
Lumi läinud - luiged maas, suisa keset Tõstamaad
Tahaksin kirjutada ühest

imeilusast vaatepildist päikeselisel
juunikuu keskpäeval. Nähes
külavaheteel politseiautot vilksatas
peas: "Mis juhtus?" Ja siis tuli
nähtavale põhjus, õigemini oli neid
mitu. Meie majaesist teed mööda, kus
tavaliselt kihutavad autod ja seisavad
bussid, tatsas uhkel sammul kaks
säravvalget luike ja nende ümber viis
hallikaspruuni karvapalli. Seltskond
oli seda vahvam, et luigeperet eskortis
vaikival sammul meie päästeamet ja
maanteeliiklust valvas politsei. Uhke
tunne võib olla teed ületada, kui
liiklus seisab ja konstaabel ise sind
rahuloleva pilguga saadab.
Kuuldavasti on päästeamet ennegi
alevis meie linnuiludust aidanud.

Vahest oli tegemist sama linnugagi,
sest pere leppis oma saatjatega nagu
vanade tuttavatega. Ainult paar liigset
sammu poegade poole teinud
pildistajale sai osaks ähvardav sisin ja
tiivasahin.

Küllap oli
Ermistu järvel
pesitsenud
luigepaar oma
võsukesed
otsustanud
suurele merele

viia ja tahtis seda
teha kõige
otsemat teed mis
võimalik. Enne

alevisse jõudmist
nähti neid mööda

Laagitsa soopõllu kartulivagusid
ukerdamas. Kindlasti jõudis luigepere
ka meie ilusad liivaluited üle vaadata,
kui end ühtäkki keset elamurajooni
leidis ja eksitusse sattus.

Siinkohal tahaks veelkord kiita

neid inimesi, kes selle linnupere
ohtliku teekonna läbi alevi

turvalisemaks muutsid' j a neid
jõekaldani saatsid.

Eeskujuks inimlastele vom
öelda, et rivis polnud kuulda ühtegi

protesti ega vastupuiklemist, aga tuleb
mõelda kui pika teekonna need
väikesed jalad pidid astuma.
Loodame kõik, et neist vapratest
luigepoegadest nende vanemate
sarnased iludused sirguvad ja nemadki
Tõstamaa randadele oma pesad
ehitavad.

Luule Loodus
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VALLAINFO

1. juunil toimus vallavolikogu korraline istung.

juuni 2001

1. Infominutid.
Vallavanem Toomas Rõhu.
• Korraldatud on Munalaiu sadama

tegevus. Tööle on võetud 4 valvurit,
sadama tegevust ja ühendusepidamist
Manijaga juhib korraIdajana Tiit Pilt.
Sadamas on tehtud vajalikud remont
korrastustööd ja tahetakse jõuda
passistamiseni. Pärnu Laevatehases on
kapitaalselt remonditud liinipaat Aul.
• Pootsi kooli osas on seisukohad

samad, mis tingisid kooli
sulgemisotsuse: Tõstamaa valla 260
õpilast on nii hariduslikult kui
majanduslikult otstarbekas õpetada
ühes koolis. Samas on vallavalitsus

sõlminud Pärnu linnaga esialgu üheks
aastaks lepingu, mille alusel Tõstamaa
vald osutab nädalakooli teenust kuni

30 Pärnu linna lapsele, linn katab
tehtavad kulutused. Teenust

osutatakse Pootsis, kuhu jäävad
Tõstamaa keskkooli 3 liitklassi.

• Majandusministeeriumilt on
esitatud projekti alusel saadud raha
valla energeetika arengukava
koostamiseks. Huvitavam osa selles

on ilmselt tuuleenergia kasutuselevõtt,
pakilisem Tõstamaa katlamaja
rekonstrueerimine, mille eelduseks on
olemasolevarengukava.
• Ajakirjanduses on avaldatud
rahandusministeeriumi analüüs
valdade toimetuleku kohta, mille
koostamisel arvestatud elanike arvu,
üksikisiku tulumaksu inimese kohta,

eelarve mahtu (maksud, toetusfond),
omatulude osakaalu eelarves,
halduskulu elaniku kohta, tööealiste
osakaalu ja halduskulude osakaalu
omatuludes. See kinnitas teadaolevat,
kuulume kehvemasse gruppi.
Situatsiooni muutmiseks on ainus tee

investeeringute tulek ja ettevõtluse
arendamine.
• Korraldatud konkursi tulemusena
müüdi Selistes asuv Männiku elamu

Kihnu väina merepargi juhatajale.
Määrav pakutud hind, töötamine ja
sissekirjutus valda.
• Omaalgatuse toetuseks loodud nn.
kohalikule kultuurkapitalile laekus 7
projekti, millest 5 kultuurikomisjoni
ettepanekul toetati: Harvet Toots
"Kodulooliste materjalide korras
tamine"; Kairi Kuur ja Ene Lehtsalu
"Aeroobikahooaja lõpetamine", Kairi
Kuur "Tõstamaa sumoturniir", Ülle
Tamm "Manija küla talud ja elanikud
pildis" ja Eve Rõhu "Teatripäev".
Järgmine projektide esitamise tähtaeg
on 20. juuni.
• Maarahva kongressilosalesid
Tõstamaa vallast Peeter Lapp, Mare
Pärnaja Toomas Rõhu
• Vallavanem vastas küsimustele.

2. Aastaaruande kinniÜfmine.
Ettekanne pearaamatupidaja Karin
Randmäelt. Audiitori raporti ja
revisjonikomisjoni seisukohad esitas
Peeter Lapp. Töökohustuste tõttu
istungilt puudunud revisjonikomisjoni

liikme Marek Jaansoo ettepanekud ja
küsimused laekusid e-maili teel.
Otsustati aastaaruanne kinnitada.

3. Majanduslike huvide
deklareerimine.

Ettekandega esines deklaratsiooni
hoidja Ants Pirso.
4. Maakorralduslikult vajalikud
ümberkruntimiskavad esitas voli

kogule maanõunik Heino Laanemets.
Peale tutvumist otsustati esitatud
kavad kinnitada. Samas otsustati

taotleda munitsipaalomandisse Alu
~ kruusakarjääri maa-ala.

5. Tõstamaa keskkooli remondi

jätkamisest.
Ettekanne Toomas Rõhu. Omandi
reformi reservfondist on internaadi
remondiks tänavu eraldatud 1,2
miljonit. Korraldatud on riigihange,
mille tulemusena on ehitajaks FKSM.
Tänavu peahoone remondiks raha
pole, riigieelarvest on kavandatud
2002. aastaks 2-3 miljonit. Töid oleks
hädavajalik aga teostada juba tänavu,
mis oleks võimalik sõlmides ehitajaga
faktooringlepingu. Selleks on olemas
ka haridusministeeriumi ja maa
valitsuse toetus. Volikogu otsustas
lubada vallavalitsusel sõlmida lepingu
kuni 2 miljoni ulatuses.

Volikogu infoteenistus

Pingi- ja suveniirikonkurss
Leidmaks sobivat pinki, mida
paigutada avalikesse kohtadesse ja
omanäolist suveniiri, korraldas
vallavalitsus konkursi, mis kuulutati
aprillikuu vallalehes. Pingikonkursile
laekus 2 ja suveniirikonkursile 3 tööd.
Pingikonkurss:
Pinki, mida vallavalitsus oleks
soovinud tellida, konkursil ei olnud.
Seepärast võitjapreemiat välja ei anta.

Ära märgiti ja saab preemia 400
krooni Taivo Ristsalu töö.
Suveniirid:
Suveniiri, millest võiks kujuneda
Tõstamaa sümbol, ei olnud ja seetõttu
I preemiat välja ei anta.
II preemia 400 krooni antakse
kohalikust savist valmistatud, rasket
meremeheelu ja kohalikku rikkalikku
õllekultuuri kajastavate kujude eest

Kristiina Joaole ja Kairi Kuurile.
Vallavalitsus esitab kujudele ka
tellimuse.

IIIpreemia 200 krooni antakse Merle
Einolale suveniiride "Valla

käbimehikese" jt. esitatud suveniiride
eest.

Proovime järgmisel aastal uuesti !
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Mida võimaldavad Hansapanga Trump ja Ego kaart?
Krediitkaardid, TRUMP ja EGO, on
pangakaardid, mis võimaldab selle
omanikul maksete eest toimuvat

tegelikku tasumist ajas edasi lükata
Krediitkaardid kehtivad 2 aastat ja
pikenevad automaatselt.
Krediitkaardimaksete puhul ei sõltu
makstav summa kliendi arvelduskonto

jäägist (mida ta kasutab oma
igapäevasteks toiminguteks), vaid see
summa arvatakse maha kliendile

eraldatud krediidilimiidist (sõltuvalt
kliendi netosissetuleku suurusest).
Igale konkreetsele kliendile
väljastatav maksimaalne krediidilimiit
sõltub kaarditaotleja kätte saadavast
sissetulekust ja olemasolevatest
kohustustest.

TR UMP kaart.

Trump kaardi puhul arvestab pank
miinuses olevalt summalt intressi 16%

aastas. Trump kaardi limiit algab
4000 kroonist j a eeldab vähemalt
4000 kroonist netosissetulekut.

Tehingute eest tagasimaksmise
summa ja aja otsustab klient ise.
Klient võib igal ajahetkel teha
tagasimakseid kasutatud summa
vähendamiseks ja selle tagasimakstud
summa ulatuses on tal võimalik limiiti
taaskasutada.

Näide:
Kliendi krediitkaardi limiit on 4000
krooni. Klient on sooritanud ostu

1000 krooni. Vaba jääk on veel 3000

krooni (kaardi miinus on siis 1000
krooni ja sellelt arvestatakse intresse,
juhul kui 1000 kroonine miimis on kuu
aega, siis maksab klient intresse
13.33). Nüüd maksab ta tagasi 500
krooni. Vaba jääk on siis 3500 krooni
ja selle summa ulatuses on tal
võimalik ka oste teha (kaardil on
miinus nüüd ainult 500 krooni)

EGOkaart.

Ega kaart on Hansapanga ja Hansa
Liising Eesti ühiskaart, mis võimaldab
saada hinnasoodustusi Ego projektiga
liitunud kaupmeeste juures.
Peamiseks erinevuseks Trump
kaardist on igakuine kindel
tagasimakse (püsimakse), mis
võetakse kliendi arvelduskontoIt iga
kuu kliendiga eelnevalt kokkulepitud
kuupäeval. Erinevad on ka
krediidilimiidi määramise põhimõtted.
Ego järelmaksu krediitkaardi puhul
arvestab pank intresse 20% aastas.
Intress on lisatud juba igakuisele
püsimaksele.

ERINEVUSED:

1. Kliendi netosissetulek peab olema
minimaalselt 2000 krooni.

2. Limiidi ja püsimakse määramine
kaardi taotlemisel

Ego-järelmaksukaardil on kindla
suurusega igakuine tagasimakse
(püsirnakse), mille suurus sõltub
taotletavast krediidilimiidist ja kliendi
olemasolevatest kohustustest.

Näide:
Kliendi sissetulek on 2000 krooni.
Maksimaalselt on tal võimalik saada
krediidilimiiti 6000 krooni. Olenevalt
kliendi soovist on tal võimalik valida

tagasimakse periood 1-3 aastat. 1
aastase tagasimakse puhul on igakuine
püsimakse suurus 400 krooni, 2
aastase puhul 200 krooni ja 3 aastase
tagasimakse puhul 160 krooni.
Klient sooritas Ego kaardiga ostu
summas 500 krooni. Vaba jääk on
veel 1500 krooni. Järgneval kuul
tehakse püsimakse kontot 200 krooni
(2 aastase tagasimaksega kaardi
puhul). Kui klient ei ole ise teinud
lisamakset miinuse vähendamiseks,

: siis tehakse püsimakse veel järgneval
kuul 200 krooni ja ülejärgneval kuul
ainult 100 krooni ja miinus on tagasi
makstud. Edaspidi kui klient vahepeal
kaarti ei ole kasutanud, püsimaksed
enam ei jätku selle ajani kuni klient
taas kaarti kasutab.

Eraisikust kliendil on võimalik

krediitkaarti taotleda Hansapanga
kontorist, Hanza.netist
(www.hanza.net) või Hansapanga
koduleheküljeIt (www.hansa.ee).
Info tel.04470930

Deevi Lagern
Hansapanga Pärnumaa müügijuht

Hansa

Kohalikust rahataotlemise võimalusest kultuuriüritustele.
Veebruari kuu ajalehes oli

pikemalt juttu Tõstamaa Valla
kultuurkapitalist. Kõigil on võimalus
raha taotleda kohalike ühisürituste
korraldamiseks, kohaliku kultuurielu
elavdamiseks. Raha taotlemiseks tuleb

kirjutada vormikohane avaldus ja
esitada see kindlaks kuupäevaks
vallavalitsusele (uued taotluste
tähtajad on 25. juuni ja 25.
september).

Kuidas läks eelmine, st esimene
voor?
Vallavalitsusele laekus 25. märtsiks 7
taotlust, need kõik edastati valla

kultuurkomisjonile läbivaatamiseks.
Vallavalitsus võttis arvesse komisjoni
ettepanekud ja kinnitas järgmised
toetused:

• Kodulooliste materjalide
korrastamine, Harvet Toots, 540.-

• Aeroobikahooaja 2001 lõpuüritus
"Aeroobika erinevad stiilid", Ene
Lehtsalu- Kairi Kuur, 1540.-

• Laste lahtine sumoturniir

"Tõstamaa Open 2001", Kairi
Kuur, 1120.-

• Manija küla talud ja elanikud
aastal 2001, Ülle Tamm, 700.-

• Teatripäev, Eve Rõhu, 400.-

Soovitused taotluste kirjutamiseks!
• Kirjuta täpselt lahti - milleks sa

raha tahad.
• Ära blufi oma- või kaasosalust

(30% projekti maksumusest), kui
sa pärast seda tõestada ei suuda.

• Kirjuta reaalne eelarve, mille järgi
sa pärast ka raha kulutad.

• Peale üritust, projekti teostamist
kirjuta väike ülevaade - mis
toimus, kuidas läks?

Taotluste vorme saab internetist valla

koduleheküljelt või vallamajast,
samuti soovi korral e-mailiga.

Raine Viitas
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Vald premeeris parimaid
Tõstamaa Keskkooli direktori esildise

alusel premeeris vallavalitsus
parimaid õpilasi 2000/2001 õppeaasta
eest alljärgnevalt:

1) kiituskirjaga 2.-4.klassi
lõpetajatele sokolaaditahvel

Ann-Amy Vene 2.kl.
Keir Lomp 2.kl.
Evelin Leerirna 3.kl.
Frieda Kriisa 3.kl.
Stiina-Riin Saar 3.kl.
Mailis Palusalu 3.kl.
Hannes Vahernäe 4.kl.

2) kiituskirjaga ja keskmise hindega
4,8 ning rohkem 5.-12.klassi
lõpetajatele rahaline preemia (a
150.-kr.):

Triin Lepik 5.kl.
Karin Kiisler 5.kl.

Malle Seppor 5.kl.
Eda Vallimäe 6.kl.
Marie Kriisa 6.kl.

Erge Saare 6.kl.
Raili Männamäe 6.kl.
Liisa Randmäe 6.kl.
Liisa Pert 7.kl.
Grete Adler 7.kl.

Merlin Miido
Reelika Teearu

Epp Tuisk
Silver Juurik

3) tublimatele sportlastele
premeemia (a 150.-kr.):

Karoliine Kask

1mbi Alpius
Grete Adler
Lauri Sahtel

7.kl.
9.kl.
9.kl.
9.kl.

6.kl.
7.kl.
7.kl.
7.kl.

"VOKIRATAS" suurel tantsupeol
27. mail toimus Pärnumaa tantsupidu
"Pärnumaa - me kodupaik". Kuna
enne pidu olid ette nähtud osaproovid
ja peaproov, siis alustasime oma reisi
juba hommikul kell 8.45. Sõit algas
hullusti ülerahvastatud bussis, sest
peost võtsid osa ka lasterühmad. Aga
täitsa tore oli laste sädina saatel sõita 

oleme ju kõik Tõstamaa sõbralik pere.

SuFe suvehaku teated

Peale proove kogunesime kutsekooli
juurde, kust algas rongkäik. Rivi oli
üsna pikk ja rahvastki tänava ääres
küllalt uudistamas. Peopaigaks oli
Vallikäär. Pealtvaataj aid olid
tribüünid täis. Ilm oli küll jahe, aga
päikesepaisteline ning pidu läks igati
korda. Meie rühma "kodutöö" oli tänu

Tiiale väga hästi tehtud j a saime oma

osaga tantsujoonistes viperusteta
hakkama. See pidu oli üks vähestest,
mis algas ilma sõnavõttudeta (a la
maavanem jne) ja see oli tore. Kaks
tundi hoogsat rahvatantsu oli nauditav
esinejatele ja loodan, et ka vaatajatele.

Efeline

L.P.VEE- JA KANALISATSIOOONI
TEENUSE TARBIJAD.

Vastavalt "Ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni seadusele"

peavad kõik veetarbijad olema
varustatud veemõõtjatega käes
oleva aasta lõpuks. Et
motiveerida inimesi paigaldama
veemõõtjaid, võttis OÜ SuFe
nõukogu vastu otsuse: inimes
tele, kel ei ole paigaldatud
veemõõtjat, kehtestada vee
tarbimise normiks 6 m3 inimese

kohta. Mitme korteriga elamud
peavad varustama elamu
veemõõtjaga. Kui majale ei ole

paigaldatud veemõõtjat hakkab
6 m3 veetarbimise norm

kehtima kõigile selles majas
elavatele inimestele, ka sel
juhul, kui on paigaldatud
veemõõtja korterile (majasisese
vee arvestusega tegeleb korteri
ühistu). Sama lugu kehtib ka
kõigi kanalisatsiooniteenuse
kasutajatele. Loodame kõigi
klientide mõistvat suhtumist.

Veemõõtja paigaldamine on
kasulik eelkõige veetarbijale!

VÕLGLASED

1. Krystina Joao Nooruse 6-7
2. Katrin Kiisler Nooruse 1-10
3. Maire Miemis Nooruse 6-14
4. Anna Reinart Nooruse 7-5
5. Julia Härm Nooruse 7-1

6. Juri Aleksejev Nooruse 1-16
7. Õnne Sireli Nooruse 1-18
8. Erik Oidersalu Nooruse 6-18
9. Maarika Somelar Nooruse 7-18

10. Helgi HeindIa Nooruse 3-14
11. Õie Vaaks Nooruse 6- 11

12931.25
12846.85
12817.85
10613.60
9942.65
6 149.40
5633.65
5 483.70
5325.20
4424.20
4930.60
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Tsiviliseeritud ühiskonnale on omane

tähelepanelik suhtumine töövõimeli
sest east väljajõudnud ja töövõime
kaotanud inimestesse. Euroopa
sotsiaalharta ratifitseerimisega Riigi
kogus on ka Eesti võtnud endale
kohustuse kindlustada vanuritele ja
töövõimetutele inimväärne elu. Ometi
valitseb meil kummaline olukord 

riigi majandusliku jõukuse kasvades
pensionäride sotsiaalne tõrjutus üha
süveneb. Kui 1999. aasta alguses
moodustas keskmine vanaduspension
45% keskmisest netopalgast, siis
praegu moodustab vaid 40%. Ehkki,
kõigil on õigus saada osa loodavast
rahvatulust. Varasemate põlvkondade,
sealhulgas praeguste pensionäride
tööga loodud rahvuslik rikkus - nii
kõikvõimalikud rajatised kui ka
lastele antud haridus - võimaldavad

tööealistel üldse tööd teha ja uut
väärtust luua.
Eestimaa Rahvaliit on korduvalt

teinud Riigikogule ettepaneku
käsitleda pensioniküsimust, et kõik
erakonnad esitaksid kaalutletud

ettepaneku ning jõuaksid ühis
kondlikule kokkuleppele selles
pakilises, veerandit Eesti rahvast
puudutavas probleemis. 8. jaanuaril
k.a esitas Eestimaa Rahvaliidu

fraktsioon Riigikogu menetlusse
riiklikult tähtsa küsimusena Riigikogu
otsuse "Pensionäride olukorra

parandamisest". Rahvaliidu
seisukohalt pole õige käsitada
vanaduspensioni sotsiaalabina, see on
tööga väljateenitud vanaduspäevade
sissetulek. Eestimaa Rahvaliit on

teinud ettepaneku viia keskmise

MÄLUMÄNGUSARI

Lõppes Spordiklubi poolt
korraldatud, 8 mängust kaasnenud
mälumängusari 00/01.
Üldkokkuvõttes tuli esmakordselt

võitjaks võistkond TÕHELA
koosseisus Kirsti Talu, Karin

Reinson, Jaak Torkja Aare Sutt.

pensioni suhe keskmise netopalgaga
järgmisele tasemele: 44% aastal 2002,
45% aastal 2003, 46% aastal 2004,
47% aastal 2005, 48% aastal 2006,
49% aastal 2007, 50% aastal 2008.
Kaheksa aasta jooksul tõuseks
pension ligi 2000 kroonile. Selleks
kuluks esialgu 0,5 ja kaheksa aasta
pärast 1,3 miljardit krooni aastas.
Säärase arenguga jõuaks Eesti
Euroopa sotsiaalharta määratluses
praeguselt negatiivselt alampiirilt
neutraalse kesktasemeni. See vastaks
tasakaalustatud ühiskonna

kontseptsioonile, mille järgi on kõigil
õigus võrdväärsele kohtlemisele.
Valitsus laiutab aga nõutult käsi:
tahaks küll pensioni tõsta, kuid
kahjuks polevat raha. Teatavasti
moodustavad ainuüksi maksupettused
eri hinnangutel 1-2 miljardit krooni;
peale selle vähendab sotsiaalmaksu
laekumist ebaõige majanduspoliitika
tagajärjel süvenev tööpuudus.
Tähendab, poole miljardi krooni
lisamine eelarvesse on täiesti reaalne.
Nüüd arvab valitsus olevat leidnud

imerohu. Koalitsioon surus Riigi
kogus läbi paranduse, millega
minnakse üle pensionide indek
seerimisele. Kahjuks ei too see
jõukust - ehkki esmapilgul võib jääda
niisugune mulje. Kõik sõltub sellest,
mida (millist pensioni taset) ja mille
alusel (millise koefitsiendiga)
indekseeritakse. Praegusel juhul ei
tagaks indekseerimine inimväärset elu
võimaldavat pensioni. Pensione
tahetakse indekseerida tasemel, mis
võrreldes keskmise palgaga ulatub
vaevu Euroopa sotsiaalhartaga

Teise koha saavutas võistkond

NULLIRING Karin Randmäe, Herje
Vahernäe, Külli Merimaa j a Enn
Martson ja kolmanda koha
LÕVISÜDA Elli Teras, Mari Lühiste,
Harvet Toots ja Maarja Lühiste.
Järgnesid VASKA, POOTSl,
NURGALÖÖK ja ÜKSTEIST.
EpisoodiliseIt osalesid veel
külalisvõistkonnad Pärnust ja

määratud alampiirini. Eestimaa
Rahvaliit ei pea niisugust lähenemist
õigustatuks, ei sotsiaalsest ega
moraalsest aspektist. Asjatundjad on
välja arvutanud, et kui koalitsiooni
saadikute pakutavat indekseerimis
valemit oleks rakendatud aastail

1993-1996, oleks antud tagasikäik:
kui tegelikult kasvas pension neil
aastail 4,86 korda, siis
indekseerimisega oleks kasvanud 3,26
korda. Keskmine pension oleks 1545
krooni asemelolnud 1037 krooni!
Valitsus on läinud sihilikult

pensionide vähendamise teed - sellele
juhtisid Riigikogu Eestimaa
.Rahvaliidu liikmed tähelepanu juba
.eelmisel aastal.

Riigi arengu tasakaalu seisukohalt on
oluline, et majandus-, välis- ja
kaitsepoliitika kõrvale seataks
võrdväärsena ka sotsiaalpoliitika.
Eestimaa Rahvaliit pooldab
tasakaalustatud ühiskonnamudelit, kus
kõigil on võrdsed õigused.
Pensionäridel samasugused kui teistel.
Kui erakonnad suudavad kokku

leppida, millisele kohale meie
ühiskonnas pensionärid asetatakse,
leitakse ka raha pensionideks. See ei
tähenda tööinimeste loodud väärtuste

ümberjaotamist, pensionäride endi töö
pole kuhugi kadunud - ei endisesse N
Liitu ega mujale. See on siinsamas
meie ümber. Kui jätkub südant ja
mõistmist, kui ühiskonnal on küpsust,
tuleb ka lahendus. Just seda taotleb
Eestimaa Rahvaliit.

Anu Jänes
Eestimaa Rahvaliidu pressiesindaja

Tootsist, samuti Pootsi võistkonnas
külalisvõistleja Prantsusmaalt.
Küsimusi esitasid nii professionaalid
kaugemalt kui kohalikud.
Huvitavamaks tunnistati Toomas

Mitti poolt koostatud sisukas ja kõrgel
infotehnoloogilisel tasemel mäng.

Kohtumiseni järgmisel aastal!

Spordiklubi
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Veidike lähiajalugu

34 aastat tagasi kirjutas "Pärnu Kommunist" (22.august 1967) meie Ermistu järvest järgmist. Ehk huvitab?

Ermistu alistub, aga visalt

Aastal 2000 Ermistu järvest püütud haug.

Ermistu järve Tõstamaa aleviku külje
all ei ole enam. Seal, kus alles
möödunud sügisel laius 440 hektarit
lainete pillerkaarimaad, leiab uudistav
pilk nüüd paljastunud mudase
järvepõhja ja paar tillukest tiigisilma,
kuhu j ärve senised asukad on
eluruumi nappusel kogunenud. Ega
neid siingi lasta enam pikalt üksteist
õgida. Kalamehed on juba platsis ja
iga noodaloomusega võetakse paati
nurgusid, latikaid, särgi, ahvenaid,
hauge. Ei anta armu auväärsesse ikka
jõudnud sammaldunud seljaga
haviisandale ega tema piibu-
nõelataolisele pojahakatisele.
Ülesanne on järv puhastada seniseist
elukaist viimse maimuni. Mis siin siis

sünnib? Sünnib meie vabariigis
ainulaadne ettevõte - Ermistu

kalamajand, kus tulevikus hakatakse
kasvatama-turustama karpkalu ja
peledeid.
Ettevalmistused majandi loomiseks
algasid juba mõned aastad tagasi.

24. mail toimusid Tõstamaa
Keskkooli staadionil traditsioonilised

"Lepatriinu" spordimängud
algklasside lastele - seekord
üheksandat korda. Võidu saavutas

Tõstamaa I võistkond, kes sai 110
punkti Lindi 103 ja Pootsi 95 punkti

Kõigepealt asusid j ärve uurima
eriteadlased. Nad leidsid Ermistu

olevat kalakasvatuseks kõige
sobivama Eestimaa paljude järvede
hulgast. Pärast seda, kui "Eesti
Põllumajandusprojekt" oli koostanud
laiaulatuslike tööde üksikasjaliku
projekti, asusid 1965.aastal seda
realiseerima EPT Pärnu raj ooni
koondis j a Pärnu Mehhaniseeritud
Ehituskolonn. Järve kaldale on

kerkinud nägus kontori
laboratooriumihoone. Hakati rajama
paadikuuri-garaazi ning söödaladu.
Järve lõunatipust kaevati paari
kilomeetri pikkune kanal, mille kaudu
lasti veepind alla. Ega kanali
kaevamine päris viperusteta läinud.
Satuti pinnasesse, mis tükkis varisema
ja ei saadudki teisiti, kui tuli trassile
uus suund leida. See viitis aega. Jah,
loodus on visa alistuma inimese

tahtele, aga nüüd paistab võit ligidal
olevat.
Suuremahulistest töödest seisab veel

vastu. Võistkonda kuulusid: Marilin

Tetsmann, Regina Algpeus, Leenu
Aava, Marit Karotamm, Maila
HeindIa, Minna Pert, Rain Reinson,
Hannes Vahemäe, Ranno Vahkel,
Taavi Tõnisson, Taavi Marus ja
Andre Väli. Jõulumäel toimunud

ees järvepõhja kindlustamine põlev
kivituhaga. Kuidas seda teha?
Asjaosaliste arvates oleks kõige
tulusam vedada tuhk järvele talvel,
mil jää muudab pinnase masinaid
kandvaks. Nii saaks tuleval kevadel

j ärve taas vett täis lasta ning 220 000
uusasukat sisse tuua.

Mõni sõna Ermistu j ärve uusasukate
tutvustamiseks. Karpkalad, mis
tiigikaladena on vallutanud sõna
otseses mõttes kogu maailma, on
jõudsa kasvuga - kuni 600 g kala
kohta aastas. Eriti soodsate

. kasvutingimuste korral võivad nad

. sirguda lO-ne ja enama kg raskusteks.
Nende liha on maitsev. Kalu
hakatakse turustama elusana.

Peeled on Siberi päritoluga siialine ja
ka maitselt nagu siig ikka - hõrk
maiuspala. Ta on samuti kiire kasvuga
ja saavutab 3-5kg raskuse.
Projekti kohaselt peaks Ermistu järv
andma kuni 70kg kala hektari kohta
aastas. Kuid inimene ei lepi üksnes
sellega, mida loodus pakub, ta taotleb
enamat. Teadlased on välja arvutanud,
et kui järve väetada kaladele vajalike
veetaimede kasvu ergutamiseks, võib
selle võttega tõsta saagikust poole
võrra. Kui lisada veel kalade söötmine

kombineeritud söödaga, võib saagikus
tõusta kuni 270kg hektarilt aastas.
Agajärve pind on 440 hektarit!
Jääb üle ainult "pöialt pidada", et kõik
niiviisi korda läheks, kuidas projekt
ette näeb. Ja siis võib Pärnu perenaine
osta kauplusest mitte külmutatud, vaid
elavat kala, mille kvaliteetsuses ei
tohiks ka kõige torisejam kahelda.

A. Talv

Lehe leidis ja tõi toimetusse
Enn Martson

maakondlikel algklasside
spordimängudel saavutas MariUn
Tetsmann I koha 60 mjooksus. Tubli
tüdruk.

Ilusat ja sporltikku suve kõigile
algklassilastele!
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EELINFO!

TÕSTAMAA VALLA PÄEVAD
10.-12. august

KAVAS
Jumalateenistus
Avaüritus
Lambahommik

lambatõugude tutvustus, näidispügamine, noorjäärade müük
turg, eriti oodatatud on omatoodangu müüjad

Lastejoonistused
Lastesaade "Fredy ja Kreisi Pööra seiklused" showerinevas eas lastele

võistlused, mängud, auhinnad
batuut, õnneloos

Kirikukontsert, Siiri Sisask
Tuberkoloited

Kohalike taidlejate kontsert
... ja veel palju muud

VEEL JÕUAD VÄLJA PAKKUDA KA OMA ÜRITUSE!

SUUR POOTSI JAANIPIDU
16. juunil

PÄEVAL (algusega kell 11.00) toimub LAAT, kus:
• müüakse ja vahetatakse "kodukootud kaupu;
• saab osa võtta õnneloosist;

• lastele ponisõit
• mängivad külapillimehed
• ja palju muud huvitavat

OHTUL (algusega kell 19.00) toimub JAANITUL
• astuvad üles üllatusesinejad;
• toimuvad sportlikud jõukatsumised;
• esimest korda esineb uus Tõstamaa noortean

• saab osa karaokelaulmisest;

• ja palju muud huvitavat.

Tõstamaa Tuuled lk 7

NB! Toimub JÜRISSONIDE suguvõ~a kokkutulek Sepa talus (algusega kell 14.00).

Lisainfo ja laada müüjate eelregistreerimine telefonidel: (044) 96-347 ja 051-981389 (Reet).
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Tervitame uusi vallakodanikke!
Mari ja Tarmo Sikk - poeg ROBIN - 13.05.2001.a.

Helgi ja Mati Sireli - poeg KRISTJAN - 22.05.2001.a.
Viivica Leibur ja Meelis Fedulajev - poeg STENAR - 23.05.2001.a.

Tõstamaa valla jaanittlIi
23. juunillaululaval

18.00 - 20.00 küladevaheline sportlikjõuproov
20.00 Tõstamaa isetegijate kontsert

Tantsuks Tõstamaa uus ansambel

"Tule taevas appi".

06.07. - Rahvusvahelise folkloorifestivali
"BAL TIKA"

maapäev Tõstamaa laululaval
19.00 - Käsitöö näitusmüük

Esinevad: külalised Tsehhi Vabariigist
Tõstamaa laste folkloorirühm
Tõstamaa folkloorirühm "Vokiratas"

Tantsuks Kaisma rahvapilliorkester

Lugupeetud vallakodanikud,
kes elavad riigitee ääres ja kel on probleeme toImuse
kruusateega! Meil on pakkuda teile kaltsiumkloriidi.
Palun pöördu juunikuu jooksul. Tõstamaa Teepiirkond tel.
96 146 kl 7.00-15.30 või 05102 191.

22.06. -Jaaniõhtu
Tõhelas

kell 20.00 - võistlused,
~esinemised, Tõstamaa

tantsijad, baar,
tantsuks ans. "U&U".

Kallid inimesed!

Need värvitapsidest kohandatud
ämbrid Tõstamaa kalmistu kaevul on
mõeldud prahi veaks haudade juurest
ja kastmisvee viimiseks haudade
juurde, mitte koju viimiseks. Oleks
tore, kui need sinna sama moodi tagasi
ilmuksid nagu nad kadusid!

KALMISTUPÜHA
17. juunil2001.a.

Kastna kalmistul kell 14.00
Tõstamaa kalmistul kell 15.00

Teenivad preester Mattias Palli ja
asepraost Urmas ViiIrna

Tõstamaa kirikus

17.juunil kell 17.00
Leeripüha jumalateenistus
Teenib Urmas ViiIrna

ANNAME LAENU ALATES 25kr. Raha kohe kätte, pantida saab kõike (näit. audio- ja videotehnika,
kodumasinad, mobiiltelefonid, kuldesemed, arvutid ja lisaseadmed, tööriistad, jalgrattad jne.)

Riia mnt 21. Pärnu, tel 25 444

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


