
Eluraamatul ei ole kordustrükki ...

Pootsi, Tõhela, Tõstamaa raamatukogu juhatajad 
Asta Kivimaa, Silvi Rand, Lea Rannik.

võtame
viivist

Esmaspäeval, 03.aprillil avas
Tõstamaa vald EESTI

RAAMATU AASTA, mis algab
ametlikult 23.aprillil pidulikult
Tartus, sündmusega, mida on
raske üle tähtsustada - Tõstamaa

Raamatukogu avas uksed uutes,
remonditud ruumides. Tööle

hakkas @ (Internetipunkt) ja
plaanis on ka 1- punkti loomine.
Võib olla raamatuaasta lõpuks
(23.aprill 2001.a.) õnnestub
raamatukogu reorganiseerimine

ja tõstamaalastel on piiramatud
võimalused oma isiksuse

arendamiseks. Praeguseks on
avatud avafondi ruum,

lugemissaal ja @. Raamatukogu
on avatud 6 päeva nädalas E- R
9.30 - 18.00 (lõuna 12.00 
12.30); L 10.00 - 16.00 , tel. 96
184,e-mail
aip@tostamaa.parnu.ee
Juunikuu lõpuni
raamatuid vastu
nõudmata.

Et jätkuks meeldivaid avamisi. ..

On meeldiv tõdeda, et Tõstamaa vald
tähtsustab hariduse ja kultuuri osa meie
elus ja arengus. Selle ilmekaks näiteks
on kaasaegsed, remonditud ruumid
Pootsi, Tõhela j a Tõstamaa
raamatukogu tarbeks.
Sisukat raamatuaastat ja alati teie

teenistuses
Lea Rannik

Tõstamaa raamatukogu juhataja

Inimene võib leida elule mõtte, küsides küsimusi, millele pole vastust.
0. Holmes

(1809 - 1894, ameerika kirjanik)
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Volikogu korraline istung
toimus 31. märtsil vallamajas.

aprill 2000

Istung algas infominutitega.

Vallavanem informeeris volikogu
liikmeid vallavalitsuse tegemistest ja
sündmustest vallas istungitevahelisel
perioodil.
Esimeseks päevakorrapunktiks kinni

tati Pootsi Algkooli ja Tõstamaa
Keskkooli uute põhimääruste
kinnitamine.

Määruste eelnõusid tutvustas ja
küsimustele vastas valla hariduselu

korraldaja, Tõstamaa kooli direktor
Toomas Mitt.

Volikogu otsustas kinnitada Pootsi ja
Tõstamaa kooli põhimäärused, soovi
korral saab nendega tutvuda valla
kantseleis.

Järgmisena oli päevakorras Tõstamaa

valla koolide teeninduspiirkondade
kinnitamine.

Võeti vastu alljärgnev määrus koolide
teeninduspiirkondade kinnitamine:

lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumi
seaduse (RT I 1993, 63, 892; 1999,

42, 497) paragrahvi 19 lõikest 2
Tõstamaa Vallavolikogu määrab:
kinnitada koolide teeninduspiirkonnad
järgnevalt:
Tõstamaa Keskkool - esimesest kuni
kaheteistkümnenda klassini Tõstamaa

alevik, Värati, Ermistu, Lõuka, Tõlli,

Kastna, Ranniku, Rammuka,

Männikuste, Tõhela, Alu ja Kiraste
külad.

Seitsmendast kuni kaheteistkümnenda

klassini ka Pootsi, Kavaru, Seliste,

Lao, Peerni, Päraküla, Kõpu ja Manija
külad.

Pootsi Algkool - Pootsi, Kavaru,

Seliste, Manija, Lao,Päraküla, Kõpu

ja Peerni külad esimesest kuni
kuuenda klassini.

Järgmisena oli päevakorras Tõstamaa

valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni
kasutamise eeskilja kinnitamine.
Eeskirja kohta andis volikogu

liikmetele selgitusi ja vastas
küsimustele OÜ Sufe juhataja Enn
Martson.

Otsustati:: kinnitada ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni kasutamise eeskiri,

millega saab tutvuda Tõstamaa
raamatukogus.

Järgnes kehtestatud planeeringute
ülevaatamine. Peale kohaliku

omavalitsuse volikogu korralist

valimist näeb planeerimis- ja
ehitusseaduse § 29 19. 4 ette volikogu

poolt kehtestatud planeeringute
ülevaatamise. Tõstamaa Valla-

volikogu poolt kehtestati
08.11.1999.a. Munalaiu sadama

detailplaneering. Otsustati jätta
nimetatud planeering kehtima.
Päevakorrapunktis 5 otsustati

tunnistada valla varaks peremehetu
Värati alajaamast algav elektriliin ja
anda see üle Pärnumaa Elektrile.

Pearaamatupidaja Karin Randmäe
esitas volikogule aruande valla 1999.
aasta eelarve täitmisest.

Otsustati kinnitada 1999. a.
aastaaruanne.

Veel arutas volikogu millised valla
teed võiks üle anda riigi
omandisse.Otsustati esitada taotlus

Kõpu-Kavaru, Kastna-Poolu -Rätsepa,
Metsküla-Kärneri, Aluka Kanamardi

tee riigi omandisse andmiseks,

kogupikkusega 160 km

Maanõunik Heino Laanemets esitas

volikogule kinnitamiseks Lauri,

Sarapuu, Karjamaa maaüksuste
ümberkruntimiskavad.

Volikogu liikmete majanduslike
huvide deklaratsioonide esitamisest

30. aprilliks seoses korruptsiooni
vastase seaduse täitmisega, tegi
lühiettekande vallasekretär Eve

Sahtel. Deklaratsioonide hoidjaks

määrati volikogu liige Ants Pirso ja
deklaratsioonid avalikustatakse

vallamajas.
A valiku teenistuse seaduse 7. peatükk
näeb ette ametnike atesteerimise.

Volikogu moodustas selleks valla

viieliikmelise atesteerimiskomisjoni,
kuhu kuuluvad: Toomas Rõhu, Heino

Tamm, Ants Pirso, Raine Viitas ja
Eve Sahtel. Kohapeal atesteeritakse
valla vanem- ja nooremametnikke.
Nõunikud ja kohaliku omavalitsuse
juhid atesteeritakse maakonna

atesteerimiskomisjoni poolt.

Seliste osaÜhingu pankrotihalduri
poolt anti vallale aktiga Üle Seliste ja
Pootsi mitmekorterilised elamud.

Seoses sellega otsustas volikogu
moodustada Seliste 8 korterilise

elamu baasil valla sotsiaalmaja, mille
korterid ei kuulu erastamisele. Pootsi
elamud otsustati kanda erastamis

nimekirja.

Viimase päevakorrapunkti raames
otsustati mÜÜa eelläbirääkimistega
pakkumise korras Kastna puhkebaas.
Volikogu istungit kÜlastas ka
riigikogu liige Jaanus Männik, kes

rääkis plaanitavast haldusreformist ja
vastas volikogu liikmete kÜsimustele.

Eve Sahtel, vallasekretär

TÕSTAMAA VALLA VALITSUSE MÄÄRUS
22.03.2000. a.nr. 1

Liikluspiirangute
kehtestamine vallateedel
Lähtudes teesaduse § 37 lõikest
2 ja seoses kevadise tee
lagunemisega lume sulamise
tõttu, Tõstamaa Vallavalitsus
määrab:

1. Kehtestada alates 23.

märtsist 2000. a kõigil
vallateedel liikluspiirang üle 8
tonni kaaluvatele liiklus
vahenditele.

Tõstamaa vallavalitsus müüb
eelläbirääkimistega pakkumise korras

Kastna külas asuva
PUHKEBAASI hoone

alghinnaga 180 000 krooni
Pakkumiste tähtaeg on 24. aprill

Hoone merest 400 m , üldpindala 450
m2, toad ca 25 inimesele, kamina-,
köögi ja saunaruumid, vajab sanitaar
remonti.

Pakkumise tingimused ja info
vallavalitsusest, telef. 96 180 .
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Vanaduspensionile on õigus isikul,
kellel on vähemalt 15 aastat Eestis

omandatud pensioniõiguslikku või
pensionikindlustusstaazhi ja kes on
vastavalt oma sünniaastale järgmises
vanuses:

Alates 2016. aastast tekib õigus

anus

62 a 6 kuud

63 a

vanaduspensionile nii naistel kui
meestel alates 63 eluaastast.

Vanaduspension määratakse eluajaks.

Ennetähtaegse vanaduspensioni
saamise õigus tekib mitte varem kui
kolm aastat enne vanaduspensioni
vanusesse (vaata tabel) jõudmist.
• 2000. aastal tekib õigus enne
tähtaegsele vanaduspensionile mitte
varem kui kaks aastat enne vanadus
pensioni vanusesse jõudmist.
Ennetähtaegse vanaduspensioni
arvutamisel vähendatakse iga varem
pensionile jäädud kuu eest pensioni
suurust 0,4 % võrra.
Ennetähtaegne vanaduspension
määratakse eluajaks ning töötamise
korral seda ei maksta.

Soodustingimustel vanaduspension
5 aastat varem võib vanaduspensioni
taotleda:

Vanaduspension
• ema, isa, eestkostja või hooldaja,
kes on kasvatanud vähemalt 8 aastat

lapsinvaliidi, invaliidi lapseeast või
alla I8-aastast keskmise, raske või
sügava puudega last ja tal on vähemalt
15 aastat Eestis omandatud

pensioniõiguslikku või pensioni-
kindlustusstaazhi;

• ema, isa, eestkostja või hooldaja,
kes on kasvatanud viit või enamat last

vähemalt 8 aastat ja tal on vähemalt
15 aastat Eestis omandatud pensioni
õiguslikku või pensionikindlustus
staazhi;
• isik, kes võttis osa Tsemobõli
aatomielektrijaama avarii likvideeri
misest ja tal on vähemalt 15 aastat
Eestis omandatud pensioniõiguslikku
või pensionikindlustusstaazhi;
• rehabiliteeritud isik, kes õigus
vastaselt represseerituna on viibinud
vähemalt 5 täisaastat kinnipidamis
kohas ja tal on vähemalt 15 aastat
Eestis omandatud pensioniõiguslikku
või pensionikindlustusstaazhi. Kui
rehabiliteeritud isik on õigusvastaselt
represseerituna viibinud vähem kui 5
täisaastat kinnipidamiskohas, siis
temal vähendatakse vanadus

pensionile õigust andvat vanust ühe
aasta võrra iga kinnipidamiskohas
viibitud täisaasta eest.

3 aastat varem võib vanaduspensioni
taotleda ema, isa, eestkostja või
hooldaja, kes on kasvatanud nelja last
vähemalt 8 aastat ja tal on vähemalt
15 aastat Eestis omandatud pensioni
õiguslikku või pensionikindlustus
staazhi.

Aasta varem võib vanaduspensioni
taotleda ema, isa, eestkostja või
hooIdajal, kes on kasvatanud kolme
last vähemalt 8 aastat ja tal on
vähemalt 15 aastat Eestis omandatud

pensioniõiguslikku või pensioni
kindlustusstaazhi.

Hüpofüsaarse kääbuskasvuga isik
võib jääda soodustingimustel
vanaduspensionile 45 aastaselt, kui tal
on vähemalt 15 aastat Eestis

omandatud pensioniõiguslikku või
pensi onikindlustuss taazhi.
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Vanaduspension koosneb kolmest
osast:

• baasosa suuruse kehtestab

Riigikogu;
• staazhiosaku suurus sõltub

pensioniõigusliku staazhiaastate
arvust ja staazhiaasta hindest, mille
kinni tab Vabariigi Vali tsus;

• kindlustusosaku suurus sõltub

pensionikindlustatu aastakoefit
sientide summast ja aastakoefitsiendi
hindest, mille kinnitab Vabariigi
Valitsus.

Vanaduspensioni taotlemiseks tuleb
pöörduda elukohajärgsesse
pensioniametisse ja esitada:
1. vormikohane avaldus;
2. pass (välismaalasel koos kehtiva
elamisloaga) ;
3. tööraamat;
4. jooksva kalendriaasta
sotsiaalmaksu tõend (vorm TSM 
annab välja asutuse raamatupidamine,
kus isik töötab/töötas);
5. kutsekooli, keskeriõppeasutuse
või kõrgkooli diplom;
6. lapse sünnitunnistus;
7. sõjaväepilet;
8. tööhõivetalituse tõend töötu
abiraha saamise või tööturukoolituses

osalemise aja kohta;
9. abiellumisel nime muutnud isikul
abielutunnistus;
10. 1 foto (2,5 x 3 cm);
11. hoiuarve number, kui taotleja
soovib pensioni kanda oma
hoiuarvele.

Kõik pensionid määratakse alates
pensioni taotlemise päevast.
Varasemast tähtajast määratakse:

vanaduspension pensioniikka
jõudmise päevast, kui pensionitaotlus
on esitatud kolme kuu jooksul arvates
pensioniikka j õudmise päevast.

Enda Väli

Sotsiaaltöötaja

Noor olla on viga, mis paraneb iga päevaga.
Rootsi vanasõna
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Puuetega inimeste sotsiaaltoetuse seadusest.
Toetus sõltub puude raskusest ja uuest
aastast hakkas transpordi - ja telefoni
kasutamise toetust maksma Pärnumaa

pensioniamet.
Kõigil, kes puuetga inimestele
ettenähtud toetust taotlevad , tuleb
eelnevalt lasta arstil kindlaks määrata

puude raskusaste. Vaatamata sellele,
et inimesel on määratud invaliidsus

grupp, tuleb minna perearsti juurde,
kes vormistab vastavad dokumendid.

Toetust taotlema minnes peavad teil
kaasas olema järgmised dokumendid:

- VEK-i otsus puude raskusastme
kohta.

- pass
arstiteatis, kas inimene vajab

vastavat toetust.

Transporditoetust võib maksta ainult
RASKE ja SÜGAVA puudega
inimestele.

Telefoni kasutamise toetus

määratakse keskmise, raske ja sügava

puudega mittetöötavale isikule
järgmistel juhtudel:
- kroonilisest haigusest või vigastusest
tingitud terviseseisundi tõttu vajab
isik igakuist med.abi.
- kroonilisest haigusest või vigastusest
tingitud terviseseisund võib
ootamatult halveneda ja seetõttu võib
isik vajada vältimatut med.abi.
- isik on nõrknägevusega või pime.

Teavet saab sotsiaaltöötajalt.
telefon 96 256

Valla heakord
Kevad on käes ja ilusad päikese
paistelised ilmad kutsuvad välja
korrastustöid tegema. Riisutakse
kokku lehed, koristatakse aia nurka
tekkinud prügihunnikud, vaadatakse
üle majapidamine ja visatakse
minema tarbetud asjad.

Aprilli viimane nädal on üle Eesti
talgute nädal "Eestmaa puhtamaks", st
ka "Tõstamaa vald puhtamaks".
Vallas algasid suuremad tööd juba
varem pihta - koolilapsed tee ääres ja
pargis, toimetuleku saajad valla
haljasalade!. Läheme kõik selle
aktsiooniga kaasa!

Kui on vähegi võimalus prahti
põletada, siis tehke seda (suuremate
hunnikute põletamine kooskõlastada
päästeametiga) .

Mittepõlev materjal läheb kas
prügikasti või prügimäele (viimasel
ajal on tekkinud ohtralt hunnikuid
metsa alla ja teede äärde).

Vanametalli on võimalus viia

aprilli viimasel nädalal kindlatesse
kohtadesse, kust see edasi
toimetatakse:

Tõstamaa katlamaja taha
Pootsi kaupluse taha puuriitade juurde
Seliste noorkalja lauda silohoidlasse
Tõhelas Sepa mäele
Kastna töökoja ette

Heakorrakonkursid.
Kui kõik on puhas, korras, valitakse
välja augustikuuks valla kõige kaunim
talu, eramu, suvekodu,
mitmekorruseline elamu ja asutus.
Vallapäevade raames toimub valla
heakorra konkursi võitjate

avalikustamine ja premeerImme.
Eelmise aasta võitjateks olid Kärneri
talu Lõukas, Suurenina suvila
Kastnas, Kaapre talu Lao külas,
Pootsi kool ja Ringi 19.

15. maiks on vaja välja selgitada (teie
kaasabil vallamajja teatamisega) 4
objekti, mis konkureeriksid maakonna
ja ka presidendi poolt välja kuulutatud
heakorrakonkursi!. Hindamise aluseks

on hoonete paigutus, heakord,
väikevormid (piirded, väravad,
lehtlad). Samas oleksid nad kindlad
selle aasta konkursilosalejad.

Kui läheb puude istutamiseks, siis
kõigile meeldetuletuseks - selle aasta
puu (väravapuu) on pihlakas!

Raille Viitas
keskkonnanõunik

4. EDASPIDION MUNITSIPAAL-
MAAL KAVAS MAADE NN.
KOKKUTÕSTMINE, ET VÄLTIDA
HARIMATA SIILUDE TEKKIMIST JA
ANDA OSALE MAAST KA
VÕIMALUS PUHATA.

MAA OTSTES OLEV AD PÕLLU
PEENRAD. KRAAVIOLEMASOLU
KORRAL KUNI KRAAVI TELJEN!.
MAA HARIMATA JÄTMISEL
JÄRGMISEL AASTAL MAAD ENAM
KASUTADA EI SAA.

MAAKORRALDAJAD

KÄEST
LÄBI

MAAST
SELLEST

1. KÕIGIL SOOS MAA
KASUTAJATEL ON VAJA PANNA
MAA OTSA TÄHIS KASUTAJA
NIMEGA JA TÄHISTADA
ÄÄREV AIADEGA PIIRID MAA
MÕLEMAS OTSAS.

2. MAA EI VÕI KÄIA NN.
KÄTTE, VAID
MAAKORRALDAJATE.
LOOBUMISEL PALUME
KOHESELT TEATADA.

3. MAAKASUTAJATEL TULEB
UMBROHUST PUHTAD HOIDA KA

Kevadine Laagisoo
JÄRGMISED TÄITMIST VAJAVAD
NÕUDED:

VASTA VALT TÕSTAMAA V ALLA
VOLIKOGU OTSUSELE MUNIT-
SIPALISEERITAKSE INDIVIDUAAL
AIAMAADENA KASUTUSEL OLEV
LAAGISOO JA KUURASOO.
MAA KUULUB VALLALE JA ET
SEDA TÕEPOOLEST HARIT AKS,
KEHTEST AB VALLA VALITSUS

LÄINUD AASTA OKTOOBRIKUUS
ILMUS 'TÕSTAMAA TUULTES"
JUST SAMASISULINE ARTIKKEL.
KUNA KORDAMINE POLE KUNAGI
LIIAST JA KÄES AEG MINNA

PÕLLULE, SIIS TULETAME TEILE
MEELDE ALEVIKU KÖÖGIVILJA
MAADE KASUTAMISE KORDA.
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Elu täis rasket tööd ja luuletamist
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Muhu saar väike ja armas
seal sÜndinud kasvanud ma

seal esmakordselt nägin päikest
paitas ema mu peakest ka

Meid elusaatus lahutas

ja laiali meid pillutas
karm sõda võttis oma jao
ja saatus tegi kurva teo

Ei ole ilmajagu vist
kus ei leidu töökat muhulast

nad kaugel uued kodud lõid
ja seega endal õnne tõid

Kauge ja armas, su poole
igatseb mõte ja meel
lial ei lähe kÜll meelest

nooruse aeg ja sÜnnisaar

Selle sünnisaart ülistava luuletuse on

loonud Rodefia Vare, kes on
sündinud Muhu saarel Iga külas
19.juulil 1915 j a elab praegu Pootsis.
Viimasel ajal on Rodefia üsna sageli
esinenud oma luuletustega
mitmesugustel rahvakogunemistel
(näit. kunstinäituse avamisel,
pensionäride jõulupeol jm.) Tekkis
soov selle huvitava naisega lähemalt
tutvuda ning otsustasin talle külla
minna. Arvan, et ka Tõstamaa
Tuulte lugejate hulgas leidub mõni,
kellele pakub huvi vanemaealiste
töökas ja mitmekesine elu.
Räägi oma lapsepõlvest ja kodust.
Isa ja ema olid mõlemad
palgatöölised. Isa töötas suviti
Tallinnas ehitusel, ema ümbruskonna
taludes päevilisena. Vanemad
abiellusid 1914.aastal. 1922.aastal

ostis isa talukoha ja ehitas sinna maja.
Maja oli üsna avar - 4 tuba ja köök.
Nii et mahtusime kõik lahedasti ära.

Mina olin peres esiklaps - õde ja vend
on nooremad. Varases lapsepõlves
oligi minu ülesandeks õe ja venna
hoidmine.

Millallapsepõlv lõppes?
Meie peres ja Muhus üldse oli tavaks,
Bt kodust mindi võõra juurde teenima
13-aastaselt. Nii ka mina, esimeseks
töökohaks sai naabertalu. Tavalisteks
kohustusteks selles eas oli rohimine,
laste järgi vaatamine ja igasugused
puhastus- ja korrastustööd. Tavaliselt
oli töökokkulepe üheks aastaks. Nii
möödusid 3 aastat ümbruskonna

taludes. Selleks ajaks olinsaanud juba

täieõigusliku teenija staatuse ja asusin
tööle mandrile.

Kus ja kuipalju on õnnestunud
kooliharidust saada?

Esimese kooliõpetuse sain Iga
Algkoolis, mis oli 3-klassiline 30
õpilase ja ühe õpetajaga. Õpetajaks oli
noorepoolne mees Vassili Teder. Eriti
on meelde jäänud selle mehe võimed
tööõpetuse osas - poisid valmistasid
puust kõiki vajalikke asju
(puulusikad, riidevarnad, rehapulgad,
kirvevarred jm) ning tüdrukutele
suutis ta sama oskuslikult õpetada
heegeldamist ja kudumist.
4.kooliaastat alustasin Piiri Algkoolis,
kus oli ]07 õpilast ja 3 õpetajat. Seal
elasin internaadis. Tol ajal ju mingit
koolipoolset toitlustamist polnud 
igaüheloma leivakott. Õhtul saime
küll ise süüa teha - peamiselt keetsime
suppi. Pliidil oli neli "auku"
(keedukohta) ja 4 pada. Et lapsi oli
rohkem, siis tuli moodustada sõprade
ühendused ja mitme tüdruku supp
valmis ühes pajas. Piiril õppisin ühe
aasta, pärast läksin lõplikult teenima.
Sa oled ju ka Tõstamaal koolis
käinud?

Jah, see oli juba hiljem, kui olin juba
täiskasvanud. Käisin ühe aasta

Tõstamaa Kodumajanduskoolis.

Kuidas see teenijaelu siis edasi
läks?

Mida vanemaks sain, seda suuremaks
muutusid kohustused leivaisade ees.
Tuli ka põllule tööle minna. On
meeles juhus, kus ]6-aastasena tuli
künda 2-hobuseadraga 2 ha
timutisööti. See oli raske küll. Aga
hiljem olen äestanud ja kündnud küll
ja küll! Kui tulin mandrile olin ]9
aastane ja esimeseks töökohaks
Võnnu mõis Haapsalu kandis. Hiljem
töötasin Vatlamäel ja Tõhelas. Ühel
külapeol sain kokku Roman Varega.

Ilmselt siit saabki alguse Sinu oma
pere loomine.
Jah. ]938.aastal abiellusin ja asusin
elama pootsi Sepa tallu - mehe koju.
Olin siis 23 aastane. Mõisnik oli
andnud 5 ha maad kolmele tähtsamale

mehele mõisas - sepale, rätsepale ja
möldrile. Meheisa oli sepp - nii ta
selle maa saigi. 1928.a. ehitas minu
mees selle maja, kus praegu elan.
Mees tegi ka ise veidi sepatööd, aga
põhiliselt oli ta ehitusmees, käis
mööda maad igal pool ehitamas.
Minul sündis esimene laps 1939.a. 
tütar, siis veel 3 last. Nii ma elasingi
nagu vallasema - 3 lapse ja koduste
toimetustega. Valitsused vahetusid 
venelased, sakslased, venelased.
Elasin need ajad kuidagi üle.
Kolhoosis pole olnud - küll läks
kolhoosi varaks sügisel külvatud
talivili. Mulle tehti küll ettepanek
külavolinikuks hakata, aga laste tõttu
tuli sellest ametist ära öelda. Nii me
elasime kuni 1988.aastal mees suri.
Kuidas need laulud siis tulema
hakkasid?

Peale mehe surma jäin praktiliselt
üksinda, sest lapsed olid juba "pesast"
välja lennanud. On jäänud invaliidist
poeg Kalju. Esimese laulu tegin
1949.a. - Pootsi küla inimeste elust
olust. Ei tea isegi, kuidas need mulle
meelde ja keelde tulid.
Rodefia laulud võib kindlasti kohaliku

rahvaluule hulka lugeda. Ja mis kõige
vaimustavam - ta on võimeline suure

osa neist lauludest peast ette kandma.
Laule on palju - mitu vihikut täis.
Viimasel ajal on Rodefia kirjutanud
palju meie sünnimaa ülistuseks.
Mõned
lood on ka
nukravõitu
- eriti on

tal kahju
kadunud
noorusest

ja tegusast
elust. Aga
kes meist
ei tahaks
kaua noor
olla!
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Lõpetangi loo Rodefiast ühega tema
viimastest lauludest, mille pealkiri on

"Noorpõlv" .
Kui noor alles olin
oli rõõmus mu meel
siis arvasin ainult
et lilled mu teel

AEG: 25. märts 2000 11.00-16.00
KOHT: Tõstamaa metsad

ILM: +1ooe, päikesepaisteline,
peaaegu tuuletu.

OSAVÕTJAD: TLJLS liikmed

KÜLALISTENA: Õie Merimaa,
Kersti Merimaa

Tõstamaa Lusti ja Lõbu Seltsi
Kevadmatk 2000 algas kogunemisega
Tõstamaa lipumasti all. Sooritati
viimased sisseostud (krõpsud,
GIN ... ), rivistati ja loeti üle lapsed.
Matka korraldustoimkond (Enn
Martson) kuulutas välja võistlused
parima matkaja (täiskasvanute kate
goorias) ja parima kevadmärgi leidja
(laste kategoorias) selgitamiseks. Ja
siis matkalised startisid.

Rada lookles läbi kiigeplatsi, põldude
vahel, suurfarmi taga, kopratammi
juures, vana Tagatalli sigala juures,
koolimajast mööda poeni.
Juba esimese kilomeetri järel hoiatas
Enn, et päike lõõskab kevadiselt ja
kusagilt peaks ennast ilmutama
kevade märk. Ja seal ta sirendaski 

kilekott (kevad) lutsukommidega
lastele!

Edasi viis tee mööda metsaaluseid ja
põlde kopratammini. Ja taas kord
ilmutas end kevad! Seekord
vanainimestele - GIN ootas lausa

nagu maasikas, et teda nopitakse! Ja
sellega kevade vembud ei piirdunud 
lume alt oli välja sulanud ka
Põltsamaa Kuldne! Mis muud kui

punn maha ja suule! Tähele
panelikumad jõudsid märgata isegi
kopratammi.
Taas asuti teele. Nüüd viis tee juba
mägedesse ja see võttis nõrgematelt
viimasegi jõu. See-eest ootas mäe
jalamil matkajaid imekena platsike,
kus päike oli mätta kuivaks paistnud.

Noor elu on ilus

ja vallatust täis
ja pisaraid pole
siis mulle nii näis

Kui kergesti keerutas pidudel jalg
ja õhedalt punetas naeratades palg
Oh noorus, oh noorus
miks möödusid sa

ja iialgi tagasi tulema ei saa

Kevad 2000

Endise Päästeameti töötaja Mait
Jansoni valvsa pilgu all valiti
lõkkekoht ja peagi podises supp tulel.
Samal ajal algasid laste
kevademärkide konkurss ja TLJLS
kevadluuletuste võistlus. Osavõtt

mõlemast oli aktiivne ja tase kõrge.
Lapsed näitasid üles fantaasiat ja
leidlikkust. Tööd olid: Harakapesa
(võidutöö - Liis Vääna, Õie
Merimaa), Kevadkimp emale, 5
söödavat asja (seen, maasikas, pohl,
mustikas, jänesekapsas), Linnupesa,
Kevadfantaasia, Närtsinud leheke.
Luuletuste ampluaa oli lai, esindatud
oli nii loriluule kui ka tundelüürika.

Zürii (Kersti Kunder, Age Adler, Enn
Martson) valis publiku reaktsioonide
põhjal välja 6 finalisti ja lõplikul
hindamisel järjestusid 3 esimest kohta
järgmiselt:
1. Rain Randmaa - Kevad

2. Rain Veinjärv - Kevad

aprilI2000

NÜÜdvanaduses rind rahutust täis

meel tihti nukker, jalad kepita el
käi.

Ei tahaks uskuda seda
et möödas kõik see
mis nooruses elu nii ilusaks teeb.

Rodefial käis külas

Efeline

3. Marelle Kriisa (valjunimi
Kevadepiiga) - Kevad
Nagu näha, ei olnud pealkirjad eriti
fantaasiarikkad, kuid see-eest oli
omajagu fantaasiat luuletustesse
pandud. Olgu siinkohal ära toodud ka
võiduluuletus:

Kevaditi alati juhtub üks ja sama
sulab lumest välja igasugust jama:

meie metsast jumalime
leiti kadund marjuline.

Maja ees on koerad ritta
lasknud omaenda s... a.

Sellepärast mulle rohkem
meeldib hoopis tali.
Selline on minu lugu

see ei ole nali.

Rain Randmaa

Kunst kuulatud, asuti supi kallale. Oli
rammus ja maitsev! Ka viinerid said
küpsetatud ja värskes õhus maitses
kõik oivaliselt!
Matka viimane osa viis rahva vana

Tagatalli sigala juurde, kus sigala
torni kohta vestis rahvajutte Seltsi
minister Marek Jaansoo.

Väike peatus tehti veel koolimaja
juures jõe ääres, kus Minister
meenutas hea sõnaga kooliaegu, kui
hangiti kooli keemiaklassist naatriumi
ja seda siis jõkke pilluti. Naatrium
teadupärast reageerib veega
kokkupuutele põlemisega ja
koolipoistele jättis see ergu mälestuse.
Matk sai lõpp-punkti poe ees. Puhati
jalga, joodi viimased õlled, tervitati
möödujaid.
Matka lõppedes võis taas kord
konstateerida - kevad oli tõesti käes,
rahvas oli väsinud, kuid õnnelik!

TLjLS-i PR esindaja
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Lugupeetud Hansapanga kliendid. ];J Hansa~@[FU[k

Nooruse 5 8661.20
Nooruse 5 10652.40

Nooruse 6 4639.75
Nooruse 6 7860.35
Nooruse 6 6030.85

Nooruse 6 4811.1 0

Nooruse 6 8413.70
Nooruse 6 4463.70

Nooruse 7 5820.90

Nooruse 7 9186.45
Nooruse 7 5901.50
Nooruse 7 5942.70

SuFe

On möödunud päris palju aega

viimasest kirjutisest kohalikus lehes,
mis puudutas Hansapanka ja tema
tegemisi. Kuna vahepeal on toimunud

päris palju muutusi, siis otsustasin
natuke nendest lähemalt kirjutada.
Nagu teada, on nüüd Tõstamaa
Raamatukogul internetiühendus, mis
võimaldab ka kohalikel elanikel

lihtsamat juurdepääsu internetti ning
võimalust kasutada .Hansapanga

internetipanka. Nüüd võib tekkida
küsimus, mis see internetipank on?
Internetipank on Hansapanga kontor
Internetis. Internetipangas saate
ööpäevaringselt kasutada oma
arveldus-, laenu- ja väärtpaberikontot
ning hoiukontosid. Internetipank teeb

rahaasjade korraldamise kiireks ja
mugavaks, kuna saate käsutada oma
kontosid pangakontoris või

automaatide juures käimata, omades

Murekiri
Kuidas tekivad külajutud teavad kõik.
Nii räägiti ka minu poja kohta, et ta

olevat vanglas istunud jne ... Aga
kuidas süüdistatakse süütuid inimesi

alatult suures varguses, sellest ma
tahangi kirjutada. Oma puhtaid

nimesid ei luba me määrida ega
vaheta neid varga tiitli vastu. Kavaru
külas käidi I-sel aprilliööl Poomile
kuuluvas ehitusjärgus majas sees ja
viidi ärä kõik, mis oli viia. Pühapäeva
lõunal 2.aprillil oli Poom meie õues ja

süüdistas meid, kuna jäljed pidavat
meile tooma. Ähvardas, et kui oleme

kuidagi selle asjaga seotud, ärgu me

..
Uürivõlglased
(seisuga 14. aprill 2000)

Tamm Avo Nooruse 1 7522.15
Kiisler Katrin Nooruse 1 8010.60

Lehis Helju Nooruse 1 4557.75
Sireli Õnne Nooruse 1 10675.20
Piirme Evelin Nooruse 3 4462.25

Volgerad Anni Nooruse 3 3560.45
Sepp Jaan Nooruse 3 11675.35
Maruse Malle Nooruse 3 4398.10

Rea Milvi Nooruse 4 3728.35
Kaskin Ene Nooruse 5 13610.50

neist samas head ülevaadet.

Internetipanga lepingu saab klient
vormistada kontoris. Internetipangas
tehtud ülekanded maksavad 3 krooni.

Tõstamaa kontoris sooritatud

ülekanded maksavad 9 krooni, kui aga
soovite linnas mõnes kontoris teostada

ülekandeid, siis peate maksma
ülekandetasu 12 krooni.

Kuid palju makse saab teha ka

otsekorraldusega. Tänaseks on juba
suuremad Eesti ajalehed ning Pärnu

Postimees pakkunud seda võimalust,
et klient maksab lehtede eest

otsekorraldusega. Samuti saab telefoni
arveid tasuda otsekorralduslepinguga.
Kõikide lepingute sõlmimiseks tuleb
pöörduda lähimasse Hansapanga
kontorisse.

Palju segadust tekitas klientide hulgas
uus hinnakiri. Tutvustaksin siis seda
natuke lähemalt. Tõstamaa kontori

enam nägu külavahel näidaku. Nii

rääkiski, et autoga käidi kaks-kolm
korda ja laadung pandi murule maha.
(J alaj älgi sellepärast ei ole). Siis toodi

suur auto ning viidi see kraam ära
(müügiks). Elame sellises kohas, kuhu

viib ainult üks tee ja meilt edasi enam
teed pole. Et meile tulla peab mööda
sõitma mitmest elamust, kus rahvas

sees elab. Sellise sõidu peale nagu
kolm-neli korda öö jooksul ei saa
mitte nägemata või kuulmatajääda.
ElukaasIase vend töötab kolme

Poomiga ühes brigaadis. 3-ndal oli
tööl, kus teda hakati ähvardama.

Lubati isegi räimekastide sisse

panemise ajal ära uputada. Palju ei

HeindIa Heili

Jürgens Age
Soonisoo Janis

J oao Krystina
Maruse Aime

Vaaks Õie
Miemis Maire
Oidersalu Erik
Härm Juulia
Reinart Anna

Jõgi Mesike
Somelar Marika

igapäevastele klientidele muutus
kallimaks ainult ülekandetasu 6

kroonilt 9 kroonile. Raha välja
võtmine kuni 3000 krooni on endiselt

tasuta. Kui aga soovite korraga
väljavõtta suuremat summat kui 3000
krooni,siis on väljavõtutasu miinimum
20 krooni või 0,25% summast.

Paljudele kaardiomanikele on
kindlasti meeldiv uudis ka see, et jälle

saab sularaha välja võtta Tõstamaa ja

Varbla Edu kauplustes.
Lõpetuseks tahan öelda, et kui on

küsimusi või mingi asi jääb aru
saamatuks, siis soovitan ilmtingimata
pöörduda asja uurimiseks kontorisse

ning mitte kuulata seda, mida keegi
kuskil rääkis. Kõige täpsema info

saate ikka pangast endast.

Lugupidamisega Karin Vääna.

puudunud, et oleks ka kätega kallale

tuldud. Lubati ka mind ja minu poeg
maha lüüa, kui peaksime oma nägu
sadamas näitama. Peale tööd sõitsime

linna uurija juurde. Rääkisime ära,
mis meil südamel. Uurija helistas
Poomile, et Poomid võtaksid tuuri d

maha. Kui töö juures peaks veel
midagi nende poolset mõnitamist, või
ähvardamist olema, siis anname asjale
ametliku käigu. Mängigu Poom

selgeltnägijat, politseinikku või uurijat
nii palju kui tahab. Meie pole vargil
käinud ja ennast teotada ja laimata ei
lase.

Väino, Ago, Andrei, Aljona, Tuuli
Kavarust.

Tõstamaa vallavalitsus
kuulutab konkursi Tõstamaa

lasteaia JUHATAJA
ametikohale.

Eeldame:

vastavat, soovitavat kõrg
haridust; erialast, soovitavalt ka

juhtimisalast töökogemust; head

organiseerimisvõimet ja
suhtlemisoskust.

Sooviavaldused koos CV ja
haridust tõendavate dokumenti

dega esitada Tõstamaa valla
vanemale 15. maiks.
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73
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73
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70
65
60

60
50
50

90

89
89

88

87
84
84

Bernhard Meriluht
Sinaida Rohumäe
Jakob Lille
Natalia Einsalu
Ella Kollo
Hilda Pinn
Neonilla Lehtla

Õnnitleme aprillikuu sünnipäevalapsi!
Rohkesti õnne, lõbusat meelt, Liidia Paalberg 84 Salme Kasela
tuul pühkigu pilved eluteeit! Milda Luht 83 Juta Kase

Sinaida Rees 82 Endel Andrese
Maria Käär 82 Eduard Härm

Ada Reinson 79 Vello Lapp
Jaan Kütt 79 Jaan Vimm

Helju TeIl 78 Ülo Haalen
Jüri Salk 78 Urve Käär

Linda Estam 78 Sirje Mirk
Artur Laan 76 Lilli Rea

Härma poest on võimalik tellida Baltik
Vairas JALGRATTAID (meeste,
naiste, noorukite), käikudega ja ilma.

Näidised ja info kohapeal.

Lp. aiapidaiad!
Ka sel kevadel on Pootsi Sillametsa

talus saadaval suures valikus köögivilja
ja lilletaimi, palju uusi sorte.
Esimestena on pakkuda õitsvaid võõras
emataimi.

Müügipäevad Tõstamaa alevis Härma
poe hoovis mai- ja juunikuus reedeti,
(alates OS.maist) hommikul 9.00- kuni
ostjaid jätkub.
Ilusat kevadet soovides Milvi (96 354)

Tervitame uut vallakodanikku!

Lagle Adler ja Algis Kiinvald 
poeg Sten - 06.04.2000.a.

22. aprill sportlik laupäev!

KORVPALLITURNIIR
Tõstamaa Seltsimajas, algus kell 11

5 liikmelistele (platsil 4) nais- ja mees
kondadele. Võistkondade registreerimine 21.
aprillini Maire Adler, tel. 252 13 471. Süsteem
ja mänguaeg peale registreerumist.

JÜRIÖÖ JOOKS
• 6 liikmelised (3N+3M) võistkonnad

• Võistkonnal peab olema teatepulgana
kasutatav tõrvik (vähemalt algul põlev)

• Registreerimise algus seltsimaja ees kell
20.30,avamine 20.45,start 21.15

• Ühe etapi pikkus ca 400 m
• Vanusegrupid võistkonna koguvanusega

kuni 60 aastat, 61-90, 91-180, üle 180

Ratsutamine
kõigile

Tund 40.- kr.

Ostan krundi
mere ääres suvila

ehituseks (2000
3000m2)

......
JURIOO SIMMAN

Algus kell 22, seltsimajas

Sportlik üllatus, ansambel
Pilet 20.-, jooksu- ja korvpallivõistlejatele 10.-

Lastel võimalik

sõita poniga .

Info tel. 96 155
või 25 66 78 202

Eve

Soovitavelekter
. .
Ja vesI.

Te1.25 66 14564

Margus.

Toimetus:
Lea Rannik Tõstamaa Raamatukogu
Alo Adler Tallinna Tehnikaülikool

Trükkinud OÜ Hansaprint

tel. 96 184
tel. 96231

aip@tostamaa.parnu.ee
alo.adler@mail.ee


