
'Oli s'ünnipäev
24.veebruaril. -

tähistati Tõstamaal

Eesti Vabariigi ,81. .
aastapäeva kontsert.:"
aktusega. Tore. oli
tõdeda, eLmälestUsed
"punastest
pidupäevadest" enam
ei häiri ja inimesioli
kohale . tulnud
parasjagu st. rohkem
kui mõnel varasemal
korral'. Sarjame,' mis
me sarjameseda-
praegu~tEesii, riiki,
aga 'eks ta on ikka
oma, ja patriotis
mitunne selle p<l'remas'

tähenduses pole õnneks kadunud.
Avahümn Tõstamaa ühendatud

puhkpilliorkestri esituses (dirigent
Rein Vendla) tekitas piduliku tunde.
Päevakohaste sõnadega astus

kohaietl!lnute ette vallavanem
Toomas Rõliu. Pidupäevaaktuse
olulisem osa oli kindlasti Tõstamaa

valla vapimärkide esmakordne
väljaandmine. Valla vapimärke annab
välja valla volikogu ja vastavalt'
otsusele ,anti sel aastal välj? 2
vapjmärki.
. "Vallavanema' sõnutsi 'arutati

vallavapimärkide, väljaandmise mõtet.
koos Andrei Uduga üie aasta tagasi ja.
loodeti esimesed vapimärgid üle Mda
Eesti Vabariigi 80.aa,st';lpä~vaks st.

, .. ' .. '. möödunud'. aastal.. "Kahjuks jäime
~iimeseTp&t~maav~II~,vaphnärgl ,.,., 'hHJaks", nentis'Toornas,Rõhu. "ja
v,õttisvastuAnor~iY~ tütar ~ati , tänaseks jäimehiljaks k;fAndrei Udu

Lühiste.' . jaoks.,.:", ' , . , '

Tõstamaa~

valla vapimärk nr.I
antivälja' Andrei
lJ.du1e (posruumselt).
Tema tööd ja
tegemised Tõstamaa
vallas on oma rahva.le

teada ja neid
siinkohal' üle rääkida

ei ole vaja. Andrei
Udule kuuluva autasu
võttis vastu' tema

. tütar :Mari Udu.

Vapimätk nr.
2 anti üle EndeL
Tõnissonile, kes on
samutipõline tõsta-

. maa mees ja:: -tei'nud
oma mitmekülgse ja

tänuväärse' töö siin. Eriline koht
kuulub Endel Tõnissoni'le . veel
seetõttu, .et ta oli Tõstamaa valla
esimene vallavanem taasiseseisvunud

Eestiajal. Paljud asjad, .. niis . on
tänaseks' ära ,tehtud, on just· tema
.algatatud.

päevakohaselt tõstatas

vallavanem üles mõtte meist kui Eesti
riigi kodanikest -a.lates sini-m:ust
valge lipu heiskamisest pidu~äevadeI
või oma kodanikukohuse täitmisest

valijana., K,okkuvõttes võib. ikka
tõdeda, et millisedoleme' me ise,

.selline on meie lähem ümbrus ja .ka,"-, .

riik Iervikuna.
Järgnev pasunakoo,ri kontsert >sobis
~õigiti selles~epäe\,aja-.öli tujutõs!ey.

Kontsert-aktuse,meeleolust saj,osa·
Lea·R;'"";,,
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Tõstamaa valla. volikogu järjekordne istung
toimus 19.,·-eebruarfl...

märts

Kas oli põhjuseks talvine suuruse poolest ühe elaniku kohta.
gripilaine, kevadväsimus või on See on kõigiti kena, kui see ei mõjuta
lnõnel volikogu liikmel lihtsaltotsa valla võimalusi selle aasta
saanud tahtmine ..kaasa lüüa sellel investeeringute osas. nimi praeguseks
kohal, kuhu eelmistel valimistel .kokkulepitule (1,3 milj.) jätkuvad
meelsasti kanditeeriti, aga D-st oli pooleliolevad tööd koolis ja' nende'
alguseks kohal 7 volikogu liiget. Peale tuJemusena saab ehk teoks mõni
allakirjutanu oli seekord volikogu ümberkorraldus ka alevis. Ka
tööd uudistamas' ka Tõstamaa päästeteenistuses on tulemas
keskkooli 12.klass koos õpetaja uuendusi, mille tulemusena peaks
L.Vesikuga. Huvi kohaliku näiteks Tõstamaa Päästeteenistuses

/ võimuorgani töö vastu oli aktuaalne meeste 'a!\, kahekordistuma. Vallale
ka seetõttu, et kohe olid tulemas tervikuna on see kasulik. Tõhela
riigikogu valimised. Aga kui rahvamaja ehituseks on projekteerija
"võrrelda " kohaliku volikogu· konkurss läbi viidud ja projekt peab
liikmete ja' riigikogulaste osavõttu valmi111a veebruari. lõpuks. See
istungitest, siis on see. vQrdlus ählii arutatakse Tõhelas läbi ja seejärel
Tõstamaa kasuks. Järjekordsed' läheb ehituseks3Ettevõtlusele, mis on
valimised seisavadees sügisel. Nüüd,.' meil jätkuvalt" madalseisus,
kus meil on veel .hästi lU'eeles kaasaaitamiseks . , . on koostöös

hiljutised riigikogu valimised (ega Pärnumaa Ettevõtluskeskusega
need meid ju ei heidutanud,otse plaanis märtsik~us Tõstam.aalläbi viia
vastupidi, tegid targemaks), loodame, vastavsemirlar,mis _ peaks harima
et kohalikud valimised tulevad meie võimalikke ettevõtjaid.
asjalikud, huvipakkuvad ja mitte ,'Piiinal<ombinaat on nüüdseks
vähem p§nevad. müüdl,ld ja selle 'otsuse õigsust näitab

Nagu tavaks, algab 'volikogu aeg.
istUng vallavanema infoga. Mis siis Taastusravile taotleti' ühe
kõrvujäi? Teatavasti on tuisuse talve suurema projektiga 132-t hihaJldet,
(millest meidki sel aastal ei säästetud) mis on nüüdseks ka: saadud j,a.kus 59
mureks vallateede lahtilükkamine. tuhande eest on juba praeguseks töi~
Vallavanema .arvates saadi selleg~ .. tehtud.' Tänu mitmesugustele
hästi hakkama. vallateed olevat enne projektidele on Tõstamaa vald saanud
lahti olnudkui mõned Pärnu linna 602 tuhat Iisaraba. See tähendab. et
tänavad. kui ei oleks neid projekte kirjutatud,

Vallavaneminformeeris siis seda raha ei, oleks olnud.
volikogu möödunud aasta Regionaalarengu Sihtasutus on
investeeringute jaotumisest põhiline andja ja Tõstamaa vald oma
Pärnumaa valdadele. Selgus, et meie projektidega on saanud 17% kogu
vald on. eesotsas investeeringute

Pärnumaale ,eraldatud rahast, selles
osasedestab meid ainult Kihnu vald.

Teise päevakorra punktina oli valla
1999.a. eelarve projekti II lugemine.
Nimetatud projekti kommenteeris
vallavanem. Volikogu liikmete poolt

eel~E.Vekomisjonile ettepanekuid ei
olnud laekunud - järelikult
aktsepteeriti esi.tatud projekti. Esitatud
eelarve projekt volikogu poolt ka
kinnitati ja on ära toodud käesolevas
lehes. Veel andis volikogu " oma
õnilistuse" laenuvõtmise taotlusele ja
bussiostuks. '

Kolmas päevakorra punkt nägi

ette v~lIa vapimärgi kandidaatide
kinnitamist ja valimist. Otsustati· sel
aastal välja anda 2 vapimärki ja 5-st
esitatud kandidaadi st osutusid valituks

Andrei Udu (postUumselt) ja Ende'l
Tõnisson.

Neljanda päevakorra punktina
kinnitati· vallavanema'statuut, mille

õpingute käigus oli välja töötanud
vallasekretär Eve Sahte!.

Viies ja· viimane punkt
päevakorras pl,lud1..ltas· Tõstamaa
töökoja' omandiõigust. Infot selle
kohta andis vallavanem. '

Allakirjutanu \1ägasubjektiivse
arvamuse kohaselt oli volikogu istung
informatiivne. küllalt konkreetne,.

paraja pikkusega, millekõneajast 95%
hõivas julgesti vallavanem Toomas
Rõhu.

Seekord seiras volikogu
Lea Rauriik

Tõstamaa valla must krooriika
(jaanuar-veebruar 1999.a.)

• 04.-09.01. murti sisse Ermistu
külas Eha K. suvilasse. Varastati

riideesemeid, kööginõud.
elektroonikat, alkoholi, toiduaineid .
Kahju 9620.-
• 25.01. murti sisse Seliste külas
Peeter X. suvilasse. Keldrist v:;mistati
40 pudelit mahlaja saunast lähker .
Kahju 1760..-

• 25.01: Seliste külas asuvast Marje

B. su,:ilast varastati 2 segistitja
kraanikauss. Kahju 1750.- .
• dets.98.-31.0 1.99. varastati Seliste

. ,
külas Helmut R.-le kuuluva.
Ülnarmetsamaterjali 40 thm. Kahju 20
000.- .
• 06.02. Tõstamaa alevikus Lembit
M. slauto Austin lükati eemale

parkimise kohast. Lõhuti ära 2
küljeklaasi, süüteluku kate, peegel;
varastati makk~raadio ja 8 kassetti. .
• nov.98.- 13.02.99. EnnistukUlas

oli sisse murtud Sirje T. maamajjaja
ära on varastatud 1 laualamp, 2
laelampi, lawmõusid.
• 20.02. !../;,:paspeakülas Paavo S.
suvernajal löl1ati ära aknad.
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1999. aasta Tõstamaa valla eelarvest
kodude, tervishoiuasutuste -jt.
omavalitsusasutuste tööd ja
ülalpidamist. Lähtuvalt olemasolevast
rahast ja oskustest püüab vallavalitsus
neid _ülesandeid täita nii hästi kui
võimalik.

Alustades ülesannetest eel

toodud järjekorras, siis sotsiaalabi
korraldamise ja vanurite hoolekande~
küsimustega tegeleb vallas üks
sot~iaaltöötaja, kuigi seda tööd võib
teha lõputult ja probleemide
lahendamist jaguks kahele.
Toimetulekutoetused tulevad valla

eelarve väliselt riigilt, tänavu. on
Tõstamaa vallal kasutada 4n ,000
krooni. Hooldekodu kulu on414 000
krooni, millest 220 000 maksavad·
vanurid ise. Möödunud aastal
õnnestus remontida hooldekodus san.
ruumid, tänavu üritame teha korda
köögibloki. Valla eelarvest kulub
sotsiaalsfäärile 8,2 % .

Elamu-. ja l\ommunaahllajan
duse; veevarustuse, kanalisatsiooni

'korraldamiseg~ ja heakorraga tegeleb
vallale kuuluv oü Sufe. Möödunud
aastal läksid käiku rekonstrueeritud
puhastusseadmed, tänavu oleks vaja
ehitada välja kanalisatsioonikollektor
Yarbla suunal' kuni hooldekoduni ja
Pärnu suunal Lootuse tänavani 

paraku puudub selleks raha. Taotlus
keskkonnaministeeriumile on esitatud.
Vallateede hooiduseks. remondiks ja
tänavavalgu~tuseks on eelarves 138
000 krooni, millest lume 'lükkamisele

on juba kulunud ca 35 000. Et teema
oli mööduval talvel aktuaalne. siis

selgituseks: seni on Tõstamaa vald
võtnud endale kohustuse. hoida
sõidetavad valla teede-registri s olevad
teed, edaspidi tuleb ilmselt mitada
hoida teed lumevabad iga kasutatava
elamuni. Sellest peab jätkuma ka
teede hööveldamiseks ja suvel
plaanitava Kalda ja Jõe' tänava
vahelise silla remondiks. Nelja
surnuaia korrashoiuks ja vahtide
palgaks kulub 58 000 . Transpordi
valdkonnas teenindavad valla asutusi

kaks bussi, kooliperioodil sõidab kaks
õpilasliini. Manija saarega ühenduse
pidamiseks korraldab vald liinipaadi
tööd.

riigieelarvest toetusena .tänavu 2 638
lOp ehk kaudselt saame öelda, et 55%
oma eelarvest teenime ise ja 45%
saame toetusena riigieelarvest.
Võrreldes 1998. aastaga on
planeeritud tulumaksu 15%' tõus,
maamaks onjäänud samaks.

Ülejäänud osa moodustab' nn .
omatulu, millest poole moodustab
hooldekodukohamaks. mis
hoolealuste toitlustamiseks kohe ka

är.a kulub ja tulu üüridest,
transporditeenustest ja vähesel määral
ka majandustegevusest.

Kogu eelarve kasv . on
arvestuslikult 14% , kuid see on

petlik, sest osaliselt muutunud on
arvestuslik baas. Näiteks. on tänavu
eelarves juures hooldekodu
kohamaksust laekuvad summad,
samuti .mitmed väiksemad hariduse ja
kultuuri laekumised. Nii et reaalselt

on raha võrreld~s eelmise ,aastaga 6%
rohkem.

Kuhu see raha siis kulub?

Eelkõige seadustega . ettenähtud
ülesannete täitmiseks. Kohaliku
omavalitsuse korralduse seadus ütleb,
et omavalitsuse ülesandeks on
korraldada sotsiaalabi ja teenuseid,
vanurite hoolekannet, elamu- ja
kommunaalmajandust, veevarustust ja
kanalisatsiooni, heakorda, territoriaal
planeerimist, ühistransporti,
vallateede korrashoidu. Samuti korral
dada omavalitsusüksuse omandis
olevate lasteaedade, koolide,
raamatukogude, rahvamajade, muu
se,umide, spordibaaside,' hoolde-

,_._7J,OOOO~556800_" ....

____~1·~~·;~~·I=~.~=I'in;[~~~'~~,800'O~=-

1890000~_. ._

1999.a. eelarve tulud
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8000,.< 1%

IKokku

Veebruarikuu istungil kinnitas
volikogu valla 1999. aasta eelarve
kogumahuga 5 802 900 krooni.
Pabedl .on see ligemale kahekümne',
leheküljeline põhiliselt arve sisal(flv
dokument, millega on võima'lik
lähemalt tutvuda .vallamajas ja,

. raamatukogudes. Kuna ligemale pool
valla elanikkonnast on maksumaksjad
ja kõik vallaelanikud tehtavatest
kulutustest suuremal või vähemal
määralosasaajad, püüan arvude taga
olevat lahti seletada.

Kõigepealttuludest, ehk kust
raha peaks tulema. Suuremad
tuluallikad on üksikisiku tulumaks ja
maamaks. Need tulud prognoosib
rahandusministeerium ja "Tõstamaa
vallal on 1999. aasta laekunfiste,ks
planeeritud tuluillaksust 1 '890 000 Ja
maamaksust 710 000 . Teades, et
üksikisiku tulumaksust laekub 56%

elukohajärgsele 'omavalitsusele ja
44% riigile, võime arvutada, et
eeldavalt maksavad Tõstamaal elavad

töötegijad tulumaksu käesoleval aastal
2 nl 600 krooni. Tulumaksu

osatähtsus valla eelarves on 33% ja
maamaksul12% .

Tulude vähesusest ja maksusüsteemist
tulenevalt saavad enamus 253

omavalitsusest riigipoolset .
dotatsiooni. Tõstamaa vald saab

(järg lk 4)
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To'omas Rõltu
vallavanem
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Kõiki vana haridusasutu~i varustab Veel on tänavu maakondlikust inves- krooni suuruses summas.

üks majandusjuhataja, kelle palga- j~ '~~eering11te rl!hast eraldatud Tõstamaa, ,<,' On, jäänud valitsemiskulud.
transporaikulu on'~' sisuliselt kooli remondiks 0,8 > mHj... ja' , Meie eetarvest kulub selleks 1,3 milj.
vallapoolne toetus laste toidurahale muinsuskaitselt 0,5 milj. Mi,da väiksem on vald, seda suurem ,i

koolides ja lasteaias. Eelarves,on kõik Kultuurile' ja, spordile'" on on protsentuaalselt valitsemiskulu, ja,
need . kulutused .ühisnimetaja eraldatud 649 000 gooni ehk 11 % see on. üks: põhjus. miks-'~räägitakse
majandus' all kokku ,564 150 krooni vallaeelarvest. Osasaamine·sellest valdadeliitmisest. Tõin eelpool välja,
ja moodustavad 10% eeiarvest. Kogu ,sõltub siluresti igaühe endä et ühe või teise valdkoM(i edukaks"
selle valdkonna edukaks korral- aktiivsusest. Raha jaotub seltsimaja, toimll)1iseks oleks'Vaja seda jUhtima ,.,
dan1iseks peaks töötama üks inimene. kolme raamatukogu'ja spordiklubi 'eraldi' inimest ja suurema tulubaasiga'

38% ehk 2 171 000 valla' vaheL Lisaks on eraldatud riigilt 1,1 ,omavalitsustes see nii ongi. Lähtuvalt
,eelarvestkulUb haridusele, sellest milj. Tõhela· rahvamaja' remondiks. reaalsetest võimalustest ·üritame

lasteaiale 695 '000, Tõhela lasteaed- Tõhela . ürituste fihalitseerimine' Tõstamaal vallavalitsuses toime tulla

algkoolile 2050001. Pootsi Põhikoolile t~imubkuni r~l110n(Hlõppemiseni läbi kaheksa ametnikuga, kes tegelevad
318 000' ja Kesl&oolile 953 000.' 0 Tõstamaa? seltsimaja, 'eelarve. lisaks eelpooltoodu jUhtimisele veel-

, Lisaks tuleb riigijt üle 2 miljoni Oniaalgatuse ja tõsise huyi korral oh .' dokumentide . vonnistamisega,
õpetajate palga- ja,. õpikuteraha.' võimalik kultuuriüritustelesaada rahvastiku- ja sõJaväe-arvestusega,
Jagade~ vallaeelarvest tuleva, raha Jisarahakultuurkapitalilt ja kohalike' õigusaktidega, maa- ja,
õpilaste ,arvuga' koolides, 'saame" külaliikumise programmist. Ka ehituskorrald}lsega, planeerimise, ,

, vaHapoolseKS, õpilaskoha maksumu- haridust ja kultuuri ,peaks keskkQnnakaitse ' ja kogu -f selle
seks', keskkoolis ligikaudu 4200, omavalitsuses j Uhti,maeraldi ametnik., ,süsteemi JiriantsjUhtimise, raamatu~"
Poots,i koolis 5600 ja Tõhelas 730Q, 9',2% kulub nn. investeeringuteks ·ehk pidamise ja palgaarvestusega. Lisaks'
kroomi. Sellelelisandub riigf poolt võetud laenude tagasimaksmisel~s,.' kuuluvad ,valitsemiskulude alla
ligikaudu sama palju õpetaj-ateõ See on raha, mis pn kulunudhoonete' volikQgu~kulud.'-.Kui vahel tuletatakse
palgaraha.ja valla poolLköolisöokla~eja teiste objektide korrastamiseks ja meeldevaoQaegu, mil-valla palgaroli'
varustuskulu ja õpilaste transport. ,mis end seeläbi, tasa teenivad., Ka on ainult kirJut-aja, siis tasuks võrrelda ka

., I mitm~sugustest inves~eeringute prog- e~distejaprae~ste kohustuste olulistv. rammIdest raha saamIse eelduseks ka- ermevust. ' .
rahastamine vallaelarvest. 'Raha on 'yalla 1999.' aasta eelarve on
kulunud; Pootsi.·, koolile; Manija küllaltkipingeline:' Iga arvu ,taga on

. sadamale, , Tõstamaa pUhästus~ kohkfeetne ,kulutus, ,selle
~eadmetele, taastusravikeskusele, tegematajätmine kahjustaks l5.ögu
hooldekodule, ,vallal11ajale, Tõstamaa süsteemi funktsioneerimik Ligemale
mõisahoonetele ja tänavu ka Tõhela poole e~larvest m'öodu'stab

_ rahvamajale. vallaasutustes töölolevä 140 inimese
Veel on valla hallata Tõstamaa, töötasu. Tulenevalt inflatsioonist

~ ~~ä~teamet, ,m.id.a finantseerita~~ - ole~s olN~d põhje~d~tu:B /p~l~~tõus,'~, rugleelar\:'.est hglkaudu 0,7 ml~. kahjuks olUl1e sunnItud selle eelarve
.raamide~se- saamIseks 'lükkama
järgmisele a'~stale.,\'
Lõpetuseks) sellese':, kuid~s' on

~. 'vÕimalik ,mõjutada,('OJvalla '" raha
kasutamist Ee)kõi.gef säao"seäa\ ~ehä
valimistekaudu ja:'s~jätel väiit\.lte
mõjutamisega.' Kui ori" 'aktiivseid
lmvigruppe, on ka neil' võimälUst oma
huvide väljaütlemiseks.' Aktiivsust
saab ü}e:s näidata korteriUhi'stu,
külakoosoleku',,: j~' kUja~~~ema
yal}mise, huviklubi ja palju muu
kaudu; Tuleb ise olla aktiivne, osaleda

võimalikult paljudel Qritustel ja
, ettevõtInistet .olge ,aktiivsed ka siis
kui valitakse inimesi, ~kes hakkavad
meie elukorraIdama.



giätts

Mida peaksimc'teadma;lGhn,uVäina Merepargist
2.märtsiltoimus, Tõstamaa,

Seltsimjas arutelu-koosolek Kihnu
Väina Merepargi prOjekti
tutvustamiseks kohalikule rahvale.
Arutelu.vedasid: Urmas Kase - Pärnu
Maavalitsuseregionaalarengu nõunik,
Tiiu Pärn - Päl11u Maavalitsuse
planeeringu spetsialist, Mart Arula 
Pärnu Ma'avalitsuse majandusnõ\illik,

.Aivar Ruukel - Pärnu Maavalitsuse
turisminõunik .ja' Raine Viit~s' -
Tõstamaa. ,valla keskkonnakaitse
nõunik.-'" '.

Kokkutuleku peamiseks ees
m~tgiks oli selgitada kohalikele
maaomanikele ja' ettevõtjatele kaitse-

,korralduskava sellest küljest, milliseid
piiranguid" ja ,ettevõtlusvõimalusi
kavandatav Kihnu Väina, Merepark
esit~b..

Urmas Kase tutvustaslähemalt
kaitsekorralduskava . ajalugu ja

. Wfsandeid. Valla piirides hõlmab
tuleyase pargi territoorium Tõhela ja
E!l11isiUjärved. meie jõed ja oJad,
Kasma ja Tõstamaa rannaniidpd,
Manjja ja Kihnu saared jne. Tõhelaja
'Ermistu järved,. pakuvad huvijust
kalanduse seisukohalt (Ermistu ka
01nasapropeelmudaga), Manija .saar
on üks vähestest juttselgkärnkonna e.
kõre elukohtadest Eestis. Kihnu saarel
on säilinud. omapära~e .kultuurit-a!lst,
Kqstnara,nnaniidud' meenutavad
Saaremaad J'-l on mitmete haruldaste

taImeliikide' (Iliidu kuremÕÕK,~ärbe~
õis,_#rannak~ps~sjne.)kasvukohaks.

. 'Tavalistest looduskaitsealadest eiineb·
· loodav kaitseala selle poolest, et siin
pööratakse .suqrt tähelepan~ .ka
omapärase kultuuritausta säilitamise
le.· Unikaalsete ·maastiklJtüüpide
olemasolu, ränd- ja merelindude
loenduspaigad - kõik see peaks huvi
pakk1!ma peale tavaturistide" ka
tõsiteadlastele..

. Erilisi piiranguidpõll~majan
duslikule 'tegevusele ei kehtestata,
tuleks' vaid vältida liigse!
miner-aalväetiste kasutamist. Väga
soovitavaks peetakse lambakasvatUse
arendamist. See tagaks rannaniitude
hooldamise loomulikui tee). OllIoota
ka rahalist kompensatsiooni
talupidajatele, kes, kaljatavad või
niidavad rannaniite ja roogu.
Rahastamisprobleemidest rääkis Tiiu
Pärn. 'Rootslased on aidanud kaitse
korralduskava koostada (ka~dis
tamine on valmis), loodetakse ka
rahalist abi. Ka meie . oma
keskkonnakaitse fond on rahaliselt

· toetanud. Palju on -juba ära tehtud.
Tõstamaal on lahenenud heitvete

'puhastamine, on alustatud Tõstamaa
jõe suudme pUhastamist kalade

· kudemise. soodustamiseks. Küllalt
tähtsai kohal on. sadamate ,olukord
(Munalaiu, Kihnu), millede ehitamine

korrastamine on parandanud

Juubelikontsert

liikhisolusid mandri ja saarte vahel.
Edaspidi pööratakse tähelepaQu ka
paadisadamate . korrastamisele. Oli
juttu ka }Junaiaiu majandussadama
ehitusest ",-mng keskkonnakaitsespet
sialistide sõnul ei ähvarda tulevane
sa~am looduskeskko.ndakuidagi.

., Seega _ on _ progt;amm
mitq1ek,ylgne ja ulatuslik.·· Kihnu
Väina Merepargi'· peamisteks
.prioriteeticieks saavad t.ulevikus
huvitavate loodusobjektide.kaitse ja
turismi elavdamine. Aivar Ruukel.

tutvustaski. võimalusi turismi
arendamiseks . (taluturism) loodava
pargi territooriumil. Huvitava'

'ettepaneku tegidr. Madis Veskimägi -"
tema nägelliusena võiks rajada

··tervisetidud, k~s tur~m oleks seotud.
loodusravi võimalustega. Sealoleks
võimalus kasutada ka meie oma
Ermistu järve muda.

Arutelu juhtide pooltpakutud
info oli asjalik ja põhjalik Erilist.
vastuseisu kokkptulnute poolt.·. ei
olnud. Seega. on seUele' suurele.
üritusele antudroheline xeehLoodame;
et meie kodukant, Kihnti' .Väina

Merepargi rajamise käigus' ja
tUlemusel kogubtuntust kogu
vabariigis ja paneb liikuma'.ka ·mõne
eesrindlikurna talupidajamõtte
täiendava tegevusala leidmiseks.

EviLiiv

J 9;vee!:>;uariltoimusTõstamaa vilets akustika. Väiksem ruum lõi ka väga hästi. korda" sest Viivil oli
S~ltsi~.!lj;;t,s'Rohalikusegako~ti .10..; , . eeldused ka kontserdijärgseks õdusaks piisavalt :yälja ,pakku~a 'lehti
ndale, .aastapäev~le' .pühendatud koosolemiseks. Elevust lisas ka __laulusõnadega. Kõige populaarsemaks

,kon~~,ert-õhtu. ÕhtupidUlikkust, pakutud kohv küpsiste ja tordiga. ühislauluks kujunes nKülasimm~nn,
",iÕlihtasllii foton~Uttiskäidud teest kui Kõigile ,kooriliikmetele jäi mid'a"alustati mitu korda otsasipeale.

'l<.a ''',vär~lesateo(:l?:üühi~leekide'."saa.tel mijlestuseks tänukiri j.apä~vakohase " Tantsuksmängisansambel "U ja U".
tavaie ashivadJZ6bt.iHikmecl,avalaülu tekstiga krinls.'PJoua Viivi .Kariep " Kokkuvõtteks· 'võib nentida~ ,et oli

_, .,.. .. ~ ,"". '-..,', ~ .,Co• -' ~ r ~_... ~:.' ., "," i'

--es,itamis€lks.,Kavä~~/oH' läbiillõddult .' esines tuntud -headus~s• .ra. "eij~ta·r väga tore ja ,muusikaliselt tasemel
k6ostatud:. nIng ·afldis ':,läbilõike, .midagi --juhuse hooleks. --<'Nii 'ka:':;sel,' õhtl1: Veidi ilUkraks __tegipubliku-

__künmea~stasest.tegevus~st I{.pntserdi: :õhtul. Lis,akspikajasisuka kontserdi',' vähesus.
"Õnne~tuinisel~__,:aj(~s' ~~asa --ka --.dirigeerimisele ,. --oli' ta::: hästi läbL
k:on~serdiko1}aYalik.:" fuajee;, Meile niõelnud ka seltskondliku osa; ,kus, ... :.'
lõjgil~ öp",~eada,;,:)SUJ1Te; ,spordisaali ,Kutsutikõiki ülii,sla:idmisele.SeeJäks( .,'; ](Qrit~eiaiI~äis'EviLiiv,, .... "", '-', .. -. .~, ' : ,"': .. , '" - ~. ,- " ' ..
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Jätkuvalt majandus(õppe )st

märts

"Tugev majandus on ~õige
alus"- nii väitis reformierakond Ühe

oma valimiseelse hüüdlausega. Et
Tõstamaa noored ei kavatse arenevale

elule jalgu jääda, seda tõestab ka
aktiivne majandusõpe Tõstamaa
keskkoolis. Majandusõpet juhendab
õp.Urmas Reinfeldt. Eelmises
vallalehes sai märgitud, et üks
sellealane üritus toimus 9.veebruaril
koostöös kohalike - edukate

majandusinimestega TKOÜ-st.
Tootva ettevõtlusega on meil

lood kehvapoolsed v.a ehk mõned
põllumajanduslikud osaühingud. Aga
et kaubandus on üks majanduse. osa,
siis sinnakanti läheb seekordnegi jutt.
Nagujuba teada, saavad Tõstamaa kk
s majändusõpet 10. Ja 11.klass.
Nemad siis kogunesidki seekord
"majanduslikule objektile" S.t. baari
"Must Roos", kus neid Tõstamaa
Kaubandusliku Osaühingu tegemistest
teavitasid nimetatud osaühingu
esimees Ain Rea ja kaubandus
keskuse juhataja Tiiu Saar. Firmajuht
märkis sissejuhatuses ka -omapoolset
huvi asja vastu. Kuna tegemist on
noorte, peaaegu täiskasvanud inimes
tega, potensiaalsete klientide, tarbija
tega, siis huvitab A.Rea sõnul neid
väga tarbiJapoolne arvamus ja ette
panekud töö edaspidiseks tõhusta
miseks. Selleks oli ette valmistatud

19-ne küsimusega_ küsitlusleht. Küsi
mustest ja vastustest veidi tagapool.

Alustuseks rääkis A.Rea

mõnest kapitalistliku majanduse
põhitõest nagu "raha peab tegema
raha" ja sellest kuidas sai alguse
TKOÜ, mille eelkäijaks oli Tõstamaa
Hoiuübing, mis asutati 1993.aastal
põllumajandusrefonni - tulemusena.
1993.a. augustis avati kauplus
"KodUkaup", sama aasta novembris
"Rauapood", 1996.a. augustis esmane
toidupood (praegu "Must Roos") ja
lS.mail 1998 avas uksed· kauplus
"Teeristi" .. TKOÜ põhitegevuseks on
kaubandus ja loodetavasti ka
puhketegevus, sest praegu käib töö
sauna ja 4 võõrastetoa ehitusel.
Korraldatakse populaärseks saanud
kliendipäevi ja o. temaatilisi söögi- ja
joogiüritusi. Firma annab tööd IO-le
inimesele. ·Minimaalne kasum on

olemas, aastakäive üle 2.;.emiljoni ja
illegaalse kaubandusegaei tegele.
Pärast põhiinfo esitamist järgnesid
küsimused-vastused ja väike
mõttevahetus ühe või teise teema
ümber. Meil on üks tuntud vanasõna

küsimise ja
vastamise kohta,
aga tihti võib juh
tuda ka sedapidi, et
küsida on raskemgi
kui vastata. Selles

osas toetas õpilasi
lahkestiõp.
Reinfeldt. Toome
siinkohal ära
mõned küsimused

ja vastused
(vastavalt K ja V).
K:Kas suvel tööd

pakute? ; V:Reaalne. Ettevõtja
seisukohalt ei ole meil tööpuudust
vaid kvalifitseeritud tööjõu puudus.
K: Kui suur on teie kuukäive? V:

toidupoes üle 200 tuhande, baaris üle
50 tuhande, Rauap()es alla 50 tuhande
krooni. K: Kui suur oli eelmise aasta

kasum? V: Minimaalne, kuna pidevalt
eliitame, remondime. K: Kas edaspidi
on plaanis firmat laiendada? V:
Tuleks laiendada, et käivet
suurendada. Eeldused selleks on: meil

on kogemused, operatiivne kaubaga
varustamine jne.

Diskusiooni käigus pakkus õp.
U.Reinfeldt noortele välja idee näiteks
messilaadse ürituse korraldamiseks

"Tõstamaa ettevõtluspäev" vmt.; kus
osaleksid kõik Tõstamaa valla

ettevõtjadoma toodangu või teenuste

tutvustamisega. Vestlusest jäi veel
kõrvu "töövarju päev", mis. oli·
tulemas. Sellest oleks huvitav noortelt

edaspidi kuulda.

Nüüd siis küsimuslehest

"Mina arvan just nii ... ", mis
sisaldas 19 küsimust ja kus huvituti
noore inimese arvamusest Reale
kaubanduse ka üldist vallaelu

-puudutavatel teemadel. Siinkohal

pean vajalikuks mainida, et küsitletute
arv oli küllalt väike ja seetõttu ei saa
sellest suuri üldistusi teha ega tõde
otsida.Aga vähemalt _ mõnedele
küsimustele oleks kõigil vallaelanikel
ehk endamisigi huvitav vastata. 0

tegerilaks järeldusi selle kohta, mille
üle me näiteks kunagi ei ole mõelnud.
l.Minu arvates on valla kolm ...

1.1 oo .põhitegijat, persooni (hoolitseb
vallarahva heaolu eest kõige
üldisemas mõttes)
1.2 ... teovõimelisemat tootmisfirmat
1.3 0 ••• teovõimelisemat
teenindusfirmat

1.4 0 ••• tulemusrikkamat firma tippjuhti
1.5 oo .tulemusrikkamat loomingulise
intelligentsi esindajat (õpetajad,
kasvatajad, kultuuri- ja sporditöötajad.
kunstnikudj ne)
1.10 oo. viimaste aastate märkimis
väärsemat sündmust ja saavutust
1.11 ... viimaste aastate märkimis
väärsemat apsu või tegematajätmist.
Lõpetada võiks selle loo mõne
vanasõna· või tarkuseteraga. milliseid
meil on piisavalt igaks elujuhtumiks,
aga tegelikult oleks teretulnud, kui
igas lehes võtaks sõna mõni inimene
ka majandusteemadel, olgu ta siis
eraettevõtja, ametnik, talunik, õpilane,
pensionär - kes tahes.

Majandusõppest ja
kringHst sai osa Lea Rannik
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Valimistulemustest Tõstamaa vallas
Üleriigiliste ja maakonna

valimistulemuste näitajatega"on asjast
huvitatud meedia vahendusel juba

kursis. Siin vaatame, kuiteadlikud on
meie valla elanikud Tõhelas,
Tõstamaal ja Pootsis (kui palju käis

valimas) j~. milliseid. erakondi ja
isikuid eelistab" tõstamaalane,

tõhelalane või poot~lane.

TõstamaaPootsiTõhela'Koonaerakond39156

Valijaid nimekirjas
761348179Mõõdukad 361418

Valimistest osavõtnuid
427168112Reformierakond32916

Hääletus%
.56,11%48,3% Kristlik Rahvapartei,8·80

Eelhääletusest
Sinine Erakond602

osavõtnuid
61 26Arengupartei 21,'0

Kodushääletas
213Ühendatud Rahvapartei . 210

Tulemus erakondade viisi:
Vene Erakond100

Keskerakond
98 häält5014Põllumeeste Kogu002

Maarahva Erakond
942825Üksikkandidaadid623223

Isamaaliit
4285

Toome ära ka
keda Tõstamaa
valimistel eelistasid:

Trivimi Velliste,
Toomas ViIosjus,
Jaanus Männik,

mõned isikud,
vallaelanikud

Andres Varik,
Koit Pikaro,
Raivo Järvi,
Mart Arula,

Toomas Alatalu, Mark Soosaar, Sutile ja Marika SomelariIe, kes
Elmar Lepp, Jüri Reinson selle informatsiooni vallalehele
(Nimetatud ei ole saadud häälte järg~ edastasid.
järjestatud) y

Aitäh valimiskomisjonide Toimetus
liikmetele Asta Kivimaale, Aare

Abiks telefonikasutajale.'
. Käes on 20.sajandi lõpuaastad.

Nii nagu auto, ei ole ka telefon enam
ammu mitte luksusesevaid kindlasti
igapäevas.eks kasutamiseks mõeldud
tarbeese. Et osata helistada, ei ole
tarvÜ läbida .kursuseid, küll aga oleks.
igaühel vaja teada teatud reegleid,
millede järgimine aitab kaasa kiire ja
hea telefoniühenduse saamisele. Kuna
Tõstamaa vallas töötavad laua

telefonid on valdavalt (numbritega 96 ,
- XXX) analoogjaama lülitatud, tuleb

järgida järgmisi re.egleid:
• O-ga välja helistamisel, eriti
kiahvidega aparaadiga, peab peale 0
vali.mist pidama 3 - 4 sekundilise
pausi (kettaga aparaaeJil kuulub pausi
hulka ka ketta vinnast;;:tmiseaeg).
• 8-ga valimisel on vajalik pidada
paarisekundiline paus, ka peale 8.

Seega: 0, paus, number; 0, paus, 8,
paus, number.
•. Tõhela ja Seliste telefonijaama
(96 - 5XX ja 96 " 3XX) abonentidel
tuleb paus teha ka 9-ga helistamisel
(96-ga numbreid valides, näiteks: 9,
paus, 96XXX ).

I\.ui helistamine siiski kuidagi
korda ei lähe on järgmiseks sammuks
rikkest teatamine.

Pärnu maakonnas on rikete

telefoninumbriks 08 (meilt seega 0,
paus, 08).Kaarditaksofonist saab seda
numbrit nagu ka päästeteenistust (0,
paus, 112) valida ilma kaardita. Ka
tavaliselt telefonilt on nendele
numbritele helistamine tasuta,
seepärast usun ma et hea naaber,
sõber, tuttav firmajuht või kes iganes
lubab sell~ks kasutada oma telefoni.

Pärnu rikete töötab igal tööpäeval
kell 7.00 - 19.00 ja laupäeval 8.00 
15.00. Võimalikult kiire rikke st

teatamine ja tingimata 08-sse on kõige
tulemuslikum tegevus sest niiviisi
liigub info kõige' kiiremini rikke
kõrvaldajani.

Kõigi muude küsimuste puhul ,
mis tekivad seoses telefoni

kasutamisega (telefoni paigaldamine.
arvete kontrollimine jne.) saab infot
kliendiinfo telefonil 70725 ..

Ma usun, et siin kirjutatust on
kasu paljudele Tõstamaa valla,
telefonikasutajatele. t-.:1ausun ka, et
teenindaja- ja kliendipoolse nonnaalse
koostöö tulemusena saab suhtlemine

läbi telefoni olema mõnusam,
mugavam, kestvam ja odavam.

ÜloLepik
sidetehnik

Täiendav info~hambaravi kohta
. Et. heastada' eel!nises lehes

avaldatud eksitavad . andmed
nambaravi suhtes - eriti soodustuste
osas, siis siink'öhal mõned

täpsustused. Pensionäridele ja I, II gr.
- valiididele on soodustused ainult
suust eemaldatavate plaatproteeside'

osas (3 aasta järel tasuta st. 100%
haigekassa raha eest). Ravile see
soodustus ei laiene. Ravisoodustused

• tagatakse 15 a. lastele, päevases
õppevormis õppivatele noortele,
rasedatele ja' alla 1 aastaste laste
emadele .. Reet Kuningas

TOIMETUSY ABANDAB
eksitava aastaarvu pärast eelmises
lehes - dr. Reet Kuningas töötab
hambaarstina alates 1991.aastast.
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Teekond Siberimaale
Tänavu 25.märtsil möödub 50 aastat ühest kõige kUIVemast sUndmusest Eesti ajaloos 

1949. aast·.cküüditamisest. Oma üleelamisi meenutab Senta Tinn.
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kurbusega jälgisime viimast juurde, viskasid akendest sisse
päikeseloojangut Eestimaal. küünlaid, mahlapudeleid' lastele ja

Risti jaamas aeti meid kõiki muud söödavat. Sealt saime ka
loo,mavagunitesse. Pimedas polnud oma viimased kirjad sugulastele ja
midagi näha. Kostus ainult laste tuttavatele ,osaata. Edasi järgnesid

, nuttu ja venelaste sõimu. Ülemiste, Kingissepa.
Hommikuvalguses saime ümbrust . Kingissepas saime . ka
vaadata ja näpa ka, kes on meie esimest korda süüa. 2 inimest lasti
kaaslased. Oli palju tuttavaid . ämbritega välja, kes· tõi~
kodukandist. Nimetan need"kes on lähedalolevast sööklast suppi ja
meelde jäänud: leiba ning 15 heeringat. Sedapidi
Perekonna- talu mitu jaguma kogu .30 liikmelisele,

nimi v. koht inimest vaguniseItskonnale. Siis nägime ka
,esimest ,vene linna .. Läksime'

mööda ühest· väljakyst, kus· oli
püsti Lenini ausammas, pingid
ümber - aga samas vedelesid ka
sitahunIlikud. See kõik jättis'
vastikuIt räämasmulje.

Edasiliikumine 'oli kole'

vaevaline, väga palju tuJi ette·
seisakuid. Tavaliselt olid seisakud

rohkem päeval, öösel sõideti. Iga 2·
päeva tagant saime ka püssirneeste: 0

saatel veidikeseks vagunitest välja."
Imetlusväärne, kuidas'

inimene kõigega harjub.' Kui
esimene ehmatus oli üle lä~nud ja
peatustes· teiste saatusekaas'Iastega:,
tutvust tehtlld, 0 leidsime endas
jõudu sellele koleduselelauluga~

kes vastata. Laulsime põhil,iselt eesti,
laule, see hoidis meele ärksa.

ljärg lk 9)

Sellel ööl valmistusinööval

.veks haiglas. Õhtul sain teada, et
öösel võivad paljude kartused
teoks saada. Jooksin korraks koju

. hirmsat uudist teatama. Ema ja
vennanaine võtsid parajasti põrsaid
vastu. Lubasin neile, et kuinäen
autot kodu poole sõitvat, siis tulen
ka mina" kohe koju. Öösel sõitsid .
suured veoautod siia ja, sinna
küladesse; kuid meile ei mindud.

Hommikul kell 9 lõpetasin töö ja
kiirustasin kohe koju. Koos
hakkasime asju ja riideid kiiresti
kokku pakkima. Paar tundi hiljem Tammed Kanamardi t.
selgus, .et me polnud asjatult Süvangud Tänavotsa t.
kartnud. Kella 11 paiku sõitis suur Töndrofid Antsuda t
veomasin õue. Majja sisenesid Säde, Liide Sõõru 't.
püssidega sõdurid ja' 2 kohalikku Lõõbas Tõhelast
aktivisti (Feodor üdes ja teine Tammed Eerde t.
rajooni TK-st) .. Käärid 'Metsa t.

, Loeti ette m~ie pere küüditatavate Aasad, .Lepaspäält
nimekiri. Isegi minu selleks ajaks Ojamets Oja t. ,
juba s9rnud ,'. abikaasa oli Siitanid Lõuka k.
nimekirjas. Aegaanti pakkimiseks Uuetalud Kiriku-Hansu t.
2 tundi. Kaasa võis kraami võtta Tinnid'

20 kg inimese kohta. Olime kõik KarJepid Looba t.
ähmi . täis ning võimetud' Pinnid . Leetsaare
otsustama, mida kaasa võtta. Peab Maidlas
siiski teatud tänutundega Jürisson, S kooliteenija
meenutama ühte vene ohvitseri, Tootsid Jõe t. 2
kes SOOVItas,midakaasa võtta ja Üks neist 93 aastane vanur,
aitas ka ise pakki9a. Iial ei unune viidi kanderaamiga autole.
see päev, kui pead oma kodu koos ~ Kahel poolvaguni otstes olid
loomade ja varandusega maha narid, keskel väike
jätma ja ise ~õitma teadmatusele raudahi ja kaks
vastu. Süda tahtis valust lõhkeda, pange - üks puhta

kuinägi~, kuidas' isa hobusele veega, 0, teine 100
viimase 'sületäie heinu etteviskas .. mulike vajaduste

Kui ,olime oma kompsud rahuldamiseks .
. .kuidagi:viiSi . 'kokku saanud,' Vaguni.' uksed

ronis,ime' .' kõik .' Cautokast,i suleti raudl(ittide:- co

püssirneeste vahele. Sõit läks ~lg\;ll ga.· Peale- lõunat
tõhele koolimaja juurde, kus _oli 0 hakkasil11e ,Ristilt'
palju perekondi koos. Seal kirjutati sõitma ja õhtuks
meid kõiki" üles, passid võeti ära. jõudsime Pääsküla
Kella (i paiku läk-sautode kolonn jaama. :Püssimees-,

Risti jaama. Ilm oH ilus ja vaikne ... test .hoolimata
Kui jõudsirne Vada mõisa juurde,: trügisid kohalikud'
loojÜsparajasti·' päike. Suure elanikud vagunite
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Mälestused kuulas ja kirjutaSIüle:;
EviLiiv

(algus lk 8) .. näinud, meie saunad on nende peeti~nii suvel kui talvel väljas

Nii .me sõitsime. ,Z nädalat., kõrval häärberid. ,Agfl'pererahvas viletsa s ',varjualuses. Peale selle
8.aprilli õhtul. jõudsime -Tserepa-'~ oÜ sõbraliK,v5ttis meid hästi vastu . veeti - selle lehmaga talvine
nova 1aama. Sinna olid vastu ja' tundis meil~Fc<:kaasa.:,Mõnigi puudevaru.
tulnud kolhooside esimehed õrna külaelanikest tõi~lastele kruusiga Olime siiski oma "maja" üle
veokitega, samuti need, 'kes piima. Aga JäUe tabas meie' pereõnnelikud. Toas oli neli seina, suur
soovisid metsatöölisi ja haigus ...se.ekQrd h~iigestusjd minu vene ahi ja lavats.lsa oli kohe
kullakaevand'ajaid. Algas tõeline poeg ja vennatütar -~ ilmselt· saanudtööle puutöökotta, sest ta.
"orjaturg". Noored metsatC?öIe ja kopsupõletik.Jälle aitasidminu oli õppinud'puutööd. Ta tegi
~ullakaevandtlsse, . ülejäänud haiglakogemllsed 'ja kaasavõetud vankr.eid koosrataste" ja kõige
kolhoosidesse' - sovhoosidesse. rohud. Seal saime ka esimest korda sinna juurde kuuluvaga.Tänu isale
Meie \laguni rahvas .oli määratud sauna. Pesime mõnuga mitme- võttis ka meie maja kob~dama
ühte viletsasse kolhoosi, mis' asus nädalase mustuse ja, kõrvetasime ilmee:' isa tegi· tuppa korjatud
42 km kauguseL·' Trantspordi- täid. Maikuuni anti meile nagu plekitükkidest ja kividest väikese,

vahendiks olid reed, mida vedasid köhan~misaega .. 'Kõige kiiremini pliidi., Kütus oli ema muret~eda.,
kas hobused või härjad' (neid oli kohanesid lapsed, keda võis varsti Tema k~is last~ga jõe', ~är~s
roh~em). Reele võis Ranna lapsed vene k~elt purssima§" kuulda. Mai kuivimud pajuoksija muud põlevat
ja kompsud, ise tulijala käia; algulolim~ saanlId 'omale' osta - prahti~orjamas., Meie ~venna-

Sellel teel jäi haIgeks_minu 6 "inaja~'~kus_oliüks ahjuga'tuba.' nalsega'~läksime kolhoosi tööle;
aastane· vennapoeg" kellel tõusis Aga hea- seegi, vähemalt ei Vennanaine pandi traktoristidele
kõrge palavik. Esimest -korda pidanud nfe venelaste juuresenam kokaks .(kogu "külviaja elasid
tänasin oma ettenägelikkust, et mul elama. Nemad on harjunud selle ~raktoristid ja teised külviga seo~ud
oli rohtusid kaasas., See -.päästis - ühe katlarri~nhiliteediga -kui teil' inimesed p'õllul) Mina käisin
poisi elu .. ~ midagi'on, pead neile ,ka 'andma. kevadelainu~t kart!lleid 'panemas.

, 'Niiviisi~sõitsime terve öö ja 2 Kui ei anna~: näppavad ise'. Nii Suvel kuni silotegemiseni polnudki

päeva ping jõudsime Nikonoyski haKkas meie lihatagavara 'ohlJi_~ult naist,ef. erili~t fööd. ,Aga lapsed
külla (Novo'sibirski. oblast, Altai vähenema .., Neil.en.g}l oli põhi- tahtsid' toita Ja ei saaqud niisama;
krai).' toiduks k~rtul - sellest tehti putru, käed rüpes .-istuda. Oärglleb
, Meid majutati ühte peress,e, kooke ja söödi nii-sarria .soolaga. aprillikuu lehes).

kus elas nairte 2 .lapsega ja majas Paljudeloli' küll lehm. vasika või
oli ainult 2 tuba. Niisuguseid maju mullikaga, kuid piima andis see
ja tube polnud 'm~ Eestimaal lehm küll väg~ vähe, sest -teda

Ootäme liitumist
"Vi!ikeste perenaiste klubi"(VPK)
tegutseb leisJ~astal-jakaa'Sa löövad
fantästilised~.·tUdruk'ud.vanuses 9-12
aastat.;Kavl!~ ,o!1-.meHtoitlustamine,'
lilleseade.. ;e1}~s,eväljendusviisid_ja
ühe.!korr~hon toiniunud' värviõpetus.
Seda viis :läbi õpetaja Aime Kure
Pärnust. Minu· eesmärk on selles, et
lapsed tunneksid ennast vabalt ja
saaksid kõik !ndividuaalselt midagi
teha. Peamine 'on. et lap~~d tahavad
teha, saavad väga hästi hakkama ja
loodan. et kunagi on neil õpitust ,ka
abi.
Nüüd väike te-ave vanematele.

Värviõpetust (värvi tl?illetus. mõju'ja
vajalikkus}:mis toilJluS VPK 'raames,
võin lugeda kordaläinuks. Aprillikuus
on õpetaja Aime Kure nõus oma

teadmisi, värvi
inimesele .
kaTõstamaa·
täiskasvanutele." Ma·
loodan, et leidub nii mehi
kili naisi, kes oii'asjast
huvitatud. Olen' 'nõus
jagama täpsemat
informatsiooni. VPK
jätkab- -oma ;"tegemisi.
Ootame uusi väikesi'
tüdrukuia, kes' tahavad

saada,,' .. 19979.aasta
parimakS' . ~'väikeseks
perenaiseks.

Juhendaja
MerliMifk



Tõstamaa Tuuled lk 10

Viiekümne aasta tagust küüditamist
meenutades

märts

Et tänavu möödub '50 aastat

eesti rahvale nii ränkraskest ja kurvast
sündmusest. 25. märtsi küüditamisest.
on sobilil<.seda meenutada.

Töötasin 1949.a Lius kaluri
üh~stu "Kala" kontoris.

25.märts algas nagu iga teine
tööpäev. Lõuna paiku tuli kontorisse
tolleaegne Seli partorg Madissan ja, "-

rääkis. et on küüditamine. püüdsip.
koju helistada. kuid ei saanud. sest
IeIefonid olid välja lülitatud. ,Tuli
,õ'öIada teadmatuses: ei teadnud. mis

-vii kodus või mis oli Andrei Vduga.
minu tulevase abikaasaga.

'Laupäeva hommikul ,hakkasin
jala ,koju astuma. sest bussiÜhendus
oli katkenud. Tee ·oli tühi, ei ühtki
inimestkuskil näha. Kui Pootsisse

jõudsin, lasti mere pool püssi, ei, tea,
kas tulistati mõnd põgenikku. Hingel
oli raske. Kastna Kõrtsi mäel tuli
vastu veoauto. mille kastis' olid
inimesed, aga need, ei olnud
küüditatud, pigem küüditajad.

Kui jõudsin Ramnnlka kääruni.
nägin. et kodukorstnast tuli suitsu.
Süda muutus palju kergemaks. sest
see näitas, et kodus oli elu. Edasi
minnes jõudsin Peeter Karotamme
(Nikolai Karatamme am) majani, kus
oli põhku maas; siis öli selge, et ~ealt
on küüditatud Riidama pere; kes oli
varem kodust välja aetud ja elanud
Peetri juures.

Kodus oli õnneks kõik

puutumata. Aga teati rääkida; et
Kastna külast taheti massiliselt

küüditada: kõik need R-ered, kus
mehed olid arreteeritud. Esmalt .läksid

iniIflesed metsa. ka Andrei, aga hiljem
mldi välja ja küüditati Venemaale,
sest külarahvas kartis" ef võidakse
neid teiste eest küüditada.' Ka Andrei

läks metsa. aga tema väljad tulnud.
Pühapäeva hommikul tuli ta

meiie, elus ja terve. Samas läks jälle
metsa. läksin teda saatma. Oli

kevadine lumelagunemise aeg ja minu
jalad said märjaks ning poriseks. Koju
jõudnud. nägin aknast, et kurvist tuli
veoautG. Ma ei tea, kes mind käskis 
võtsin oma märJad ja porised jalatsid

ära. Ju vist jumal kaitses. Oleks mind
sellis~na nähtud!

Samas jäi veoauto meie ukse
ees seisma ja tuppa tulid vene
sõjaväelased, kes nõuasid: kus on
Andrei? Meie muidugi ei öelnud, ja'
ega me ka tegelikult teadnud. kus ta
just oli.

Mind võeti kaasa ja kamandati
veoauto kasti. kus pandi istuma kahe
sõjaväelase vahele, kellelolid käes
lahtiste tääkidega püssid. Esimene
peatus tehti Aru talu juures, kus elas:
Andrei onu. Mipa jäin autosse kahe
sõduri' vahele. -,Sealt keda:gi ei leitud.
~iis viidi Tilgale, Andrei koju, kus
ikka ja jälle pinniti, kus taon. Sinna,
oli jäänud vaid Hildn Kallaste; üks
kÜüditamise organiseerijatest. Et oli
koolivaheaeg, kutsQti, õpetajad
Pärnusse kursustele. Andreigi pidi
sealolema. Seletasin Kallastele, et ma
ei tea mittelnidagi. Ta tõlkis selle jiItu
venelastele ja ühise nõupidamise järel
lubati mul koju minna. Olin muidugi
ääretult õnnelik.

Esmaspäeva hommikul sõitsin
jalgrattaga tööle. aga Kastlla meierei
juures tuli jälle vastu veoauto ja mind .
käsutati koos rattaga autole. Kodu
juures peeti kinni ja tehti läbiotsimine.
Muidugi otsiti Andreid. Kedagi ei
leitud, aga varastada nad oskasid küll.
Emal oli raha pööningul pesu ja
sokkide'vahel kastis. Raha võeti ära.
ka sokke ja kindaid. Üks sõdur aga
toppis oma vatikuue liha täis. Mind
käsutati jälle autole ning viidi Kastna
külanõukogusse. kus üks Venemaa
eestlasest julgeolekumees ütles. kui
Andrei. õhtul keila kaheksaks seal ei
'ole, tuleb minul minna tema eest.
Läksin' koju kindla teadmisega, et sõit
Venemaale on kindel.

Pühapäeval käis meil üks
Kastna naine, kelle elukaaslane end ka

varjas ja soovitas mul koos Andreiga
Venemaale minna,' sest tema

elukaaslane olevat poliitiline ega
võivat välja tulla. Pealegi minevat üks
noormees' oma pruudiga Venemaale
kaasa. See noormees muidugi ei
läinud, aga pruut viidi küll ära.

Ema nuttis ja kurtis. miks tema
Äaps peab teise eest minema. Mina
olin küllalt rahulik.

Kella kaheks aks viis isa mind

hobusega külanõukogusse, et rutem
tagasi saada ja midagi Venemaale
kaasa võtta. Ma' ei oleks Andreid

mingil tingimusel välja andnud.
oleksin läinud tema eest - see oli
kindeCotsus.

Sama julgeolekumees oli
külanõukogus ja ütles. et tulin 'täpsel_
aja:l ning võin tagasi koju minna ...
Siis ma ei teadnud. 'et see aktsioon oli

lõppenud.
Kurb,. et eesti· inimesed

üksteisest ei· hoolinud. Ei teadnud ju
ve'nelased, et meie Andreigasõbrad
olime, sellest teatasid ikka meie oma
,kaasmaalased.

Teisipäeval ,jõudsin . lõpuks
tööle, aga sealootas mind ,ees
pahandus. Oldi teada saadud, et mind
kimbutati ja kardeti endale pahandust
- selline inimene oli ju nende tööline.
Esri1a~t lubati tööluusi pärast lahti
lasta. aga lõpuks piirduti
seletuskirjaga ja jäeti ametisse. Ka
edaspidi oli raskusi töö saamisega.
Pärast abiellumist sattusin isegi oma
töökohas ebasoosingusse:' olin ju
metsavenna naine.

Andrei aga jäi pea viieks kuuks
metsavennaks. Kerge see polnud, tuli
kannatad~ külma ja nälga, sest elati ju
metsas. i Hiljem kalakombinaadis
töötades, selgus, et ,tema' arvestl1s~
kaardile oli kirjutatud bqndiit. Pärast
am.~tikõrgendust hakati hoopis vägisi
parteisse meelitama. aga välismaale
sõita ei lubamd.,

Sellest viiekümne aasta tagusest
kohutava st ajast on minu hinge jäänud
kogu eluks kartus ja hirm. 'v

Elfr!de Udu

Koergi pole vaba. loomagi juhib vaist.
ajalooline vastuseis. "

Minevik on tuleviku pärusmaa.
elu pole ükskõikne reis.

(M. Traat "Ajalaulud")
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Mõned killud pisiasjadest
Kaneed ajad on üle elatud, kus

mõnda poodi minekuks oli vaja mitu
päeva julgust koguda. Iial ei teadnud,
mille eest sa võisid riieIda saada. Kas

ei osanud sa kaupa küsida nii nagu
sooviti või oli eelmine ostja
kaubariiuli segamini ajariud. Teises
kaupluses (sööklas) mõni mÜüjanna
naeratas ainult vastassoost klientidele

jne. Tänapäeva turumajandus ja tugev
konkurents on kõik tundmatuseni
muutnud.

Minul on kauplusesse sisenedes .
ainult kaks soovi. Peaasi, et müüjad ei
riidleks minuga ja et nad raha õigesti
tagasi annaksid. Viimasel ajal ei ole
nende probleemidega ka tegemist
olnud.

Möödunud aastal sõitsin

bussiga Viljandist Pärnusse .. Kogu
sõiduaja vältel üürgas bussis raadio.
Võimatu oli süveneda lugemisse,
rääkimata .väikesest tukastusest. . Või

tahtis btissij~t sõitjatele meelepärane
olla? Aga kõik reisijad ei ote ju
kurdid. Ja üldse peaksime'olema
üksteise suhtes mõistvamad ja
sallival'nad. Ei või iial teada, milhll
just meil läheb teise inimese abi
tarvis. Aitäh Jaan Pall'ile, kes
vaatamata oma kiirele elutempole

- leidis aega mind abistada.
Ole Lahke

huvitavat enda ümbruses. Sa oled

igasugusest vastuteretamise kohus
tusest v.aba.

Hullem . on lugu omaette
pobisejatega ja suu maigutajatega.
Algul ma olin segaduses ja ei osanud
seisukohta võtta, öeldes jkenasti
häälega "tere" nagu kord ja kohus.
Hiljem· mõtlesin, et ke'S teab, kas
mulle tere öeldigi. .Võib-olla tuli
inimesel midagi meelde ja ta pobiseb
oma mõtet või liigub suu lihtsalt
niisama midagi meenutades. Elu
paneb ise asjad paika. Täpselt
samamoodi pobisen mina omaette või
liigutan ainult suud vastavate
isikutega kohtudes ja ei mingeid
probleeme. Kenasti oskab oma
suukest liigutada üks kÕrgema
haridusega daam, mulle teeb see isegi
nalja.

Meeldiv üllatus sai mulle osaks

Teeristi .poe uksel, kus üks Tõstamaa
koolipoiss avas mulle ukse,
öeldes:"Palun". Kes veel julgeb öelda, .
et tänapäeva noorus on hukas? Hiljem
selgus, et see viisakas noonnees oli
üks Ülle ja Edgar Juuriku pere lastest
- vist Silver. Olin sellisest käitumisest

nii üllatunud, et unustasin isegi niine,
kuigi ma seda küsisin. Avaldan talle
kiitust sellise viisaka käitumise eest! -

Eelmises· vallalehes ilmunud
artikkel viisakuse teemal andis

mullegi mõtlemisainet ja sundis sulge
haarama. Vanasti öeldi, et nööpnõela
vargast võib kasvada hobusevaras ja
eks see elus kipubki nii olema. Aga
hoopiski mitte vargusest ei tahtnud
ma rääkida. Sellest on Tõstalnaal niigi
palju räägitud ja tulemusi pole näha
olnud.

Näiteks võtame käsile teema
tervitamisest. Tõstamaal on mitu

minuealist meesterahvast, kes pole
mulle iialgi tere öelnud. Vaatamata
sellele, et meie lapsed käisid kunagi
ühes klassis, korduvalt on käidud koos
koolimajas küll üldkoosolekutel,
klassiõhtute!, lahtiste uste päevadel,
klassiruume remontimas, arusaadavalt
ka laste ühisellõpupeol.

Paarkümmend aastat käib minu

ukse eest läbi noonnees (minu lapse
klassikaaslane), kes ei leia vajaliku
olevat mind tervitada. Varem pole
mõni koohneistergi teretamist
millekski pidanud, nüüd on olukord
siiski muutunud. See kõik on tühiasi,
ütlen mina, eks tervitamine ole iga
inimese era- lõbu. Nende inimestega
on kõik mured ühelpool. Kui näed
vastavaid kujusid eemalt tulemas võid
rahulikult ümiseda mõnd tuttavat

lauluviisi vÕi uudistada midagi

Sport;-"sport, sport!
Samaf ajal kui Falunis selgitati

murdmaasuusatamise järjekordse
MK- etapi naiste 4 x 5 km teatesõidu
võitjaid, toimus Tõstamaalgi
pühapäe\::.al, 14.veebruaril, 5 km
pikkune suusavõistius.

Ilus ilm meelitas rajale 26
osavõtjat vanuses 7 kuni 45 aastat.

Pealtvaatajate suureks rõõmuks
sõitsid võistlejad kõigepealt kaka ringi
staadionil ja alles seejärel suundusid

metsavahelisele rajale,
jälgimine oli raske.
Paremad tulemused:

1. Argo Kaelep ajaga
2. Hardo Vahernäe
3. DmitriMehhovits

kus nende

16.27
16.53
19.57

Parima naisvõistlejana tuhises
üle finisijoone Maarja Lühiste 
20.26 - edestades oma viiendaks

jäänud isa Mihklit 20 sekundiga.
Pärast võistlust pakuti kuuma teed ja
veel kuumemat sauna. Sellisele

suusapäevale on oodatud kõik. Need,
kes võistlemist ei annasta.- võivad raja
läbida matkajatena. Tore päevoli!

Stopperit pidas silmas
Sirli Väära
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Õnnitleme märtsikuuisünnipäevalapsi!
Tulevad tagasi lõod ja luiged,

tuleb tagasi pääsulind.
Ei tule tagasi elatud aastad,

kuid nooreks jäägu su süda ja
_, hing.

Raissa Paalberg 87c

Hilda Ring 83
Aksiine Pulk 81
AdaMätas 79

,Marta Leas

ElmFJürgens
Feliks Laansoo<! -

Laine' Jansen ,", ':;
Arnold RäM'
Johannes Laas
Selma Hindriniä .
Voldemar Salumets
Õilme Andrese

78
77
77
76
76\

',75'

74
74
74

SelmaRoos
Leida Reilent
Linda Heinla
Loviise Toots,
Heino Pooin
Aino Lankus

7.....-'
73
72
70
60
60

Oh sa pisike-pisike ime!
Kanna sa väärikalt oma nime!

.Te'kstitöötlus' (Word '971.
.Uus_~rvutikursus käivitub

, -teisipäeval,' 23. Märtsil
'kell 1730 arvutiklassis.

. On veelmõned vabtlJ kohfld!~ -
, .
Info teL '96 297 või 25162 3$2'

Pakun ,tööd müüjale - 3 päeva näd,alas. Sobib I

ka pensionärile.
Info te1.~ 25 148052 või ,tulla Tõstamaale

kasutatud riiete poodi.

"

I

I
!
I

Sem'inar ettevõtJatele
!6.märts k.14.00 ..1().OOTõstamaa

_ 'Sel!sim~ja~' .. i'
• -Kapitalitoetuste kord (toetus põllumajandustootjatele, I,
~maalpaiknevatele ettevõtjatele. Pärnumaale ca 10 miljonit ;

i lrMni) , , e I

• ,Noore p'õllumajandustoetja toetus (Eestis kokku 3,5 II'

miljonit krooni) , '.
'~ '. Põllumajandustootja toetus (Eestis 'kokku 10 miljonit", I
kropni) -.' ..

., R~g.ionaalpoliitiline laen (laenu suurus kuni 200000.- I
kroom, mtress12-13% aastas) i
• .Ettevõtjate nõustamistoetus J

• Messitoe.tus (toetus Eestis korraldatavatel messidel ! '

- .. ' I 'I osalemiseks}",. \Tõstamaa Vallavalitsuson hõivanud .' Regionaalse· arengu programmid .(ka1;l§finantse~i\1Jj:jn,e'~
peremeheta hooned Pärnumaal, I,! erinevate projektiderahastamise!) ... ' -::~:~;U<i 'fA;''<';~~!(j

Tõstamaa alevikus, Raba t.la, mis . .','" Osalev~d:-Ind~ek.JÜrgenstei~.·-'· P?llu. m~~.~1~$i?1
k· 'I'd nh" I ."R d" .' konsulent (kapItahtoetused,. pollurn...alandusto.ö..:Jtare. i .UU USl osau mgu e ' au ... '. '. ~"'?:',r-".' ,

. ;" .. - ". '" toetLJsed). Raiko Gustayson ',;:.,konsultant (reg; pok I
'I~Kõiki,' . kellel' on vastuväiteid ehiti~te laen ja nõustam~stoetused,·,~ regiona~lse .3:rengu·

".iperemeh~tuse või kohaliku" omavalitsuse . "pr.ogrammid) .. ', ,~

. ".poolt .hõivamisekohta,'; "~te~tadakitjalik~lt, ' Kaarel Kais (ettevõtluSke.s.k,v~eR~?jektiJuht).

Tõstamaa ValhlValitsusele. (Sadama' t,ee2, .. '-~ "."' ~;:,~ ....' :...••.•..•.
I !õstam~a, alevik.:P,ä~UIpaa, ~810~~,~ahe' k~u .)Sooyio-:osta.S~.uJ1'Üll1tP~t~~~(lahtikäi~~~I~:~"}~;:

Jooksul peale teate avaldamIst Rugl Teatl;1Ja .' ·· .. ·1' d H" 'rl:' 'k·.-kk'.· .""':1"'" "· ..·1·, .. '."'1"","Lisas. ~"C, / SOO~la\l a. lft,?:- ~...~:ppe . :' "'::.
, I' , &". "'t' :1 "g" '2-::2' 38' ,,",OO' 'I'

n~,?'.,~~~,,~,',~". ,'''-"~.~'.," .'~:'!':

<

Tervitame 'uusi vallakodailikkel
,Piret Palberg - tütar Kirsika - 08.02.1999.a.

Malle MarusejaGennadi Klatskov -tütar
Silva ...26.02.1999.a .

.'!998.aasÜll sündis Tõstamaa v,allas 9 poissi ja 11 tüdrl,lkut.
- (

Tõ~tam~a 'Raaitlatukogu
"Tõstamaa _Seltsill{laja
Tõstamaa Keskkool

teL '96184
tel. 96172
tel. 96 231 '


