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Selle aasta 20. oktoobriltoimub väga oluline
sündmus Eesti rüklusearenguja kestvuse
seisukohast· valitakse kõikjal üle Eesti uued
kohalikud omavalitsused. 'Kui võrrelda kogu
riiki püramiidiga, -siis ,koha!ikud omavalit·
sused moodustavad selle püramiidi alumise
osa, millele toetub kogu ülejäänud ehi·
tis.Seega on oluline mõista"etkogu Eesti riigi
tugevus sõltub sellest, kui tugevad on koha
likud omavalitsused. 'Juba Vana - Hiina

legistlikud mõttlejad mõistsid, ettotaalne riik
saab Ornakodanikke täiuslikult vallata ainult
sel juhul, kui aiamateit onära võetud iga
sugune omaalgatus. Nad väitsid, et sääraste!
kodanikel kaob 'peagi võime iseseisvalt
mõelda ja nad on riigi poolt täielikult mani~

, pul~ritavad. Nad ütlesid· kui rahvas on nõrk,
siis riik on tUgev ( ja vastupidi ). Selline riigi
ja rahva vastandamil1e on omane just totaaJ
setele rii,kidele ja vastav kogemus on ena
mikel Eestimaa elanikel ka olemas. Sellises
riigis seatak~seadus näiliselt üle kõige, kõik
on alj,ütatud riir!huvidele ja tahtele ning
üksikIsiku tahe,.ei loe midagi, ta muutub nö
rtIutrike~kssuures masinavärgis (mutrejd
saab vahetada,kui vana enam ei sobi).
Sellises riigis on kõik näiliselt lihtne. Sellise
ma$inavärgi tipus troonib.Suur juht või Isa
(kuningas või ka president), kohapeal esin
dab teda ametnik, kes tavaliselt on kohale
saabunud kusagilt kaugemalt ning väljendab
ja täidab täielikult riigivõimu tahet. Saatus
elada, säärases riigis saab tavaliselt osaks
rahvastele, kes flh mingil põhjusel kaotanud
hu_vipmaenda_ käekäigu vastu, mandunud
üldiSel~ mugavuseleehk kui inimene ei viitsi
enam 'iseseisvalt mõelda, on ta väga rahul,
kui kõiR tema eest ära otsustatakse. Tavaliselt
Oh säärases ühiskonnas enamus inimesi'

võrdselt vaesed - seegi põhjustab rahulolu.
Naabrimees elab sama halvasti kui minagi.

Milleksselline pikk sissejuhatus?, Aga
sellepärast, et Eestis ringi liikudes või käajalehti
lugedes (lugejate kirjad) kohtab väga sageli
arvamust, et valimistel pole mingisugust mõtet
nagunii keegi kusagil paneb kõik paika. See,nn
üks esimesi märke sellest, et rahva tahe oma
saatust määrata hakkab kaduma. Inimene tahab '

küll valida endale mingisugust müstilist presi-
, denti, kuid ei ole huvitatud kohalikeomavalitsuste
valimistest(ammugitegevusest),väheseks kipub
tahet jääma ka Riigikogu valimisteks. Säärased
tendentsid on' Eesti rahva edasikestmise

seisukohast vägagI, ohtlikud. TänapäevaEesti
poliitikasvõib täheldada mitut poliitikut; kes män
givad just nende meeleoludEigaja kelle eesmärk
saab olla ainult võimu· enese kätte haaramine,
st. rahvalt võimu'võtmine. Ja selles ei olesüüdi
keegi muu·kui rahvas ise. sest rahvas annab,
Napoleon ütles peale endakeisriks kroonimist-"
keisrikroon vedeles tänaval, ma korjasin seU§!
ülesja panin endalepähe - vihjates sellele, et
ainult prantsuse rahvas ise saitalle sellekrooni
kinkida, loobudes ise seeläbi revolutsiooni ajal
kättevõidetud vabadusest Seegapeaksid kõfk
inimesed endale selgeks tegema, et kohalike
omavalitsuste valimiseef''on Eesti ri.igis toim,u- .
vatest valimistestkõige olulisemad. Ukski pre~i
dent ei saa lahendada kohapealseid ptobleem"e,
seda saavad demokraatlikus riigis ja ühiskonnas
teha ainultneed inimesed ise, kedaseeprobleem
puudutab. Kui kohalikud omavalitsused on tuge
vad ja suudavad tõestada oma teovõimelisust,
siis riik delegeerib neile järjest rohkem õigusi ja
ka kohustusi ning rahvas saab seeläbi järjest
suurema võimaluse võlta osa riigiasjade aja·
misest. Samuti· sõltub kOhaliku elaniku heaolu.
suuresti justvastava omavalitsuse tegevusest.
Seega, valides kohalikkke omavalitsusi,
määrate te kõik omakäekäiku järgmiseks
kolmeks aastaks ja-teisalt suunate olulisel
määralEesti riigi käekäikjJ. Selle teema
lõpetuseksrõhutan veelkord - te valite oma
tulevikku, valite just ise ja seega on see üks
olulisemaid otsuseid, mida teil sel aastal teha
tuleb. '

Valimiste puhul tuleb silmas pidada, et
valitakse vallavolikogl:!.sid,mittevallavalitsusi.
Kuid, kuna vallavalitsused moodustatakse
volikogude poolt, siis valite te ikkagi kaudselt ka
vallavalitsuse:-cSee meenutabkaheastmelist
valimissüsteemi, näiteks umbes sääraselt
valitakse Ameerika ÜhemJriikide president
(tõepQolest, ka sealei vali rahvas presidenti ot
se). tJhesõnaga, teil on õigus nõuda oma
saadikukandidaatidelt, et nad teadvustaksid teile
selle isiku nime,keda n,ad näeksid tulevase
vallavanemamt Paratamatulttekib küsimus,miks
ei võiks vallavanemat valiQaotse ja milleks neid
volikogusid üfdsevaja on. Sedac[l peensustesse
laskumata väga raske lihtsalt lahti seletada, kuid
põhimõtteliselt on vastus sellele küsimusele
kÜllaltki selge: Nimelt on demokraatlikus ühis
konnas üheks olulisemaks reegliks võimude
lahususe printsiip- nimelt peavad ilmtingimata
olema lahutatud kolm võimu - seadusandlik - ,

täidesaatev - ja kohtuvõim. seda ei ole välja
mõeldud ei eile ega üleeile, vaid juba 18.saj

'Prantsusmaal ühe kuulsa valgustusfilosoofi 
MQntesquieu - poo~, kuid sarnaseid mõtteid on

,väljendatud juba tunduvalt varemgi. Midagi.
paremat pole suudetud siiani välja pakkuda ja
tõenäoliselt ei pakutagi. See süsteem, peab

,tagama, et iga indiviidi huvid oleks piisavalt
esindatud, ehk teisisõnu peaks olema tagatud
riiklike ja individuaalsete huvide'tasakaal.Aotud
juhul on valikogude puhul tegemist seadus
andli~u poole ettk rahvaesindustega, kelle

'~smane ja peamine ülesanne 0n jälgida oma
:haldusalas elavate inimeste heaolu Üle, muu
hulgas kontrollida ka täidesaatva vOjmu, S.o
vallavalitsuse tegevust. Selliseid Qmavalitsusion
Eestis valitud juba üle 150 ,aasta.. Tõepoolest,
aastatel 1816/1819 said Eestimaaja Liivimaa
(Tõstamaa seega 1081.9)k00Spärisorjuse ka0ta,\
misega õiguse valida omavalitsusi. (Vahepeal,
1940-1991 mingeidrea.alseidvali.misi ei
toimunud ja kedagi ei valitudrSiis moooustati
ka vallad - tavaliselt moodustasid ühe valla ühe
mõisa talupojad. Sellest ajast peale on sHn
öeldud, et iga vald toidaboma sandid ise.
Muuseas, vallavanemaks võis olla ainult
taluperemees, sest tolleaegse arusaama järgi ei
tundnud ilma omandita inimesed v~lIa asjade
vastu piisavalt suurt hu\(i (neil ei ole midagi
kaotada). Vallavalitsemine ag.a käis ka tol ajal.
üsnagi demokraatlikult. Siiski oli üks oluline vat:le
- naistele valimisõigust siis veel eiantud.Naised
pääsesid Eestis valima alles koos Eesti vaba
riigiga 1919. aastal (Asutava Kogu valimised,
Inglismaal näiteks alles 1926. aastal). Täie
õigusega arl,iatakse,et ilina vallatöö,kogemuseta
poleks sündinud Eestivabariikija.justselle pärast
valis Eesti rahvas 1918.aastal demokraatia tee.

Edasi tuleks peatuda sellel, miks on
kasulikum hääletadanimekirjade ja mitte
üksikkandidaatide poolt.lsegi\;'p.na.sõriaütleb,
et kaks pead on ikka kaks pead. Uksikkandidaat
on küll näiliselt sõltumatu,j<uidtegelikult on tema
tegevus küllaltki kammitsetud. Kui näiteks.
seitsmeliikmelises volikogus igaüks räägib ise
keelt, siis selline volikogu iialgi tööle ei hakka.
Järelikult ori kaks teed: 7 meest-naist kempleb
ja kõmistab igaüks omaette'edasi, kõigiian oma
õigus, teg~likkuses aga midagi ei muutu ja ei
juhtu. Säärasel ühenduse! ei lasegi seadus kuigi
kaua tegutseda. Tein.evõimalus on see•.et tuleb
saavutada mingi kokkuLepe, sellega on aga

. Järg2.1k.



Endel Tõnisson,
vallavanem
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tl!lilliste vAlimisteSA Oll tesu? .
valimis~.e.aasta 'I. jaanuariks ,:~hel:nalt.vi is kantud valijal, kes on eelhääletamise päeval
aastat puslvaltelanud valla temtoonumJ! 3) vähemalt 18aastane.
on kantud Eesti hääleõiguslike välismaalaste Kodus h"iiäletamine korraldatakse
riiklik~~.re~!stris~es~lIes.v~lIas. valimiste päevale eelneval päeval ja

* HaaleOlguslik el ole ISIk,kes on kohtu valimiste päeval. Kodus hääletemine
p~.?lt .tunni~t,:tud . teovõimetuks. korraldatakse ainult valija sellekohase
Haaletamlsestelvotaosalslk,kesonkohtu taotluse põhjal, mille ta võib esitada
P?ol~ ~üüdi. mõistetud ja kann,ab karistust jaoskonnakomisjonile kirjalikult, telefoni
kmmpldatTIlskoha..,. teel või suuliseit .teiste isikute kaudu.

Kellel on õigu's kandideerida valla- Jaoskonnakomisjon registreerib kõik
volikogu liikmeks? taotlused. ~

~alla~olikogu liikmeks võibkandi- Volitatud esindaja kaudu hääletamine
d~~n~~ ISI~: I) ~~s on vi~hemalt 18~l~stane algab 10 päeva enne valimiste päeva ja
haa.le~lgushk EestI.kod~lmk 2) kes hIljemalt lõpeb valimiste päeva õhtul kell 8. Valijal,
valimiste aasta I. Juuml elab püsivalt valla kes viibib trevislikuseisundi tõttu või mõnel

t~.l:.rit..?oriu.mil 3) ,kes ?n .kantud. E~sti muul mõjuval põhjusel eelhääletamise ajal
haaleOlgushke kodamke rIIklikku reglstnsse ja valimiste päeval väljaspooloma püs'iva
selles vallas 4) on andnud seaduses elukohajärgsevallaterritooriumi,onõiaus

,ette~ähtud korras süümevande 5) valdab hääletada volitatud esindaja kaudu. Valija
, eesti keelt vastavalt keeleseaduses sätestatud annab volitatud esindajale hääletamissedeli

, tas~mete 6) kes ei kanna karistust tahtliku välja andmiseks Vabariigi Valimiskomisjoni
kunteo eest. kehtestatud vormi kohase omakäeliselt

Kuidas registreeritakse kandidaate? kiljutatud yolikirja.
Hääleõiguslike' kodanike poolt moodus- Kuidas toimub hääletamine?

tatavaid valimisliite registreeritakse koha- ' I) Valija võib hääletada ainult oma
likesvalimiskomisjonides alates 600augustist püsiva duköha järgses valimisjaoskonnas.
kUill~20:augustini I996.:. Hi !jem valimisliite 2)Iga valija hääletab isiklikult Valijal, kellel

'gus 1. lk. enam el reglstreenta. Ukslkj<andldaate on ei ole võimalik hääletämissedelit ise täita
'sõltumatus Il läinud. Demokraatlik ühiskon võimalik esi~ad~ ~~ni S. s~ptem~riJ1i.' on õigus lasta hääletamissedel täita mõne,i
ähendabki.kOkkulepetja sellisete kokkulepet oo NB! Vahm~sllltu .reglstre~ndes tul~b teisel isikul,kuid mitte selles valimis- ,
,õlmimineonparatamatu,Nimekirjadeesitamin IIl?u.P?olt reglstreenda ka lIIdu an~et~lk nng~o.nn~s .kandideerijal. . 3) Jaoskonna- ,
ähendab seda, et hulkolulisttööd on juba enn aSIn?~Ja, kellekatld~ ~a~~ab vahmls~ komlsJom lIIge annab valiJale hääletamis-
alimisi ära tehtud, põhilised kokkuleppe komiSjon suhtlema vaIIlTIl,sl.lId~lga.Samuti ~e?eli valijate nimekitja alusel kehtiva tema;
õlmitud ning rahval on vaid tarvis valida oleks h.ea edasta?~ .kom~,~~onIlekohe ka 'IS~.~Ut tõ~ndava dok~mendi esitamisel.
tsustada, millise nimekirja seisukoh,ad j n~ed ISikud, k~s Jalglks haalet\-!stulemuste' Haa~e~anlls~~delI~aaJmse kohtaannab valija
aailmanägemus tallekõige rohkemsobib (jus kll1dlak~te~e~l.lISt.... , .. ', allkIrja vahJte nIInekirja. 4) Kui valija
!me.1tsõbi~jamitte ei meeldi); Nimekirjadeük .oo Val~mlslllt eSlta~ ~eglstreeru;mseks ,a~.~stas h~.äletamI~sed~!il vigu või rikku~
Ivaimeeelis on see et on võimalikkoondad Jarg-mlseddokumendl,d:. haaletalTIlssedell, SIIS on tal sedelt
rinevate eluvaldko~dadeesindajaid. Ühelg- .kandidaa~i allkirjaga tõestaWd, jaoskonnakomisjonile tagastamisel õigus

'ksikkandidaadil ei ole võimalik tegeleda j ,v,on.TIIkoh~lne no~sole~ t~ma reg!stree7 ,saada uus hääletamissedel. Kui valija oli
aada ülevaadet kõigist valla olulistes n~ls~k~ Ja kandld~el:Ulll.seks.~astavas rikutud hääletam!ssedelile märkinudjuba
üsimustest. Seega on tema ettevalmistus vall vaI1l11l~rmgkonnas:~sl~aJ'lnll,~ekI9~.; . oma otsu~tuse, ~rIlpsutab ta selle enne sedeli '
sj,adeg?teg~l.emiseksoluliseltnõrgem. Muldug - n?usolekus mUl:~:lta~.~ear~ kml1lttls: et , tagast~~ls~Yibl nll:.~t otsustus ei ~Ie loe.tav.
eltub nimekirjadesoht, et teatavseltskond või ~Q~alll.kon ~antud haaleOlgush~e kpdamke" 5~oOYahJa:taldaboOh~ale~~mlssedeh salajase
ahvast lollitadesvallas ( riigis) võimu haaratle;..wstrJsse Ja ~~ ~mand~nud eestI 'keeles haale~amlse kabllms, kIrjutades hääletamis- ,
a siis rahvaleselja keerata. Onneks on Eest ,pOhl-. kes~-vOJ.korghand~se; '., .' ~dehle selleks ettenähtud kohta vastavas
alladpiisalJa~väikesed,et rahVaspeaks sellise c~andldaadlolllakäehs~I,t~IlJ~l~tild, ,waliinisringkonnas kandideerijate hulgast
ehed ära ·tundma ja läbi nägema, samut k_uupaevaga~~~rust.atud J~ .aHklrJag~" '.~!le·ka\ldjdaad! registreerimisnumbri.See7.,

alit~kse.vallavolikogudküllaltlühikeseks ajak t.o.~nda~ud" suumeva;f\ne' (juhu'I,~uJ" '~ärel:m,urrab ~alija hääletamYs.se~el.i;kokku,.
asiisel pea sellis.eid tegelasienam tagas,: ',suumevanneon,. antti,? ~afem, :tuId:; "vo~ta" Ja eSitab selle JaoskonnakomlsJom 111kmeie,,
alima. ~3iitsiis loogili,nejäreldus-ärgitageom .~:~.Ielt. asu,tus.lt. toend, kefJe'le ,se~ •k~s: p~.n~b ~ol9cumurtud~~i\I~ta~is~ed~li
aremaid poegikandldeerimaj(inimekirjadess suumevan~e'an~1 )'.:, " ',' .:~: ,. ,,:,al.l~ku~Jele J~oskonnakomlsJompltsatl teise

'hinema;Jätke endale meelde, et volikogud0 . ,,-~~n~drda~t'~e ISI~u~!1~m~d:vastav~lt "JälJe~dl. ~,e~JäreJ:Iaseb v~~ija hääletamis
eie jaoks ja mitte, teie volikogude jaoks; mi ,,' Vabartlgl YafmllskomlsJom poolt kehtes. ,se~eltva.llmls~.astl. 6?yahJa laseb hääleta-
ähendab, et ,nõudke oma saadikuteU nend ,tatudvonmle .. ,", .. " ' . " '., ,ffilssedehkastI Ise. ValIja puhul, kesfüüsilise.
egevuse kohtaaru, nad on kohustatud t€id om ,NBUuhul kUisel~l.!b,~t kandld~at~stäb' <puude tõttu ei .ole võimelineise hääletamis-
egevusest informeerima ' .' , , ' teadlIku1tvaleand,meld, on see'aluseks:tema,sedelit kasti 'Ia'skma, võb seda teha mõni·

Lõpetuseks ma(nin, et 20. oktoobri mandaaditühi~tamisek,.~;.·' . '. ' .:. , :.; ,teineisik valija juuresolekul.
valimisedon pisut seotud ka presidendi' " NB! ~andj~aa~lde Ja,rJestust l~lT~ekil]aS: " ",' , , •.
valimistega, seda juhul, kui juba teie poolt peale ~'e~lstreerIl~~,I,stenaJ~muuta el,saa., ' LugupeetudvahJ~! ,
valitudRiigikoguei ole töövõimelineja ei saa " Mlllme on haal~t~~lsek:01:d? ",' , ' , . ,Pea .meeles, et volIkogu saab nii" ,

'ise presidenti valitud, Siis. moodustatakse, ' 20: ok,t~Igab haa~'etanl.l~~ kell, 9; , s~~.~ne,'nag~ ~ina seda ta~ad ja valid.
kohalike o~avalitsus~ esi~daja'test Valijate,' 1~0m.l11lk~1~alop~b keIl80h~uL~~al~t~~akse. ~uud. onv~hk Ja :vastutus.smu. ~ui sina
Kogu,kes SIIS ka preSidendivalib.See aga el ' J~~~konndkomlS)OI1lpoolt selleks maaratud , el vab, vahvad teised. Valivad vOlb- ~lIa '
ole 20. oktoobrivalimistel sugugi kõige haa1etan~~~ruumls·'",·,oo' ~~~~ise.vol.ikogu; mida sina ei taha. Ara
olulisem ja tähtsam vaid nende valimiste .Eelhaal,etam,ne algab 10 paeva.enne Jaa ~oJ,? Ja langeta oma otsus. Mõttetu
hoopis vähemtähtis külg. vellImls.lepae.va mng kestab kuni vallll1lste on Ja argllevad kolm aastat asjatult '

R' . S k paevamiga paev poskonnakomlsJol1l poolt nuriseda, kui sa pole õige kandidaadi'mnn a s, selleks määratud lÜiiiletamisruumis valla valimisel osalenud. '
Pärnu Sütevaka vali!}liskomisjoni poolt määratud ajaL

Humanitaargümnaasiumi õpetaja " Oigu~ h.äälelada eelhä~.IetaTl!isel .on
selles vallll1lsjaoskonnas valiJate nlmeklI]a

Kellel on õigus valida?
I hääleõiguslik On Eesti kodanik, kes-on

valimiste päeval
I) vähemalt 18- aastane 2) elab püsivalt

valla territooriumuil 3) on kantud Eesti·
'hääleõiguslike kodanike riiklikku registrisse
sellel s vallas .. ,

Il hääleõiguslik on samuti Eestili
seaduslikultviibiv välismaalelne, kes' I) on
valimiste päeval vähemalt 18aastane 2) on



7õstAmAA "'1JAUAvolikogu otsus
11.juuli 1996.A. IJl".1

~ohAlike omAvAlitsust~ volikogutle

VAlimistegA seotutl toimilJgutest.
I. Tõstamaa valla territooriumil on üks valimistingkond.
2. Tõstamaa valimisringkond on 13 mandaadiline.
3. Tõstamaa valla valimiskomisjonis on 5 liiget:
a) Ants Jaansoo - esimees
b)Karin Randmäe
c)Liivi Heamets
d) Heino Laanemets
e) JaakValgeväli

Asendusliikmed on:Meeli SuU, Hilja Mändlaja Ruth Vene.
4. Tõstamaa Vallavalitsus moodustab valimisjaoskonnad Tõstamaal, Tõhelas j"

ootsis.
Heino Tamm,

volikogu esimees

Looduskatastroofid ei käi ka
Tõstamaavallast mööda. 12. -13.
juuli öösel ületas sademete hulk 100
mm.

Üleujutatud põldudeit kogus vee
vool kokku heinaja ummistas'teetruup~.
Metsikud vihmajoad uuristasid kruusa
teesse vagusid ja kandsid pinnast maan
teekraavidesse. Tekkisid kunstlikud jär
ved põldudele, millede pindala ulatus
kuni -10-15 hektarini. Mitmel juhul
sattusid tekkinudjärvede põhja talunike
kartulipõliud, milledel kultuur hävis.
Vaatius näitas, et 16. juuliks oli suurvesi
paljudes kohtades alanenud, piisavalt
oli aga ka veega kaetud põldy, kus
alanemine polnud märkimisväärne
(Tõhelas oli säilinud 10 -15 ha järv
h~inapõldudel). Suurema langusega \
pinnasel ilmnesid tõsisemad purustused
- hävinud oli 4 sillatruupi - Männiku
jõel, Võidu ·kraavil ja Teoste magist
raali!. Eriti suures ulatuses on Männiku

jõgi ära viinud tee pinnast (teetammi on
ära kantud kohati kuni 2,5 )11

sügavuseit).
Purustuste likvideerimiseks -näeme

ette kruusa vedu Alu ja Potsepa
karjääridest, hävinud sillatruupide
truubitorude väljavahetamist, truubi
otste valamist, teeaukude täitmist ning
erakorralisi töid teehöövlile. Kuna vallal

pole vahendite piiratus~ tõttu eelarves
ette näha lõiku looduskatastroofide
likvideerimiseks, esitati vastav,taotlus
EV Valitsusele ja EV Rahandus
ministeeriumile 143000 kr. eralda
miseks selleks otstarbeks.

,Endel !.õnisson,
vallavanem

"Tulevik"

"Tasakaalukarl"

AAstA

Erinevalt oponentidest, meie ei jaga
<'Vassa" katteta lubadusi.

Meie kohuseks on:

Valite "Vassa", valite parima lahenduse
oma muredele.

199J.
vAI,mi:splAkAtitelt

Toetame talude taastamist, väik~toot- Rõhutmne tasakaalukust. Meile ei Uuesti tööle rakendada Tõstamaa
misejaettevõtlusearengutvallas. meeldi kõlavad loosungid ega tühjad kalatehas, pakkudes tööd vähemalt 30ele

Soovime, et Tõstamaa vald oleks lubadused - tuleb teha tÖÖd. i'nimesele.

hariduse -, kultuuri - ja spordilembene. Et uut koolimaja niipea ei tule, peab vana Seista selle eest, et sotsiaalabi fondi
saama korralikud sanitaarruuilljd: pesem is- kasutamine oleks sihipärane.

"Tõstamaa" võimalused, WCd. Et öised Tõstamaa tänavad oleksid
vaiksed.

Valides meid, valid töö, turvatunde ja
tuleviku!



4. 7õstA~AA 7uuhut ~r.7 (S) , c2\u9u/st/ 1996

~Aske õpPiistet

. Ene LehtsaIn

k'fge.l"biogus
laskmises, kus Tõstamaa poiste tulemused
just kiitaei, olnud ..Hästi läks aga murdmaa-,
jo.okstis, kus JO noortmeest said hinnalise
I. koha. Lugejale teadmiseks, et murdmaa

j?öksustuleb Iä,bida teatud lõik" kandes
'kaasas padrunikaste ja tank'itõrjemiine.'
Köieveos jäädi Saarde malevkonna järel 2.
kohale, granaadiviskes jäädi 4. kohale:
Lõppkokkuvõttes saavutati tubli 3. koht. Ka

võistlustel näitasid oma asjalikkust ja
vastupidavust vanema põlvkonna mehed
Evald Jõe~uu Tõhelast, kes võrdselt
noortega tegi kaasa jalgsimatka ja Dunar
Kukk, kelle õlule jäi kaitseliilaste laagri
kqrraldus. Tõstamaa malevkonna naistest oli

konkurentsitult parim Signe Põldroos.
Maakonna võistlustulemuste põhjal

aioodustati vabariiklikeks KL päevadeks
Pärnu võistlusrühm, kuhu kuulusid Tõsta
ll)aa malevkonnast RihoVäli võistlus
rühmaülemana, Rene Kask-'-võistlusrühma-

ette teenistus~ks kaitseväes: sõjandusalased vanemana. Esimesse jakku kuulusid Ivo
teadmised, distsipliin ja füüsilIne vorm. Heinvars, Algis Kiinvald, Ainar Rohei.:
Ajateenistuseks kaitseväes kõlbmatuks puu, Alo Kotka (malevkond koosneb
tunnistatute hulga järgi võib järeldada, et kolmest jaost, igas jaos 8 meest). Vabariik-
meie noormeeste tervis ei ole just kiita. likel võistlustelosales 17 malevkonda.
Tõstamaa malevkonna kaitseliitlaste Arvastades seda, et iga aastaga läheb

keskmine vanus kõigub 20-30 aasta vahel, konkurents aina tugevamaks, esinesid
aga on ka vanemaid, kes paraku KLi mehed väga hästi. Viiel aastal, mil on
tegevusse tõsisemalt suhtuvad kui noored. osaletud vabariiklikel võistlustel, on alati

. Oma oskusi ja vastupidavust on tões- jõutud esimese kolme hulka. Erinevatel
'tatud juulikuuS Pärnumaa Kaitseliidu aladel saavutatud tulemustega võib vägagi
päevadel Reiusja vabariiklikel võistlustel rahule jääda. Eriti tugev hüpe toimus
Paldiskis augustIs. Pärnumaa Kaits~liidu isetegevuses- möödunud aasta 8. kohalt
päevadelosales 8 )l1alevkonda. Tõstamaa tänavu esimesele kohale.

oli väljas 21 kait~eliit]asega. Kedagi ei .. Pärnumaa kaifseliitlased võivad nüüd
synnitud tulema, aga osavõtjatearv (60st . 'rõõmu tunda auhinnaks saadud 50st
21) näitabasjassecsul~tumist. Üritus algasvormik~)ITiplektist.
maJevkondadel'jalgsimatkaga. Iga malev- Kaitseliidu Pärnumaa mareva

~ondstartis eri paigListja sihtpunktiks oli ' instru~tori Tõstamaa malevkonna
Reiu. Meie pÖiste lähe oli pärn.u lennuväljalt· pealiku nooremleitnant Riho Väliga
ja,Reiu jõudinisek{'läbiti 29k111.Järgmise) . vestles

päeva1 toitt;llsid mitmesugused võistlused.

~aakonl1a'ka!tseliitlased katsusid jõudu <

Kaitseliit - mis see on, kellele ja milleKS?. '

Kohaliku Kaitseliidu,tegemistest oli
nõus infot jagama: noöremleitnant Riho
Väli.

Kaitseliit - Eesti Viibariigi rahva vaba

tahtlik relvastatud organisatsioon, mis
taasloodi I 99D. aastal ja k,uhti võivad
kuuluda EV kodanikud. Kuna KL on

vabatahtlik organisatsioon, on temakindlus,
Eesti kaitsel kaheldamatu. Pä~nu, sõjaväe
ringkonda kuuluvad Pärnumaa, Saaremaa~
Hiiumaa, Lääneinaa, Sakala ..Pärnumaa qn .

omakorda jaotatudkolmeks, piirko~naks:
Tõstamaa, Pärnu' ja Saar~e. Tõstamaa
malevkond hõlmab Varblat, Paadremaad,

Uipet, Tõhelat ja Tõstamaad.- Malevkonnas
on 60 liiget, nende hulgas ka mõned
naisterahv~d. Kaitseliidu alla kuuluvadka

kodutütred ja-noorkotkad - n.ö järelkasv,
Noortega tegelb Tõstamaa] 1I0naHeinvars
ja VarblaseRene Kask, kes R. Väli sõnutsi
suhtubKLi ettevõtmistesse' ,tõsiselt-ja on
ära teinud suure töö. Noori valmistatakse

.Xõik siin ilm,A~(Jn.

I. I""tAsA~AA us,~ ~

Hiiju.ti ..!eg-Lvesi 'Tõ~(tamaa]egi liiga ja
nüüg ta seda viga vist parandab. Vällemalt
Nooruse tänava majäde elanikud ei saa nüüd
Nee liigküHuse üle nuriseda. S.eda tihtipeale

, :pole'köhe üldse. KUljad keeledriiägivad, et
mõned aiapidajac! on .Iiighoolsa..d
kastmisega, kastvatoma aeda kohe päev
läbi. Aga tehnika (pumbad)on meil ju

. selline, naglj ta on, ja paljudes maades on
puhas vesi ammugi defitsiit. Hakka või jälle
vihma paluma?
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Kuigi PMÜ(Pärnu Majandusühistu) on -sulgenud oma
kauplused Pootsis, Selistes, Laol, Kastnas ja peagi (1. oktk.a)
lõpetab oma tegevuse ka Tõstamaa alevikus -asuv
tööstuskaupade kauplus, ei jää elu, seisma: Töö'kaid ja
pealehakkajaid optimistlikke ini~esi leidub Pootsis Ja SeFstes.
Nii onASPootsel taas avanud kauplused Pootsis, Laol, Selistes~

TõstaJmale jõudnud kaubahuvilise pilku köidab kenamaja, mille
tulevik teadmata, kuna I. okt. sulgevat uksed selles asuv
tööstuskaupade kauplus .'Ukse kohalt võime lugeda: ETKVL Pärnu
TK kauplus. Nojah, siis on muidugi aegkinni panna. Sellist asuttist

pole vist ammugi enam.

AS Ergon (perekMäe) on meie teenindamiseks avanudhuvitava
müügikoha. LoodusIikult kaunis koh~s tammede all asuv 'TõriJ" ,_
on meeldivavälimusega, kuid esimipilguLüsna tavapärane ehitus.

MÕtJed: "Noh, teadagi, karastusjoogid;- napsud, maiustused ..."
Sisened ja üllatud. Valik on hoopiski mitmekesisem. Sooja sööki,

kohvi, jäätist jms saab nftutida istudes ~eeldivate lauakeste tagaja
seejuures lasta silmal puhata väljapandud käsitöödel (mis_ on
muidugi ka müügiks). Rõõmsad kaltsuvaibad, sokid, kindad jms
on kõik oma firma tooted. PererahvaIan plaane-ja mötteid
edaspidiseksRi ja võibcollaleiab seal töödja rakepdust nii mõnigi

Tõstamaa ~alla töötajäänud (või lähitulevikusjääv) elanik:,

,Aga t~ru- t~rb€ks on Tõstamaal nüüd layad paigas, ja lausa
'eeskujuliku tehnikaga varustatud -lauaalt paista,vad mingid juhtmed:

,-küllap.on: sigl]alisatsioon~i. peale panducf~ Ehitus.Eegevus,pole
kaugeltki lõppenud (või alanud 7). Seda tõendab maikuyst saadik
kesk alevjtkükitav kruusahunnik, millevastas meie ainuke,agasee
eest a<;endamatuja nüüdseks ETK A (eduka kaupluse) m~rki kandev

"toidupood ja p~?l tühja m~ja,.mille kiiva~s omaniku~sETKVL, oh
vabandust PMU.

Pootsi ja Tõstamaa vahel~ jääb Selist~. Vahvakoht -jälle kaks

poodi. Üks kuulub AS Pootse);ile ja teine on Jaani'ärieJa~ni pood:

Taas meeldivad üllatused: müügil ka tööstuskaup, hea puu-ja
ju urviIjade valik ja, mis maainLmesele eriti.oluline - hinnad tunduvalt
odavamad kui teiStes kohtad.es. Pererahvas asjalik ja rõõmus.e

- *********-*** - --
Rõõmu teeb eelmises lehesproble~l1seks kuulutatud Lucia &

Luciano. Meeldivad uuendused, millele lootsill1e,d laskt1Udki
ennastväga kaua oodata. Asutus on avatud iga päev Il.oo - 19:0Ö
ja 21.00 - 02.00. Seal saab sooja süüagi ja mis põh-iline: uus kaader
on teotahteline ja oma mainet tõsta püüci~v. Jõudu ja vast~pidavust
neile!

r



Meeldiv üllatus oli näha selles tähts~s .
rahvusvahelises seltskonnas ka lausa oma

valla meeste töid, mis olid täiesti võrreldaval

tasemel teiste töödega. Nutikalt oli Viruna
parun alias Mart Vachtel ära kasutanud

männi koore ja puidu erinevaid värvitoone
tulemus tore "Pontu" .Mõneti abstraktsema
sisu, kuid väga peene viimistlusega paistis
silma Toomas Miti "Peminissimo".

Lõpuks esines TõstamaaKeskkool
toredalt humooriku kavaga: Ka juhuslikud
möödasõitjad jäid nautima kirevais
rahvariietes pisikesi tantsijaid asfaldil ega
pahandanud ajutise liikluspausi pärast.
Tagasiteel peatusime Pootsi koolis. Seal
andis meie akordionikorüfee Venda Tam-·
man koos oma õpilastega mitmetunnilise
kontserdi. Selle tõeliselt nauditava kontserdi

kavas oli palu rahvamuusikast klassibilli
välja. Kokkuvõttes oli see üks tõeliselt
kultllllrne õhtllpoolik, mida perifeerias
esineb kahetsusväärselt harva.

Tänulik osaleja
E. Liiv

OlümpiAfulif)oofsis

Üldise tähelepanu keskmes olid Kreeka
kunstniku tööd:"Aleksander in Tallinn" ja
"OlymplcPlame". Viimati nimetatud töö·
kujutas olümpiatõrvikut, kus näituse
avamiseke märgikssüüdati ka tuli.

Samas toimus ponide võistlus, kus
rahvas pidi otsustama, milline "team"(p'~mi
ja võistleja) jätab kõige parema mulje. Uks
tore "team" on ka fotol.



Ants Linnutaja
On laulukangast kootud ,
külI mitmel mereteel,
kuid seni laulu loodud

pole Sangelaiust veel
Saar asub Liivi lahes

poolsada meetrit lai,
suurmadalike vahel üks hektar

suurust vaid

Saar -hunnik suuri kive,
linnulauine taevaruum.

Sangevana hütt kui ime,
üksikmetsik õunapuu.

Seal merevesi kare

peSeb lautrfkivil :Suud
ja majahoidjakstai'es
on tihtihuIlmv tuul.

Mere sülest päiksenuppu
hommikuti tõusmas näed,

õhtul jälkmerre ,uppub,
siis kui otsa saanudpäev.

Veereb laine laisalt saarde,
hommikul siis meri klants,
Kui aga pöörab vesikaat~de~,
siis läheb lahti tormitants.

Laht kui vägev pesuma~in
ruIlib, loksutab ja keeb ..
Saareke nii imekasin

pesupäeva kaasa teeb.
Kivid linnusitast puhtaks,
abajatest välja praht.
Saar veel korra üle uhta

maha loputadavaht.
Nüüd Sangevana tarel .

. önpalgidpehkinud

jakivikuplid saarel '.
linnud taas ära "ehtinud" .

Ka~angevana ammu

on~aarelt lahkunUd,
V-~idmel~egav~el nimmu
katsub m~tsik õlinapuu.

Kord ~las saarelkalur
.nii räägib rahvasuu, .

,ja saarel otnud11l}itsik

jamet~ikõun~puu ...

7~stAmAA 7uule4 ~t' 7 (8) cilu9ust,1996 7.

mõttei.t mAoUAioft
Vist iga tõstamaalane teab, et vaIlal on ka oma saar - Manilaid, kus-elab umbespoolsada

inimest. Munalaiu sadamast kiviga visata ja räägitakse, et sobiva veetaseme ja tee tundmise
korral saavat kajala sinna. Kust maalt keegi märjaks saab, oleneb inimesepikkusest.Aga
kui paljudmeist ei ole sealkäinud?

Augus~ikuu algustõi manijalasteIe rõõmu - sai valmistee - päris tavaline kruusatee,
mida möÖda käiakse, jalg- ja mootorratastega sõidetakse. Mootorrattast suuremaid
sõiduvahendeid saarel pole. Tee ehitas vaIlavalitsuse ieIlimusel AS HüdromeI.

M~ul'ija memined
lasev,ld Munahiiu.

sadamaspiimaautot·

oodates näppuder
nobedasti käia.

Manijä rahva
sõiduriist oma
kodusaarele

tagasisõiduks.
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Kujundus
AS Viiteleht

tel (248) 75 476
Trükkinud
AS Trükk

::Kõike ~ la
hLad
~. I/nL I/H..Õ-Le ei I~ ?
c5eaL,kLLt. päiked ei
oIR.,
OlL aFIH.LLJ1u.d I~ !

.J2LicUa JNLi.rkJ..oo 96
7L3e.-iI'LFiLdt.. rR-UI'm 93
::K.ri.d;jal'L :x.a....e.LLFU. -

. 9~.
:x.arl dL3dnIu.hL 90
qJ~a.~ -89
q'JePla q;Jü,na 87
.../HaFia. .J2Lü~ 86
c5-in.LLÜla ~ 86'
c3bhiUl'I ..~.tL 81
.J2icLia. WI.l'LI'L 79
rJ-ü.ri ../J'hrbnaa 75
~L Wa:ju1a. 74
~.t.lpa rBarL 74
t;J"lcu.I'l'La ~.i.f- 7~
q.JolLU,'La, c5LarkoP'l
71
$-el1'nLl. :::Karlep- 70
gILeOJo., (()Uli 65
"le1bI.R .J2L;,.?-65

Lea Raunik, Ene Lehtsalu
Tõstamaa Raamatukogu Tõstamaa Seltsimaja
tel 96 184 tel 96 172

Toimetus: .0

7ubli
SAAvutus

8.:"9.augustil olid Urumarja
s.pordibaasisPärnumaa ja
Tartumaa omavalitsuste

suvemängud.
Tõstamaa valla esindus

saavutas Tartu maavalitsuse

esimese koosseisu ja Nõo valla
järel hinnalise kolmanda koha.
Kokku osales suvemängudel
26 võistkonda. :
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Igajärgnev vastus koosneb eelmise vastuse
tiihtedest, millele lisandub veel üks täht.
Vastused ülevalt alla. Ridade lõputähtedest
moodustuv sõna on lahendiks.

Koostas Sinu Arli


