälik välja "õtta igaSt~Üoiupanga
kontorist ja pangaautomaadist. Tahaks rõhutada, et paDk.ei ole. ainult, rahakogumise.Iiohi, kUigi kli see'
teenus on endiselt omal kohal. Pank on asutus, mis osutab. mitmest.iguseid teentJseid, mis' meie, elu

"lihtsustavad .. , ...
Näiteks soovitan inimestel, kellelon tahtmist ja võimalust, lasta olDa igakuised sissetulekud panka

, kanda. Selliste ülekannete puhul ei pea. oma. raha, välja võtmakindlal kuupäeval ja· täisSumma·ulatuses.
Edaspidi on võimalik kohapeaL saada: ka väikelaenu, mis praegustes tingimustes: Üsnasoodne kindla.'~ .-./

$ssef:ul~ perekon~el~. Lõpetuseks 'soovin teü~. kõike head njng Jtülastag~ HoiuPanka, ka$või,
uudishimuJt. ' "', , . , " ,:

,LV••••••• r- -. 8P ••••. ~.
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Maainimese kevad oma tööde ja tegemist.p.oF~Je· ~~; ).~~~~.
kaugel.,pn viimane aeg täpsustada ja paraS aeglõPlikult' otSustad~j~'~..'" .
mida. ja kui palju,külv~ta, millist põllUr~u korralilmsiaki ....\ .
eeldades varuda. Ol~ks' sobilik. aeg .otsuStada ~keemiliSte, .
taimekait~endite " .mõõdapäästnatu . kasutamise. va.;alikkUSe\~il\i'~··
kasuks. Drila korraliku ~ematerjalitli; väetisteta ja'. ~stva
suhtumiseta taiInekaitsevahertditeotstarbekusse, ei ole loota kõrget
ja Jnajanduslikulttulusat saaki, " ::"" _- .•.•

"·Pood IKodukaup",ininnes~Vastuoma kolman~ekevadele, on .' .. "
vQtnud~egdale siidameasjak$varustada kohalikku jJõllu- ja aiapidajaf ol}llis~&osas.Vaj~e" m~t~
jalidega.Esiq1enepartii köögivilja- ja lilleseemneid on juba müügil.IJW y.~itd -ilL.tUttava~,'sordl!i,.sekka··ka.
'uuemaidja moõdsaniaid.· ,.>-'i/ "~ "" ~

Seemned onMAS"J;~ Sordiseeme"analpüsitud ja: kvaliteedinõutele vastavad.Saadavali;onc;n.ägu~ ..~
pakendis katteloor. kahte:sorti k8swboonekilet~istikÜ-ja IWwturvas ... ,' .

Varsti saabUvadhoinaseemned;finna "KemjraAgro" mineraalväetisedja taimekaitsevahendi(r~~ "
Siinvajame Teie, aia-ja põlluptdajate,meie alalisteja uute klientide abi. KUisÖ9viteosta meie poe kaudu .

veidi,suurema.koguse heinaseemet,väetist või taimekait~ahendeid, andke sellest poodi teada, .millist liiki, e

sOrti ja' kui palju.Poes on olemas,firma "Kemira Agro"asjalik·eestikeelne kataloo~ kus i~elooJflu~ata.kse.
kõiki firr!latooteid.PoeSt saate ka,.infoterinevate väetisteja heillljs~ete eel~atavatehindadekohta. '

Hea põIIupidaja! Ära inõtle kaua, aeg ei oota.Tule juba homme!Yali,otsusta ja osta.
"Ko4ukaup" alati sinu teenistuseS!..

A.Rea

Tõstamaa HÜ esiiDees

~ .. ~' .~ ... ~' ..~. '~' ..~ ... ~ ... ~ .. ~' ,.~.. ~ ..~...: :....0:. - ". -." ~.,. _~ . .-:: . .-:':-- .•...• ;.. ...:".- -::._ ~"'.' - ~._ ~._ ••. ' .

.••. 'o.2iLr.-': .• - ..•. ~ .• -'- .• ~<':::' .•.~<"; • ~ .••• "iC..::..~'~,., ~~;:' •. "~--. ~.~-.""~ ..•. ""l:..::.: .•..•• '-=:.. - ..

Küla omaalgatus.' .
"i.,

MUUtUSedja areng külas t kus .rrtaaelanikud"oogi habnud " kaas81ööjaid,et~ea 'algatUsjuba
saavad alguse. kohalikust alga-, iseendaeestseisma. ' : eos eihääbuks ..

'tuSest·,;;, see mõte on tänaseks" Ka Pootsis on rahvast "'. üks konkreetne üritus' sai
idinenia ..pandud ka Pootsis. virgutatud ja ergtitatud.:kokku teoks jubanovembris. Ivo Dm-

\seeme .on mullas, kui sügavalt ' . tulema. Selle vaevanõUdva.rolli, salu algatusel j~ Tõstamaa. valla
see juuri Mab ning' kas tulevad· on endale' võtnud .hoopis .toetusel oli Pootsi kqla_ 21.-
Vilja~- . ~ näitavad·, praegune linnamees Ivo nfusalü. " 26.nõvembrini esindatud Tal,.
~ariJkud.ise. ,;., Tundnud e enda vastU esialgu linnas käsitöö näitUsmüügil
'.,.- KlilarahY~". enesealgatUse küllaltkileige!;. umbusklikku,",',,Mardist -Kadrii1i"'.'< -

äratamiile on aega ja sUurtvaeva' .kohati isegivaenulikkU suhtu':" - Kogu nädalase väljapaneku
~ nõudC'\' tegevus, Raske on. meil mist, on tal jätkunud heatahtlikku sedsid üles ja viibi'sid'kohapeal ,

kohanedasellega, et ~kannatlikku5t . ja . diplo- Ivo' Dmwu ja Peeter Mäe;
hakkama 'kaise mõtlema, kaasa maatlikktJst. Mitmel 'korral on Suurema' osa moOdusta~d kan-

, ~fääkin,a, . planeerima. ·'TU{lIlDa...· koos· .käinud omaalgatuslik .gastelgedel kootud
. janduse tingimuSteSeituJe keegi'" arengurühm. _' 'põrandavaibad ja mitmekülgses

ülevalt poolt m~e töökohti ja Me alles õpime ja harjutame valikUskindad - sokid .a/s .- It:
ettevõtlust. rajama. Süski on riigil oma pro~leeme teadwst8Il)a . ,;Ergon" (P.Mäe), tarbekorvid
olemas .regionaalpOliitika, mis: ",.kõigepealtendale ning ~idi .' Arno Aksinilt;·valik' pltslihikuid '
igati' .soodi1stab~ onjaalgatilst. valIMe,maavalitsusele'kui.tarvis. Vilma Pärnapuuit, väike 'ifälja-

:Eestis leidub 'Daitmeid-piirkondi; ,Ei ~imu.~tar~.: kuii~' c~ kindaid,. r~lvusükud .'. ' ,''''.- "', , ,kaua, et tOO.• ,Iädrub,-wid"" -'IJÕI"ikucL"'~J&",lWsfell,.:"
} .. :<.:- <~':;.~"'''.. :;'f:~'-:-r ~- ~ l'~~,;::>---'~-:. ...,. -'4-

'~'''ll. ','"-~r.'
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Peeter Mäe Pootsi käsit(J(Jdega pealinnas

- ,Pull' Annalt, Lepa Leidalt
Suurepäraste' puukujukestega
esines Henno Müdõ, Näituse

bokSi väliskülg oli üles ehitatud

Eedi Tõnismaa rõuguredelit~t,
mi,lledel oli hea "vaipu"
eksponeerida. Kogu väljapanekut

ilmestasid tun~d lilleseadja Jaak
Tomsoni (hea naaber näitusel )
taimeseaded.

Konkreetne kasu oli kontak

tididest teistekäsitöö tegijate
vahel ja turu tundmaõppimine.

z ~äsitööl on turgu. Põhiline, et
käsitöö oleks Qriginaalne, rah
vuslik ja korrektselt teostatud.

Väga hinnatud on taimedega
värvitud lõngast kootud esemed.
Kena asi leiab ikka ostja. Kui
leidub keegi, kes on huvitatud

oma tööde müügist Tallinnas, siis
vahendaine seda aastaringseit:
Kui keegi soovib teenida
kudumisega etteantud kavandite
järgi, siis võtke kontakti Peeter

Mäega isiklikult või kitja teel
EE3662, Pootsi post

Edu teile käsitöö tegemisel.
RuthMäe.

.Ehk. huvi tab. o' •

Kas jõulukuul1995 ilmunud vaIlaleht oli esimene ajakirjandusvälj~e Tõstamaa vallas? Asi vajab
uurimist !

Pole näinud ühtki varasemat Tõstamaa ajalehte, ühtteist mujalt lugenud küll. Kindlasti on ilmunud
"Kastna Koguduse Teataja". Sellele vihjab Kastna kooli kroonika mitmel korral . .Mis see väljaanneoli, kas
seda trtikiti ning kus, kaua ilmus? Mingi nõrk niidike selle lWrimiseks onja see viib - Häädemeestele. Erme
tulemusi vara rääkida. 0

Teine teade pärineb aastast 1914. 16.veebruaril (siis oliveel vana kalender) kiitis Seli Kirjanduse
Ringkonna (seeoli enneolematute ettevõtmistega rahvaharidusseIts) koosolek heaks Tõstamaa kihelkonna
ajalehe väljaandmise mõtte. Eeltööde komisjoni valiti Seli Kirjanduse Ringkonna poolt vallakirjutaja H. Tamm
ja kooliõpetaja lErikson. Kui kaugele jõudsid eeltOOd,või algas enne Esimen~ maailmasõda?

Samal koosolekul otsustasid Kirjanduse Ringkonna liikmed lihavõttepühade ajal .alkoholi mitte tarvitada
ja see rahaohverdada seltsimaja vooderdamiseks.

~\ . ~\
~: .•. ~ .

o .' 'I ~. -.\.-J ·
Maailmakuulsusega mehi on Tõstamaal üksikuid käinud ..
1940. aasta sügiseloli tollane ajalehe " ~ommunist " vastutav toimetaja ( pärastine Eestimaa kommu

nistide 0 peamees ) Nikolai Karotamm teejuhiks kahele nõukogude kirjanikule ja viis mehed ka oma va-
nematetaIlu Rammukametsa külas. Need kirjanikud olid Solohhov ja Ehrenburg. J

Kui keegi on sellest kÜlaskäigust enamat kuulnud, andke teada lehe tegijatele.

Esimese pärja Leo Tolstoile t~ Tõstamaa mees Juhan Tael, kes oli raudteeaednik Astapovo jaamas,Kui
Tolstoi Viiekümnenda surmaaastapäeva eel raadiomehed tulid lindistama ja ütlesid: "Te olete kuulus aedni.k,
" .siis Juhan vastas: " Miks ma siis ei ole, ma olin Laidoneri aednik. " Raadiost jutuajamist kuulates ei
kuulnud vana mees seda lauset, sest aastanumber oli 1960. Juhall Tael puhkab Tõstamaa õigeusu surnuaial.

Andrei Udu
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Skautlaager "Jalaku '95" - StJtJgitoimkond

Paljudele võib olla uudiseks,et TõstamaaI LuterikiIikn 'kõryal tegutsevad ka bapti~d 'Nn see on ja seda
juba 1991.aasta sügisest alates. Sagedasemaid küsimusi on, et kuijwnaJ on üks, miks pe8b nii palju erinevaid
kogudusi olema: öeldakse ju, et üheskorralikus külas oll'ikka üks kõrts jaOks kirik. Aga. Dagu.metearne on
Tõstamaa alevik. mitte küla ja ka kõrtse on rohkem kui üks. Nii et kahe koguduse OlemaSolu ei tohiks ~
probleeme tekitada. samuti ei tööta me kellegi vastu, vaid koos ja ühiseeesmärgi nimel. '~O .~.;;.

1990.a. lõpul. kui olin Tõstamaale elama asunud. tekkis meil koos'Aiari Allikaga mõte alustada siinlaste

ja noorte piiblikooliga. Somyat nime otsides läksime ajas tagasi. Leidsime. et 1934. aastal oü KäStDaSP'ämu
Immaanueli .Baptistikoguduse tööpunkt. Samuti meeldisid meile baptistide põhi!l'Õtted. N'äiteks uSu ja
südametunni~ vabadus. Sündides ei· ole laps koheselt baptist. Keegi ei tohi inimest USklikUJCSsundida ..
Inimene kasvab suureJes ja otsustab ise. mida ta usub ja kuhu kuulub. Rahvalikutt lihtsad teenistuSec:i,Jõsine
ja reaalne ellusuhtumine tunduSid meie arvates sobivat. eestlase elustiiliga. _.. :". ~ c." l'

Tõstamaa' Baptistikogudus töötab. momendil juriidiliselt· Pärnu Immaanueli -koguduse osakonnana.
Kogudus kuulub Eest:i Evangeeliumi· KristlasteBaptistide Koguduste Lütu:- Eesti EKB=Lüt kuullili Eesti
Kirikute Nõukogusse. Meie liitu Iamlub 88 kogwlust jll' 6400 lliget. Baptistide Maailmaliitu, kuulub 4Q
miljonitJäisõign.,.Jjtk'lllüget. koos lastega 90 miljõnit.~. _ -.

Tõstamaai käib meid koos 62 inimest. Lipsi on 37. noori 14 ja vanemaid Il. Koos käime tÕe pühapä,eviti
seltsimajas. kell 11.00 vanemad ja 12.30 lapsed ja noored. - _- . -, \

oma väikese kogudusegasaame olla sillab naaberrahvaste vahel. Meil on sõpruskogudused Rootsis ja
Soomes. Tänu Soome Saarijärvi Vabakogudusele· on pitblikooli lapsed saanud puhata sealses kristlikus
suvelaagris ja sedajuba kahel suvel. Ka on Saarijärvi.inimesed käinudTõstamaal. Sealsed inimesed on väga·
tänulikud külalislahkuse ja armastuse eest..mida nad kohtasid Tõstamaal oUes.

TõstAmAJIja Saarijärvi inimeste vahelise sõpruse Sügavust näitab ka see~ et Saarijärvel on korral~
eesti keele kursused. kus 10 inimeSt iga päev paar tundi eesti keelt õpivad. Usun, et nii mõnigi tõstamaalane
saab neilt kirju juba eesti keeles.

Suviti toimuvad meil laagrid. Üks eredamaid
mälestusi lastele ja ooortel~. on kindlasti Eesti
Rootsi ühfue skautlaager' "lalaku 95".
Laagritepidamise' traditsioon Jätkub ka edaspidi,
Tulevikus -loodame, et koos lastega ei peIga metsa
tulla ka nende emad - isad.

Usume. et lähitulevikussaab meil ka olema oma
ruum või väike maja. seniks oleme tänulikud neile
inimestele. kes on lubanud kasutada omi ruume
piiblikooli läbiviimiseks.

Omalt poolt soovime. et elu Tõstamaa vallas nii
majanduslikus kui ka vaimulikus mõttes lüguks ikka
ülesmäge.

Selleks -palju Jumala õnnistusi.
. Renee Riisenberg
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. . Sport.
Seekord ainult ajuspordist. 25.jaan. toimus järjekordne mälumäng. Juba kolmas!

Tun<,iub,et see ettevõtmine on igati õnnestunud. Täname Tõstamaa Spordiklubi ja
Toomas Rõhut.Võistkonnad olid taas vapralt platsil.Kahjuksjäid tulemata Tõhela talbud.

Kired lõõmasid! Aga kõigile on ju teada.et ainult vaidlustest sünnib tõde. Et anda
veidi puhkust vanameister Andrei Udule,koostas Seekordsed küsimused Ain Rel!-_Ka

~uhinnad pani välja Tõstamaa HoiuÜhing. Mängijate seisukohalt ongi põnevam,kui kÜsimusi koostavad
erinevad inimesed.Loodame,et leidub veel neid,kes tahavad küsimuste koostamisega ennast proovile
panna. Ootame huvigajärgmist turnüri. \

.Võistkond "Nurga Löök"
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. Val~ jutt .. ~~' , 'e ,~ .,CC' ,,",""

... et Riigikogu' omatöög.a' re.htIl,c,on! y5u)uvana tQi igale rahakoti,aga
1Jni1~fa~'~jakobsoni~seernrieks'7iis:S~~p:anemata~~-' ,
.... et, SIll, loöga "pealtkuulamine lõppes! • Tt;lefoniilõrk pakub

,peal·e:k!l~.balltisvõipt.Üusl:.'e!)c[i~se~v.HsiL .. :,' , ". " , ' " .
. '~,etchussisõit kinJ!is !>Sõiduautogaüksinda linnaskiiimineikka kallim.

~ .- ~ ~. _-=::- '. - - • -' • - • - - - ~

•..• I!ft kQrteriüür~'" ·kõrge!: ~aLga,tö9d 'pole taivJs tehtf" siis taovad
maks-umaksjad ri~gie~larve: sLhukulud kirii-ii.

~- ~ " "

Et' See leht täna teieni." jõudis"sel1e eest tähame era'ldi
" - - - - ,- '. - ',- ' .... ' '.". :.. :" - -; ',.

tänada Tõstamaa,.HüautoJuhtJ" Tfa!lo,·Pärnat .. Ja Valer,i, JUrjeVit-,-
kes m€ä:dkriisimomentidel t'ranspordiCja hädast välja ai tasid'~ '

T.änuja kiitus ki:1ulubka kõi gi,l e , neile,ke,s selleslehe,s
/drja.tükkidega esinesid, ja meidmuulviisil' abistasid.Siin'
tahaks Öelda neile,kes meil'e kaastööd 'teinud ja keiie' ki,.rjatö9d
ei Qle veel lehekesse mahtunud, ee , oleme väga ,tänulikud ja
m.itteilmumine ei' vähehda n~nde väärtust.tjkskordon- nad 'lehes
"ni-i.'ruinii"· !Ootame a.lc'tiivset mõtlemist Jakaasplöomist!

Toimetus.

Kontaktteleforiid

Tõstamaa Raamatukogu-Lea Rannik

ITõstamaa Seltsinlaja Ene Lehtsalu. Tehniline toimetaja Ivar Vinkler .

%-184
96-172
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