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Vallavolikogu istung 12.09.02
Päevakord
1. Kuulati vallavanema infot.
Nii volikogul kui vallavalitsusel on 
selja taga puhkused. Pean jätkuvalt 
otstarbekaks, et puhkus on korraga, 
sest vallavalitsuse tegevus on nn. 
meeskonnatöö ja hajutatud puhkuste 
korral oleks tegevus pikka aega 
häiritud. 
Valla suuremaks kultuuriürituseks on 
kujunenud vallapäevad ja ka tänavu 
võib need tänu paljudele 
korraldajatele lugeda kordaläinuks. 
Tänusõnad Maire Adlerile, Aima ja 
Arno Nurmele, Mati Põdrale, Ene 
Lehtsalule, Anu Randmaale, Sirli 
Väärale, Epp- Maria Kokamägile, 
Jaak Arrole, Ain Reale, Alex Tropele, 
Jaak Tomsonile, Karin Miidule, 
Toomas Mitile, Enn  Martsonile, Liivi 
Heametsale, Lusti ja Lõbu Seltsile ja 
kõigile teistele kaasalööjatele-
aitajatele.
Korda läksid ka Tõhela kodukoha 
päevad. Tänusõnad Silvi Rannale, 
Jaak Torgale, Tõhela Külaseltsile ja 
kõigile teistele organisaatoritele. 
Eriline tänu külapäevade ühele 
hingele - Vaike Hangule, kellelt ilmus 
taas ajalooraamat ja seekord Leelaste 
külast.
Alates septembrist töötab valla 
kultuurijuhina Õnnela Pärnaste, kelle 
tööülesanneteks on valla kultuurielu 
koordineerimine ja korraldamine, 
Tõstamaa rahvamaja tegevuse 
juhtimine ja valla kultuuri arengu-
kavas kirjasoleva elluviimine.
Keskkonnatehnilistest objektidest on 
vahetatud Tõhela pumbajaamas läbi-
põlenud pump koos lisaseadmetega, 
kavas on pumbajaama remont. See on 
võimalik vaid siis kui Tõhela 
veetarbijad tasuvad teenuse eest 
korrektselt.
Tõhela biopuhasti remont oli 
planeeritud lõpetada Tõhela 
päevadeks. Kahjuks ei pidanud 
kokkulepetest kinni oü Männiste ja asi 
on siiamaani pooleli. Samuti ei ole 
puhastusprotsess optimaalne ja juurde 
on vaja ehitada ülepumpamisjaam. 
Vastav projekt rahataotlusega on 
esitataud Keskkonna Investeeringute 
Keskusele.

Keskkonna Investeeringute Keskusele 
esitatud projekttaotluse alusel on 
eraldatud Tõstamaa joogivee 
puhastamiseks 0,5 miljonit krooni. 
Tööde võimalikele teostajatele 
(vastavat litsentsi omavad firmad) on 
välja saadetud pakkumisdokumentat-
sioon. Tähtaeg on 16. september. 
Seejärel valib komisjon parima 
pakkumise ja töödega on võimalik 
alustada. Ehk on aastavahetusel 
võimalik juua puhast vett.
Tõstamaa prügimägi ei vastanud 
nõuetele ja suleti keskkonnaministri 
määrusega. Keskkonnainvesteeringute 
keskusele esitatud projekti alusel on 
eraldatud vahendid prügimäe 
sulgemiseks (lükatakse siledaks ja 
kaetakse). Tööde teostamise ajaks on 
planeeritud oktoobrikuu. Vastavalt 
valla jäätme-eeskirjale peab igal 
majapidamisel olema prügikast ja 
sõlmitud leping äraveoks. Näiteks 
paljude poolt kasutatavate 0,19 m3

konteinerite kuumaks (konteineri rent 
+ kord kuus äravedu) on 60 krooni, 
mis täna ei käi enam enamusele 
majapidamistele üle jõu. Kui tahame 
elada puhtas ümbruses, peame selle 
nimel pingutama.
Alanud on uus kooliaasta. Tänavused 
Tõstamaa kooli remondiks ettenähtud 
vahendid kasutati möödunud aastal 
tehtud tööde eest tasumiseks, seega on 
uusi ruume olnud juba aasta võimalus 
kasutada. Tänavu taastati kahes 
klassis muinsuskaitse vahenditest 
laemaalingud. Kooli sööklad nii 
Tõstamaal kui Pootsis on viidud 
nõuetele vastavaks ja atesteeritakse 
septembris. Lahendamist ootab 
lasteaia köögi probleem, mis on vaja 
nõuetele vastavaks viia.
Jätkub nädalakooli projekt 30 
õpilasega, milleks haridusminis-
teerium on eraldanud 1 miljoni 
investeeringuteks ja 300 tuhat 
õpilaskodu kuludeks.
Järgmiseks aastaks on kavandatud 
taas kooli ehitustööd. Käib finant-
seerimisskeemi koostamine, sest 
ilmselt tuleb ehitada faktooring-
lepinguga, kuna ühel aastal 
vajaminevaid vahendeid pole.
Teede osas on enamsõidetavad 
kruusateed “treppis”. Hööveldamine 

on tellitud, kuid kuivuse tõttu pole 
olnud otstarbekas senini teha. 
Septembris on kavandatud 
asfalteerimistööd Tõstamaa aleviku 
keskel teedevalitsuse, vallavalitsuse ja 
päästeameti ühisprojektina. Tänava-
valgustuse osas paigaldatakse uued 
ökonoomsed valgustid Tõstamaa 
aleviku keskele, valgustatakse Pootsi 
koolimaja juurde värvitav 
ülekäigurada ja Tõhela kaupluse ja 
rahvamaja esine.

2. Valimiste jaoskonnakomisjonide 
liikmete nimetamine.

Eve Sahtel
Otsustati kinnitada esitatud liikmed.
Tõstamaa jaoskonnakomisjon: Helle 
Vahemäe (esimees), Lea Lehola, Astri 
Martson, Marika Somelar, Tiina 
Sahtel, Henn Algpeus, Arvo Miido.
Tõhela jaoskonnakomisjon: Aare Sutt 
(esimees), Silvi Rand, Tiiu Pirso, Siivi 
Kiirats, Inga Halme.
Pootsi jaoskonnakomisjon: Karin Mitt 
(esimees), Hilja Mändla, Heli Kvell, 
Galina Mändla.

3. Endise Seliste kontorihoone 
munitsipaalomandisse võtmine.

Eve Sahtel
Läbitud on hoone peremehetuks 
tunnistamise protseduur ja vastavalt 
sellele otsustati hoone võtta 
munitsipaalomandisse.

4. Maade munitsipaliseerimine.
Helle Vahemäe

Lähtudes Maareformi seadusest, 
otsustati taotleda munitsipaal-
omandisse järgmised maad:
Ermistu vallamaa, Laagisoo aiamaad, 
Kuurasoo aiamaad, alevi vabaõhulava 
maa, Kastna võrguplats, Selistes 
Peetri lautrikoht, Latikarand, Kaapre 
küla rand, Lao küla rand, Nina maa 
Pootsis, Separanna, Pootsi kooli park, 
Tõstamaa kooli park, Tõhela järve 
rand, Tõhela lüüsimaa, Manija sadam, 
munitsipaalteede maa ja alevike 
tänavate maa.
Veel otsustati taotleda munitsipaal-
omandisse munitsipaalhoonete alused 
ja teenindamiseks vajalik maa ning 
surnuaiamaad

(järg lk 3)
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5. Energeetika arengukava 
kinnitamine.

Priit Ennok
Valminud on valla energiamajanduse 
arengukava, millega tutvuti eelmisel 
istungil. Ettekandja vastas tekkinud 
küsimistele. Otsustati energiamajan-
duse arengukava kinnitada. Ca 70 
leheküljelise  dokumendiga on 
võimalik tutvuda vallavalitsuses või 

lähemal ajal valmival valla uuel 
koduleheküljel internetis.

6. Vallavara müük
Toomas Rõhu

Otsustati:
• müüa otsustuskorras Männikuste 
külas asuv Männikuste-Mardi 
esimene elamu
• müüa otsustuskorras Peerni külas 
asuv endine Koira elamu

• keelduda Nooruse 3-1 asuva 
korteri müügist ja teha elanikule 
ettepanek sõlmida üürileping.

7. Pöördumised volikogu poole 
Volikogu tutvus kodanike Vello 
Karlsoni ja Eevi Koti poolt volikogule 
saadetud kirjadega ja tegi vastamise 
ülesandeks vallavalitsusele.

Volikogu infoteenistus

   VALIMISINFO
Seoses 20. oktoobril 2002.a. 
toimuvate Tõstamaa valla volikogu 
uue koosseisu valimisega tuletame 
Teile meelde:
Kodus valimiseks peab valija 
esitama kirjaliku avalduse hiljemalt 
20.10.02 kella 16.00 vallavalitsusele  
aadressil:
Tõstamaa Vallavalitsus
Sadamaa tee2, Tõstamaa alevik,
88101 Pärnu maakond.
Avaldusi saab esitada  ka  
kohalikule jaoskonnakomisjonile
samaks tähtajaks.

Valima tulles võta kaasa 
isikut tõendav dokument!

Kandidaatide koondnimekiri 
20.10.2002.a. Tõstamaa vallavolikogu valimisteks

Valimisliit Koduvald Tõstamaa
Nr. 101 Alo Adler
Nr. 102 Leo Langus
Nr. 103 Peeter Lapp
Nr. 104 Ene Lehtsalu
Nr. 105 Mihkel Lühiste
Nr. 106 Avo Miidu
Nr. 107 Enn Martson
Nr. 108 Toomas Mitt
Nr. 109 Elsa Rand
Nr. 110 Urmas Reinfeldt

Nr. 111Toomas Rõhu
Nr. 112 Leo Salk
Nr. 113 Heino Tamm
Nr. 114 Katrin Tõnisson
Nr. 115 Eduard Vilbre
Nr. 116 Elfi Vool

Valimisliit Vaimu Vägi
Nr. 117 Aleks Tropp
Nr. 118 Jaak Tomson
Nr. 119 Riho Väli

Valimisliit Tõstamaa Lusti Ja 
Lõbu Selts

Nr. 120 Mait Janson
Nr. 121 Marek Jaansoo

Üksikkandidaadid
Nr. 122 Madis Veskimägi

Eve Sahtel
Valimiskomisjoni esimees

T E A D E
Seoses rahvamaja varade üleandmisega uue juhi vastutavale hoiule, palun inventuuriks 

rahvamajja tagastada kõik rahvariided, pillid ja muu inventar 20. septembriks k.a.
Raamatupidaja Liivi

Endised volikogu liikmed.
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Tõstamaa valla ilus kodu 2002
Juba päris mitmeid aastaid 
korraldatakse nii valla, maakonna kui 
üleriigilisi heakorrakonkurse. Selleks 
oleme enne valla päevi ringi 
sõitnud ja kauneimaid kodusid 
otsinud/vaadanud, kas siis teiste 
inimeste soovitustel või enda 
kogemuste põhjal. Samas oleme 
ka üldiselt valla heakorda 
vaadanud, tutvunud uute prügi 
mahapaneku kohtadega!!, 
sõitnud läbi kõrvalisemadki 
kohad olukorraga tuvumiseks.  

Ilus on Tõstamaa vald, üha 
rohkem pööratakse oma kodu 
väljanägemisele tähelepanu: 
maja ja aed on hoolitsetud, muru 
niidetud, kila-kola ei vedele aia 
nurgas hunnikus. 
Käisime läbi paarkümmend 
kodu, rääkisime pererahvaga. Tuhat 
vabandust nende ees, kes parasjagu 
kodus ei olnud, kuid kelle koduaeda 
me siiski sisse kiikasime. 

Tõstamaa valla kaunimad
sellel aastal:
• Kaunim talu -  Taltsitoa talu, 
perekond Märksoo, Kõpu Küla
• Kaunim eramu - Lepiku talu, 
perekond Kuusk, Päraküla
• Kaunim mitmekorruseline elamu -
Ringi 19, 
• Heakorrastatum asutus –
bensiinijaam ETAM, Ermo Tamm, 

Tõstamaa alevik
• Kaunim suvekodu - Lehtla talu, 
Peep Raid, Kastna küla.

Kindlasti kuuluvad tänusõnad 
inimestele, kelle kodud/asutused on 
kogu aeg ilusad: Sinaida Rees Lao 
külas, perekond Palusalu Selistes, 
Maria talu Kõpu külas, Tõstamaa 
keskkool, Pootsi Põhikool, Epp Maria 
Kokamägi Kastnas, Leesoja talu 
Kastnas, Ando Palginõmm Pärakülas, 
perekond Jaansood Jõe tänaval. 
Tõstamaa alevikus on palju võrdselt 
kauneid koduaedu, eriliselt võib esile 
tuua perekondade Blasen, Niine ja 
Tuulmees kodud. Silma hakkasid 
perekond Telgmaa kodu Selistes, Rein 
Randi kodu Tõllis,  Tõhela 

Rahvamaja, Mati Roossaare suvekodu 
Lao külas. 

Maakonna konkursile, sealt 
paremad omakorda presidendi 
kodukaunistamise konkursile 
esitasime sel aastal Riida talu –
Ülle Tamm ja Tiit Pilt Manija 
saarelt, Uustalude eramu  - perek. 
Uustalu Tõlli külast, Mihlipoe 
talu – Aare Sutt ja Birgit Pere 
Tõhela külast ja Aadu talu – Elsa 
ja Uudo Rand Kavaru külast. 

Üle maakonna aasta kõige 
kaunimate kodude esindajad 
võtavad igal aastal ette mingi 
piirkonna, kus siis maavalitsuse 
eestvedamisel tutvutakse 
heakorrastatumate kodude ja 
asutustega. Sellel aastal oli 

marsruudiks Audru-Tõstamaa-Varbla. 
Kuna inimesi ja ka objekte palju, siis 
mitmete objektidega ei jõutudki otse 
tuvuda, vaid vaadati läbi bussiakna. 
Meie vallas oli marsruut järgmine –
perekond Lahe kodu Kavarus, Maria 
talu Kõpus, Pootsi kool, Seliste kirik, 
Tõstamaa kooli aed ja kool. Suured 
tänud  Mari Lühistele, kes valda ja ka 
iga üksikut objekti põhjalikult eri 
valdade inimestele tutvustas. Inimesi 
oli ligi 40, kes peale meie vallaga 
tuvumist ka meie valla kokakunsti 
hindasid. Ain Rea oma inimestega 
korraldas Tõstamaa pargis tamme all 
pikniku, mis lõppes pidulike 
tänusõnade ja ühise šampuse 
joomisega. 

Valla heakorra nimel ja Pärnu linna 
eeskujul kuulutasime sel aastal välja 
uue konkursi: värvid valda. Ainuke, 
kellel oli plaanis oma maja värvida ja 
kes asjaga kaasa tuli, oli Jakob Sutt 
Tõstamaalt. Maja on värvitud, kodu 
kaunis, tulemus hea. 
Kuna konkursini tegelikult ei jõutud, 
otsustati ainukest osalejat ja suure töö 
tegijat premeerida 1000 krooniga. 
Paneme suuremad lootused järgmisele 
aastale.

Raine Viitas
Keskkonna- ja arendusnõunik

Lehtla talu kaev.

Pilk piknikule.



september 2002 Tõstamaa Tuuled lk 5

Tõstamaa valla energiavarustuse arengukava
Sel aastal valmis Tõstamaa 
energiavarustuse arengukava. 
Energeetika planeerimise üldine 
eesmärk on kujundada välja strateegia 
meie piiratud ressursside optimaalseks 
kasutamiseks. Energeetika arengu-
kava on kohalik poliitilise tähtsusega 
dokument, mis on suunatud tulevikule 
ning aitab valmistada ette Tõstamaa 
energiamajanduse arenguks vajalikke 
projekte. 

Energiavarustuse arengukava tellijaks 
oli Tõstamaa Vallavalitsus, projekti 
finantseerimiseks õnnestus taodelda 
raha Majandusministeeriumi energia-
säästu sihtprogrammist. Töö 
teostajaks valiti konkursi tulemusena 
ettevõte AF-Esteam. AF-Esteam OÜ 
on infrastruktuuri projektide juhtimise 
firma. Valdkonnad, milles AF-Esteam 
tegutseb, on energeetika, keskkonna-
hoid, veemajandus, jäätmekäitlus. 
Ühe prioriteedina on organisatsioon 
alates 1996. aastast töötanud energia 
planeeringu  alaste ja kaugkütte-
süsteemide renoveerimise projektide 
elluviimisel. AF-Esteam on kasvanud 
välja Regionaalsetest Energia-
keskustest ja ettevõtte peamine 
kogemus tuleneb erinevatest rahvus-
vahelistest ja lokaalsetest projektidest. 
AF-Esteam OÜ peamisteks tegevus-
aladeks energeetikas on:
- Energiajuhtimine kohalikes 
omavalitsustes,
- Energia juhtimine elamutes,
- Energeetika planeerimine,
- Energeetika ettevõtete juhtimine ja 
restruktureerimine,
- Saastearvutuste ja -aruannete 
teostamine,
- Energiasäästu projektide juhtimine,
- Energiaauditite ja -mõõtmiste 
teostamine.

Tõstamaa energiavarustuse arengu-
kava teostamise käigus keskenduti 
kolmele peamisele teemale:

1. Tõstamaa aleviku hoonete 
kütmine.
2. Tõstamaa Valla 
munitsipaalhoonete 
soojusvarustus.
3. OÜ Sufe katlamaja 
rekonstrueerimine.

Munitsipaalobjektide 
soojusvarustus

Projekti teostajad analüüsisid 
põhjalikult Tõstamaa ja Pootsi 
koolihoonete soojamajandust. 
Mõlemal objektil kasutatakse elektri-
kütet. Elektrikütte näol on tegemist 
ühe mugavama ja paremini juhitava, 
kuid ka kallima energiaressursiga. 
Teadaolevalt on elektienergia hind 
aasta aastalt näidanud kasvutendentsi. 
Praeguseks on elektrienergiast 
toodetava soojuse hind sõltuvalt 
valitud tarbimispaketist ca 800...1000 
kr/MWh. Samal ajal annavad 
elektriküttesüsteemide odavam 
ehitushind ja hea reguleeritavus 
teatava konkurentsivõime võrreldes 
teiste kütteliikidega. 

Tõstamaa Keskkooli näol on tegemist 
muinsuskaitse all oleva mõisakooli 
hoonega. Viimastel aastatel on 
hooneid edukalt rekonstrueeritud. 
Ehitutööde käigus vahetati vananenud 
ahiküte elektrikütte vastu. Neis 
tingimustes on küllalt keeruline ja 
ebaotstarbekas mistahes uue 
keskküttesüsteemi rajamine. Kool 
asub ca 1 km kaugusel alevi 
kaugküttesüsteemist. Hinnanguliselt 
oleks hoonete kaugküttega liitmine 
kallis ja enam kui 10-aastase 
tasuvusajaga investeerimisprojekt. 
Konsultandi hinnangul on elektrikütte 
kasutamine Tõstamaa Gümnaasiumis 
antud oludes õigustatud. 

Pootsi koolihoonesse on samuti 
rajatud elektriküte koos oma eeliste ja 
puudustega. Konsultandi analüüsi 
tulemusena õigustaks tehnilis-
majanduslikult Pootsi koolihoone 
elektrikütte ümberehitamine oma 
katlamajal põhinevale keskküttele 7-8 
aastaga. Iga-aastased küttekulud 
langeksid ca 40%. Võttes aga arvesse 
Pootsi kooli ebakindlat tuleviku-
perspektiivi, ei saa soovitada ca 
500.000.- kroonise invetseerimis-
projekti algatamist katlamaja ja 
keskkütte ehitamiseks hoonesse. Neist 
riskidest tulenevalt hindab konsultant 
õigustatuks jätkata Pootsis elektrikütte 
kasutamist.

Energiasääst koolides
Mida kallim on hoonete kütmine, seda 
tundlikum on süsteem igasuguste 
energiakadude suhtes. Energiakaod 
jaotuvad tinglikult ehitus-tehnilisteks 
ja inimeste valedest tarbimis-
harjumustest tulenevateks. Tehniliselt 
on koolid on spetsiifilise 
energiatarbega objektid. Hoonete 
kasutajate arv on suhteliselt suur, kuid 
koormused jaotuvad kellaajaliselt 
ebaühtlaselt. Seega on kasulik 
võimaluse korral hoonete 
soojusvarustust reguleerida. Nii nagu 
me ei jäta kodust lahkudes vett 
jooksma või tulesid põlema, on 
otstarbekas ka ruumide küttekehasid 
reguleerida. Arvutuslikult vähendab 
normaalse kütterežiimiga hoone 
keskmise temperatuuri langetamine 
1oC võrra ööpäevast energiatarvet 
kuni 5%. Põhjamaades on laialt 
kasutusel koolide eneriajuhtimise 
metoodika (energy management). 
Süsteemi olulisteks tahkudeks on 
kooli energiajuhi nimetamine (energy 
manager), energia tarbimise jälgimine 
ja kulude registreerimine ning säästu-
alaste koolituste korraldamine. 
Koolide energiajuhtimise lisa-
väärtuseks hinnatakse keskkonna-
teadliku noore põlvkonna kasvatamist 
ja energiasäästu sõnumi efektiivset 
jõudmist läbi õpilaste käitumise kooli 
tasandilt kodutasandile. 

Tõstamaa alevi kaugküte
Tõstamaa kaugküttesüsteem on 
ehitatud 70-nate aastate lõpul. 
Projekteerimisel on arvestatud 
põhikütusena kivisütt. Kivisöe 
kalliduse tõttu on viimastel aastatel 
kasutatud valdavalt turvast ja puitu. 
Tõstamaa alevikus on tsentraalküttel 
viis 18 korteriga elamut, üks 12 
korteriga elamu, rahvamaja ja 
lasteaed. 10 korterit on omanike 
algatusel tsentraalküttesüsteemist 
välja lülitatud. Soojuse tootmisega 
tegeleb ettevõte SUFE. Võib öelda, et 
soojuse tootmine on viimased viis 
aastat toiminud ilma tõsiste 
investeeringuteta ja seetõttu on ka 
soojuse tootmise seadmed, trassid ja 
soojussõlmed vananenud.

(järg lk 6) 
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Konsultant analüüsis mitut alternatiivi 
Tõstamaa energiamajanduse uuen-
damiseks. Valla juhtimise seisukohast 
lihtsaim oleks lõpetada soojuse 
tootmine tsentraalkatlamajas ja anda 
elanikele vabad käed individuaalsete 
küttelahenduste leidmiseks. Seda teed 
on mindud liiga paljudes Eesti 
asulates ja väikelinnades. 90-ndate 
aastate jooksul leidus hulgaliselt 
tarbijaid, kes kasutasid ära tollast 
seadusandlikku vaakumit ja elamute 
kaupa kaugküttevõrkudest lahkusid. 
Korterite kütmiseks kasutatakse 
kõike- alates elektriradiaatoritest kuni 
korteritesse ebaseaduslikult ehitatud 
ahjudeni. Nüüdseks oleme jõudnud 
olukorrani, kus needsamad lahkujad  
otsivad siin ja seal tagasiteed 
tsentraalsesse küttesüsteemi. Seda 
muidugi juhul kui soojuse tootjad 
suudavad tagada stabiilse ja mõõduka 
hinnaga teenuse. Mõõdukaks 
hinnatasemeks võib tänases Eestis 
lugeda taset 350-450 kr/MWh. Hind 
sõltub valitud kütustest, 
tehnoloogiasse investeeritud 
vahenditest, soojuse tootmise ja 
ülekande efektiivsusest ja olulisel 
määral ka tarbijate arvust süsteemis. 
Konsultandi hinnangul on Tõstamaa 
tänane tarbimiskoormus piisav 
efektiivse kaugküttesüstemi tööks. 
Kuid igal juhul vajab Tõstamaa 
katlamaja uuendamist. Katlamaja 
rekonstrueerimise käigus tuleb 
vahetada välja suurem osa 
sisseseadest - alates pumpadest ja 
lõpetades korstnaga. Ühe versioonina 
on analüüsitud võimalust paigaldada 

katlamajja kaks täisautomaatset katelt, 
millest üks kasutaks kütuseks 
kohalikku puitu ja teine oleks õlikatel. 

Investeeringud
Katlamaja täielik uuendamine maksab 
ca 2...2,5 miljonit krooni. Projekti 
tasuvusajaks on leitud 10 aastat. 
Projekti hind sõltub oluliselt valitud 
kütustest. Reegel on, et mida 
odavamad seadmed valida, seda 
kallim on kütus ja vastupidi, mida 
odavam kütus, seda kallimad 
seadmed. Oma osa mängib ka 
tänapäevane katlamaja ohutus ja 
automaatika. Nagu teada, kallinevad 
kõik Eestisse imporditud kütused 
aasta-aastalt. Õlikütuste hinnad on 
seotud rahvusvahelise poliitilise 
olukorraga. Masuudi ja gaasi hindu 
reguleerib nende peamine tarnija 
Venemaa. Eesti kohaliku põlevkiviõli 
hind liigub vastavuses imporditud 
õlikütuste hinnatasemega. Suhteliselt 
vabama hinnakujundusega on teised 
meie kohalikud kütused. Tõstamaa 
tingimustes on kindlasti oluline 
vaadelda puidupõhiste kütuste 
kasutatavust. Harjumuspärase halupuu 
kasutamine suurtes katlamajades 
eeldab kulutusi inimtööjõu 
rakendamiseks. Automatiseeritud 
toitesüsteemiga saab aga varustada 
puidujäätmeid, hakkepuitu ja 
puidugraanuleid – pelletit kasutavaid 
katlamaju. Hakkepuidu kasutamine on 
Eestis küllalt levinud. Pellet on alles 
turule tulev kütus. Pelletitootmine on 
meil küll arvestataval tasemel, kuid 
95% toodangust läheb ekspordiks. 

Seega on ka pelleti hind suhteliselt 
kallis. 

Tõstamaa energiavarustuse arengu-
kava väljatöötamise üks eesmärke oli 
valmistada ette alus investeerimis-
projektide võimalike kaasrahastajate 
leidmiseks. Võib öelda, et see töö on 
kandnud ka vilja. Tõstamaa katlamaja 
rekonstrueerimise ettepanek on 
valitud välja Taani Riikliku 
Energiaagentuuri poolt toetatavate 
projektide hulka. Taani riiklik abi 
võib ulatuda kuni 50%-ni projekti 
maksumusest. Selle programmi 
raames on 2001.-2002.aastatel 
finantseeritud Võru, Saverna, Vändra 
ja Põltsamaa energiaprojekte ca 4 
miljoni krooniga. Viimases 
taotlusvoorus valiti välja Väätsa ja 
Tõstamaa avaldused. Meie projekti 
edasine edukus sõltub kohalikust 
valmisolekust projekt lõplikult 
viimistleda, vormistada vajalikud 
kooskõlastused ja tagada projekti 
kvaliteetne juhtimine ning 
ellurakendamine. 

Katlamaja uuendamise projekti 
elluviimise tulemusena on võimalik 
tagada Tõstamaa soojussüsteemi 
positiivne tulevikuperspektiiv, 
tarbijate rahulolu kütte kvaliteediga ja 
hinnastabiilsus. Need aspektid on 
omakorda eelduseks soodsa 
elukeskkonna arenemisele ja 
Tõstamaa valla elujõu säilimisele. 

Priit Ennok
AF Esteam projektijuht

T E A D E
Pärnu maakonna teemaplaneeringu "Asustust ja 
maakasutust suunavad keskkonnatingimused" avalik 
väljapanek toimub 13. septembrist kuni 25. 
oktoobrini 2002. aastal Tõstamaa Vallavalitsuses. 
Planeeringuga saab tutvuda tööpäevadel kella 8.00 -
17.00.
Avaliku väljapaneku materjalid on:
Kaardid "Pärnumaa väärtuslikud maastikud"

"Pärnumaa roheline võrgustik"
"Koondkaart"

Seletuskiri "Asustust ja maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused". 

Vastavalt planeerimis- ja ehitusseadusele on kõigil 
isikutel õigus avaliku väljapaneku kestel esitada 
kirjalikke ettepanekuid planeeringu kohta. 
Ettepanekud anda vallavalitsusse või saata Pärnu 
Maavalitsusse (80088 Pärnu, Akadeemia 2). 
Täiendavat infot saate küsida Pärnu Maavalitsuse 
planeeringutalitusest.

Raine Viitas
Keskkonna- ja arendusnõunik 
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Saame tuttavaks
Olen sündinud 12. juulil 1968. a. 
Tallinnas, kus möödusid ka minu 
kooliaastad. Koolis õppisin klaverit, 
laulsin koorides ja võtsin aktiivselt 
osa näiteringide tegevusest. Pärast 
kooli lõpetamist töötasin 5 aastat Eesti 
Teadus- ja Tehnikainformatsiooni 
ning Majandusuuringute Instituudis 
osakonna tehnikuna. Siis asusin elama 
maale ja õppisin Arkna Katse-
sovhooskoolis veterinaariat, kuid 
kolhooside lagunemise tõttu sellel 
erialal tööd ei leidnud. Tegutsesin neli 
aastat Järva-Jaani vabakoguduses 
pühapäevakooli õpetajana ja ühe aasta 
Karinu huvikoolis laste muusikaringi 
juhendajana. Huvi muusika ja 
kultuuritöö vastu viis mind Lääne-
Virumaale Käru Algkooli, kus 
õpetasin käesoleva aastani lastele 
muusika- ja usuõpetust. Samal ajal 
olin kultuuritöötaja sealsetes Käru ja 
Simuna rahvamajades. Pühapäeva-
kooli õpetajana tegutsesin ka Simuna 
koguduse juures. Korraldasin laste-, 

noorte- ja perelaagreid. Rahvamajades 
juhendasin näiteringi nii lastele kui 
täiskasvanuile, lauluansambleid, 
tantsumuusikaansamblit, lapssoliste ja 
klaveri algõpetuskursusi. Korraldanud 
olen kirikukonserte, vabaõhuüritusi, 
kihelkonna- ning kodukandipäevi, 
külapidusid jms. Olen end täiendanud 
rahvamajade juhatajate, näitejuhtide ja 
pedagoogikapsühholoogia kursustel. 
Olin Avanduse vallas külaliikumise 
edendaja, volikogu liige, 
kultuurikomisjoni esimees ja 
muinsuskaitse seltsi aktiivliige.
Tõstamaa vallas olen leidnud 
omale võimaluse edasi areneda 
ja kasutada seniseid kogemusi. 
Sulle, armas tõstamaalane, 
teadmiseks, et Pärnumaalt on 
pärit minu suguvõsa juured. 
Armastan väga teatrikunsti ja 
muusikat. Nagu minu 
esivanemad, nii minagi mängin 
pille, olen vajadusel õhtujuht nii 
pulmades, juubelitel kui ka 

suguvõsakokkutulekutel. Huvitun 
koduloo uurimisest ja folkloorist.
Sügis algab ja koos teiega, Tõstamaa 
rahvas ning ümbruskonna külade 
inimesed, sooviks tõusta argipäevast 
kõrgemale, lahutada meelt kui vaja ja 
arendada silmaringi. Kui kutset näed-
kuuled, siis tule kaema!

Õnnela Pärnaste
Vastne Tõstamaa valla kultuurijuht 

Kontakttelefon 05236350

Ka hooldekodu osa
Tõstamaa VI-ndad vallapäevad on 
ajalooks saanud. Meelelahutust ja 
üritusi oli igale maitsele, mõned neist 

lausa elitaarkultuuri tutvustavad (E
Maria Kokamäe maalinäitus, Aa
Saluveri tütarlaste koor, mõi

kontsert, li
seadete demon
ratsioon jne.) A
milleks seda kõ
loetleda – olite
ise kõikjal vaa
mas-kuulamas.
Kahjuks ja a
saadavatel põhj
tel, ei saanud o
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Aga nema
les
pp 
rne 
sa-
lle-
st-
ga 
ike 
 ju 
ta-

ru-
us-
ma 
aks 
ike 
re. 
dki 

aitasid võimetekohaselt vallapäevade 
sisustamisele kaasa. Nimelt oli 
hooldekodus üles pandud käsitööde 
näitus hoolealuste töödest. Seal oli 
heegeldatud pitskraesid, tikitud 
linikuid ja kudumeid, mis jätsid 
südamesse armsa ja koduse tunde. 
Eriti palju töid oli teinud 89 aastane 
Ella Kollo, kes särasilmselt oma töid 
tutvustas. Näituse külastajaid võeti 
erilise lugupidamisega vastu, pakuti 
kohvi ja pirukaid ning tunti heameelt 
näitusekülastajate tunnustussõnadest.
Arvan, et Tõstamaa vallapäevad on 
Eestimaa parimad ja tõstamaalane olla 
on uhke ja hää.

Efeline
Keegi ei tea, millal meid võib õnnetus tabada.
13. septembri hommikul põles Selistes Väike-Oja talu 
elamu.
Tõstamaa vallavalitsus on avanud toetuseks 
arveldusarve Hansapangas, arve nr. 1120189952, 
märgusõna Väike-Oja talu. Vallavalitsus on teinud 
esimese ülekande ja kutsub toetama õnnetusse sattunud 
peret. Annetusi võib kanda arvele septemrikuu lõpuni.

Üksteise toetamine on vajalik meile kõigile!
Tõstamaa vallavalitsus kutsub Tõstamaa 
kortermajade elanikke ja ka teisi huvilisi 1. oktoobril 
kell 18.00 rahvamajja kokkusaamisele teemadel:

� Valla energiamajanduse arengukava ja 
kavandatav katlamaja remont ja sellega seonduvast 
elamute soojamajanduse perspektiividest.
� Ühistest probleemidest majade haldamisel
� Korteriühistute tegevusest
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Tõstamaa lapsed Tallinnas vikerkaart loomas
Käes on september- lapsed jälle 
tarkust taga nõudmas. Ehk on just 
praegu paras hetk vaadata tagasi  
suvele. Oma mõtteid möödunud IX 
Noorte Tantsupeost jagavad Eve Rõhu 
ja Kaarin Reinson.

Eve
Ilus suvi oli. Tantsupeo suvi ka. Mul 
õnnestus olla osalejaks selles suures 
ettevalmistustöös ja nautida ka pidu 
ennast. Tantsuõpetaja Maimu 
Juhkam ei pidanud mind kaua 
“pehmeks rääkima”.Andsin nõusoleku 
abikasvatajana kaasa minna 
võimaluse eest oma toredate lastega 
veel kord koos olla. Ja ma ei pidanud 
pettuma seegi kord. Muide, täpselt 4. 
klassi õpilasena tantsisin ka ise 
tantsupeol ja siiani on needki muljed 
meeles. Olgu öeldud, et 3.- 4. klasside 
vanuserühmas oli konkurents 
peolepääsemiseks kõige tihedam ja 
Pärnumaalt pääses sinna ainult 
Tõstamaa rühm. Need tublid tantsijad 
olid: Triinu Palmiste, Keir Lomp, 
Riina Reinson, Leenu Aava, Frieda 
Kriisa, Mailis Palusalu, Evelin 
Leerima, Stiina- Riin Saar, Taavi 
Marus, Taavi Tõnisson, Mart 
Randmäe, Tambet Kivisild, Sander
Juurik, Karl Tilk, Toivo Tinast, 
Enrih Põltsam. 
Järgnevalt need juunipäevad lühidalt 
kirjapanduna.
24. juuni, esmaspäev
18. 00 läheb lahti sõit Tallinna poole. 
Teel süüakse hulgaliselt kaasavõetud 
krõpse ja komme. Täiskasvanute 
jututeemaks on valdavalt ilmateemad-
kas ikka vihma lubatakse või mitte. 
Tallinnas ootab ees ilus 

euroremonditud Ristiku kool ja 
hubane klassiruum. Madratsid täis 
pumbatud ja maja üle vaadatud, on 
käes uneaeg. Ainult Unemati on 
kuhugi jäljetult kadunud. Sosistamist 
on aeg- ajalt kuulda pea hommikuni ja 
kui ma end kella nelja paiku öösel 
krõbistamise peale vaevatult kapi 
tagant (kus me õp. Maimuga 
magasime) püsti ajan, seisab mitu 
tüdrukut  oma kottide juures ja pakib 
midagi. Uuele päevale vastu minnes 
jääb üle ainult kahetseda, et meie 
kahekesi- erinevalt tantsurühma 
liikmetest- enam esimeses nooruses ei 
ole ja sama värsked välja ei näe.
25. juuni, teisipäev
Meile on hommik treeningutest vaba. 
Nii otsustame linnaga tutvuda.
Bussijuht Ando jätab bussi Balti 
jaama juurde ja meie suundume 
Toompeale.Tõstamaa laps on igati 
ilmaeluga kursis ja teadlik Eesti 
viimase aja suursaavutustest. Seda 
tõestab ilmekalt asjaolu, et Toompea 
lossi juures soovitakse ühehäälselt 
esimesena üle vaadata miljoni- WC. 
“Suur” Taavi on omakasupüüdmatult 
valmis ohverdama isegi mündid, et 
seda ilu saaks ka seestpoolt imetleda. 
Jalutame ja naudime Tallinna “naba” 
juures platvormil vaadet linnale. 
Peatuse teeme ka Raekoja platsil.
14.00 - 19.00 on proovid Kesklinna 
staadionil - 5 tundi “musta tööd”.
Õhtul külastame ööbimismaja lähedal 
asuvat “Minski” poodi. “Väike” Taavi 
naaseb sealt tšillikrõpsudega, mida ta 
siis terve õhtu jooksul püüab  kõigile 
“pähe määrida”. Ega suurt õnge ei 
minda, nähes, et esimesed võtjad 
peavad oma kipitavas suus tükk aega 

vett hoidma. Alates 
sellest ööst 
magame kõik nagu 
kotid.
26. juuni, 
kolmapäev
9.00 - 13.00 -
treeningud Kesk-
linna staadionil. 
Korraks tibab õige 
natuke vihma. 
Õhtupoolikul tund 
aega tantsimist 
Kalevi Kesk-
staadionil - tantsu-

vikerkaare kokkupanek. Peale seda 
otsustame aega kasulikult veeta ja 
läheme Kadriorgu imetlema lossi ja 
selle ümbrust. Enne ööbimispaika 
sõimist teeme peatuse Pirita selveri 
juures ja ostame head- paremat.
27. juuni, neljapäev
9.00-20.00-  Kalevi keskstaadionil. 
Tõeliselt pikk ja tihe tööpäev
Peale lõunat sajab veidi. Õhtuks on 
lapsed üsna väsinud, aga keegi ei 
kurda ega virise.
28. juuni, reede
9.00- 12.00-  tantsitakse läbi kogu 
kava. Ilm ennustab vihma. Kuna 
vihmakeebid peavad olema 
läbipaistvad ja kogu linn on nendest 
tühjaks ostetud, läheme me bussijuht 
Andoga haarangule poodidesse. Ando 
on edukam ja suudab kuskilt 
mööblipoest ära rabada hunniku 
keepe.
13.00 paiku tulebki rapsakas vihma. 
Õnneks on proovide vaheaeg ja me 
saame varjuda bussi.
14.00- 16.00- peaproov. On aimata 
järjekordse kauni peo kujunemist. 
Meil on paar tundi vaba aega. 
“Minskist” läbi ja koolimajja 
puhkama.
19.00- 21.00-  tantsupeo 1. etendus. 
Kahjuks on kaks last veidi haiglased 
ja mina jään nendega koolimajja 
puhkama. Õhtul külastavad meid 
mitmed lapsevanemad, kes tulnud 
pidu vaatama. Lapsi kiidetakse ilusa 
tantsu eest.
29. juuni, laupäev
10.00 - 12.00 tantsupeo 2. kontsert. 
Peale seda kihutame linna, et valmis 
olla rongkäiguks. Marsime ühiselt 
Lauluväljakule.  Kaasaelajaid ja 
Tõstamaale “elagu” karjujaid on 
lugematul hulgal, nii tuttavaid nägusid 
kui ka võõraid.
Laulupeol lepime kokku “pesapaiga” 
ja igaüks käib ringi oma äranägemise 
järgi. Suurim söömisega seotud 
elamus ootab meid ees. Seisame 
umbes tund aega tihedas ja närvilises 
söögisabas. Hakkab lisaks kõigele ka 
sadama. Ühiselt otsustame peale 
söömist ära minna.  Aga võta näpust-
bussi ümber on pargitud autod nii, et 
me ei saa välja. Oleme bussis ja 
puhkame. Lõpuks ka pääseme.

(järg lk 9)3. - 4. klassi tantsurühm.
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(algus lk 8)
30. juuni, pühapäev
Kuna hommik on vaba, oleme teinud  
suuri plaane loomaaeda minna. Nüüd 
aga kallab lausa tõsiselt ja lõppu ei 
paistagi. Ühine otsus on-  Kristiine 
Kaubakeskus. Peale seda korraldame 
koos õpetaja Kaarini lastega väikese 
maiustamise. Antakse kingitusi ja 
peetakse “kõnesid”. Siis ruumid korda 
ja Kalevi Keskstaadionile, et viimast 
korda vikerkaar välja võluda.
16.00-18.00- tantsupeo 3. etendus. 
Kallistused, õnnitlused, tänamised,
Ja ongi pidu läbi! Koju!
Kokkuvõtteks. Kes ise pole 
tantsinud, ei kujuta ette, kui töörohked 
ja pikad need päevad on. Lapsed olid 
fantastilised. Ei virisemist, hädal-
damist ja vikerkaare sära ei kustunud 
nende silmadest mitte kordagi. Kui 
tantsujuht pidi korduvalt osadele 
rühmadele lisaselgitusi jagama, siis 
meie lastele mitte kordagi. Juba peale 
esimesi proove olid tantsijad ise õiges 
kohas õigel ajal, nii et neid polnud 
vaja lähtekohtagi viia. Tublid lapsed! 
Õpetajad Maimu Juhkam ja Kaarin 
Reinson on ära teinud tõeliselt suure 
töö. Raske on panna midagi väga hästi 
tegema suurt gruppi lapsi- kõik 
peavad ju võrdselt head olema. 
Üksainus “kangejalg” võib rikkuda 
kogu üldmulje. Peost vikerkaare all 
sai imeeilus ja kordumatu hetk. Ka 
tänu meie lastele ja nende 
juhendajatele.

Kaarin
Suvi tõi lastele kaasa üksjagu 
põnevaid üritusi: küll töölaagreid, 
mõnusat rannailma, parajalt  reisimist 
piiri taha jne. Kõige alustuseks aga 
tantsupeo Tallinnas. 
Jaanipäevane šaslõkk kõhus alles 
loksumas, asusid  tantsurühmad 
Tallinna poole teele. Suur oli meie 
üllatus kui kohale jõudes selgus,et 
lapsi oli pealinna turvama saadetud 
lausa oma politsei. Mis nii viga: Oma 
buss! Oma politsei! Kusagilt ilmus 
oma telekas! Õhtupoolik kulus sigina-
sagina saatel asjade pakkimisele ja 
ümbrusega tutvumisele. Nagu arvata 
võis, siis magamisest suurt välja 
midagi ei tulnud. Eks väiksemad 
väsisid  kiiremini, aga suurtel rauges 
jaks alles varahommikuks. 
Loomulikult kummimadratsil ja 
õhkõhukesel matil magamine nõudis 

ka omajagu oskuseid ja 
nippe. Ja tundus, et ühe 
öökesega seda ei 
omandata. Mis teha! Kes 
ütles, et elu peab kerge 
olema! Esimesel 
hommikul ärgates avastas 
nii mõnigi end veidi 
värvilisemast 
magamiskotist ning 
hoolikamal uurimisel 
ilmnesid  katmata 
kehaosadel 
kehamaalingud. Eks 
kuidagi tuli ju oma 
rühma meesperet äratuntavaks teha. 
Kujutage ette, otsi siis ühte 
kadunukest 7000 seast!
Esimestel päevadel oli lausa vesi ja 
vile peal. Üheksast üheksani,  tunnike 
lõunat ning proov jätkus. Iseenesest 
polnud ju raske, aga ütlemata tüütu, 
sest sada ja üks korda proovida- ikka 
uuesti ja uuesti.Pealegi kodusõpitud 
tantsust ei jäänud suurt midagi järgi-
lavastajad muudkui lavastasid ja 
lapsed aina jooksid märgist märki. 
.Ilmataadiga  oldi seekord 
kokkuleppele jõutud. Oli valida vihma 
ja tuulise ilma vahel. Seega valiti 
Tallinnasse tuul ja Tõstamaale vihm. 
Ja näete kui  hästi läks, sadas kohe 
terve suve portsu nädalaga ära.
Kuna suurte rühmas tantsis seitse 
paari,  toimus proovipaigas nn. 
tagavarapaaride ärarääkimine. 
Õnnestus meelitada  meie suurte 
rühma hulka Põlva tantsurühma 
“Pärliine” tagavarapaar. Ja sedakorda 
saime juurde toredad kamraadid, kes 
kohe oma kampa võeti.
Eks proovidel oli üksjagu raske ja 
seda mõnusam oli pärast 
ööbimispaika loksuda oma  bussiga. 

Enamus eakaaslasi jäid tunglema 
bussipeatustesse . 
Esimene väsimus kontidest välja 
puhatud, algas n.ö. ”teine laine”, mis 
kestis varajaste hommikutundideni. 
Loodi uusi tutvusi, külastati kohalikku 
kaubandusvõrku ning tutvuti 
linnaoludega. 
Kui proovid tehtud ja suur 
staadioniväljak ka katsetatud, jäid üle 
veel kontserdid. Neid oli üpris mitu ja 
vahepeal jäi õhku küsimus, kus need 
pealtvaatajad siis on? Kes otsis, see 
ikka leidis ka! Oled sa siis kuus või 
kuusteist - on uhke tunne küll, kui 
keegi tervitab just sind, vehib filmida 
või lausa pildistab.
Eks nädal proove tehes ja kontserte 
andes oli üksjagu pingeline ja raske. 
Samas tagantjärgi targutades - kui 
poleks vaeva nähtud, ega siis poleks 
ka mida telekast vaadata. 
Olgu siinjuures ära märgitud kõik, kes 
tantsupeol 7.-9. klassi tantsurühma 
koosseisus käisid: Karoliine Kask, 
Marie Kriisa, Liisa Randmäe, Liis 
Vääna, Erge Saare, Ida Joao, Liisu 
Aava, Tõnu Reinfeldt, Rain 
Kaljurand, Janari Jaanso, Jaan 
Pert, Karli Kiirats, Raimo Haljas, 
Toivo Marus. Samas tänusõnad Ene 
Lehtsalule, kes võttis vaevaks kaasa 
tulla ja aitas tantsupidu pidada. 
Eraldi tänusõnad vallavalitsusele, kes 
võimaldas lastel kasutada valla suurt 
bussi. Suur tänu  bussijuhile Ando 
Lombile, kes sõidutas meid ja meie 
kaaslasi hommikust õhtuni.
Küllap on meil kõigil midagi sellest 
nädalast meenutada ning teistele 
pajatada. Tantsupeod jätkuvad ka 
järgnevatel aastatel, samuti ka 
folkloorifestivalid. Ja mine tea, keda 
järgmisel tantsupeol telekast näha 
saab!

6. - 7. klassi tantsurühm.

Juhendajad Kaarin ja Maimu.
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Meenutades “Pootsi jõle” V etappi
27. juulil toimus Peedimäel  “Pootsi 
jõle”V etapp. Võistluse algus oli kell 
kümme hommikul. Võistlejad olid 
juba varem kohale saabunud, sest rada 
vajas ju proovimist. Ka ilm oli 
soparalli jaoks kohane, sadas vihma. 
Publik sellest ei hoolinud, sest 
vihmavarjud ja keebid olid kodust 
kaasa võetud. Kohale oli saabunud ka 
Tõstamaalt tuletõrjeauto, mis jälgis 
valvsalt, et rajal ühtegi äpardust ei 
juhtuks. Enne kümmet käis autode 
juures kõva sigin-sagin. Võistlejad 
kontrollisid autosid, et rajal vapralt 
vastu pidada. Samal ajal käis ka 
võistlusele registreerimine. Meeste 
sõiduks registreeris 24, naiste sõiduks 
3 ja noorukite sõiduks 4 sõitjat. Kell 
kümme ütles avasõnad võistluse 
korraldaja Reet Rand. Ta soovis ilusat 
ilma, sõitjatele raudset närvi, tänas 
kõiki sponsoreid ja üldse neid, kes 
aitasid seda võistlust korraldada. 
Seejärel asusid autod avaringile, nii 
mõnelegi  autole  jäi see ka viimaseks  
sõiduks. Peale seda kui avaring 
tehtud, autod kontrollitud, asusid 
kohtunikud oma tööd tegema. 
Seekord olid kohtunikud kaugemalt: 
Mati Tallinnast, Gerli Võrust, Kädi 
Sinimägedest, ka kohalik mees Niksu 
Heldur püüdis oma käe asjale külge 
panna.
Esimesena alustasid võistlust 
noorukid. Noorukitest tuli esimesele 

kohale Argo Leerima, teiseks jäi 
Marvin Mitt ja kolmandaks Gerdo 
Karotam. Järgmisena jätkasid 
võistlust naised. Nagu öeldakse: 
“naine roolis, auto kraavis”, nii juhtus 
ka seekord. Auto” Sinine Sähvatus” 
lõpetas oma võistluse peale seda kui 
üks tütarlaps autoga “väikse avarii” 
tegi. Peale tütarlapse pidi sama autoga 
sõitma veel kuus võistlejat,kellel 
kõigil võistlus võistlemata jäi ja nii 
pargitigi see auto metsa alla.  Naistest 
tuli esimesele kohale Eve Käär, 
teiseks jäi Marit ja kolmandaks 
Mariliis. Tõeline ralli algas, kui 
naised ja noorukid olid võistluse 
lõpetanud. Sõitma asusid mehed. 
Meestel oli kolm erinevat sõitu: aja 
peale, paaris- ja kiirendussõit. Aja 
peale sõidus saavutas esimese koha 
Alar Leerima, teiseks jäi Margus 
Janitšinski ja kolmandaks Tarmo 
Laan. Paarissõidus saavutas esimese 
koha Rando Rand, teise Valdur Palits 
ja kolmanda Alar Leerima. 
Kiirenduses tuli esimeseks Tarmo 
Laan ja teiseks Rando Rand. Nagu 
romurallile kohane oli ka seekord 
rajal igasuguseid äpardusi, kes jäi 
autoga kinni, kelle autol kukkus 
bensiinipaak küljest, kes käis autoga 
ümber. Vahepeal muutus ralli nii 
ägedaks, et kohtunikud pidid autode 
eest põgenema. Abi oli kohe olemas 
kui midagi juhtus. Päeva lõpuks oli “ 

Sinise Sähvatuse” kõrvale pargitud nii 
mõnigi teine auto. Kui võistlus oli 
lõpenud, näitas päike end pilve tagant 
ja sadu oli lõppenud. Kohtunikud 
kirjutasid diplomeid ja panid auhinnad 
valmis, peagi võis autasustamine 
alata. Kolmele paremale pandi kaela 
medal, mille peal oli auto. See näitas 
tõepoolest seda; et tuled rallilt. Peale 
medali anti diplom ja auhinnad. 
Paljud läksid koju bensiinitšeki, 
reisikoti, T-särgi, nokamütsi, 
tuhatoosi või millegi muuga, sest 
auhinnad olid just sellised. 
Rändkarika viis enda koju Rando 
Rand, kes saavutas päeva kokkuvõttes 
esimese koha. Välja kuulutati ka 
“päevakangelane”, kelleks oli Margus 
Janitšinski, sest tema tekitas publiku 
seas oma rohelise sapakaga elevust. 
Tema auhinnaks olid labakindad, sest 
neid on ju roolihoidmusel vaja. 
Tänada tuleb sponsoreid, kes panid 
auhinnad välja ja aitasid üritust igati 
korraldada: ETAM, ADDINOL, 
Pootsi pood, Shalom, Tõstamaa 
vallavalitsus ja rahalist abi saadi 
kohaliku omavalitsuse programmist. 
Järgmine “Pootsi jõle” etapp toimub 
sügisel ja siis on oodata uuemat rada 
ja huvitavamaid sõite.

Kädi Koppe

Hea ja kurja juured
On südantsoojendav kogeda inimeste 
heatahteavaldust, kui raatsitakse 
midagi ära anda ka tasuta. Nii on 
juhtunud lähiminevikus Härma poes –
ükskord olid tasuta võtmiseks 
nartsissisibulad, teine kord suur 
kastitäis alõtsasid. Aitäh annetajatele 

(Helen ja Einar). Eelneva taustal on 
kuidagi kergem taluda meie noorte 
lausvandaalitsemist oma kodukohas. 
Juba 2.septembril oli proovitud jõudu 
matkaraja postide otsas olevate 
tekstisiltide kallal (matkarada avati 
17.augustil). Sildid päästis lõplikust 
hävingust võrdlemisi murdumiskindel 
materjal ja tugev kinnitusviis. Ilmselt 

vihastas “siltide vastupanu” 
mehepoegi sedavõrd, et asuti raevuga 
laululava trepi plaatide kallale ja 
prügikastki leidis end jões ujumas.
Ei hakka moraali lugema – selle au 
jätan lugejatele ja pealtnägijatele.

Efeline 

Jooga - tee enese juurde
Jooga võimaldab lõõgastuda ning luua 
tasakaalu keha ja meelte vahel. See 
pole üksnes harjutuste sooritamine –
“imelike” asendite võtmise oskus, 
vaid enese tunnetus, võimalus liikuda 
omal soovil seisundist seisundisse. 
Tunda end õnneliku ja avatuna ka üksi 
olles. Uurimaks oma sisemust, saades 
teada, mida me tahame ja otsime. 
Jooga võimaldab rakendada neid 

võimeid, mis on meie sees justkui 
“unes”.
Olen harrastanud joogat umbes 20 
aastat. Lõpetanud Tartu Ülikooli 
arstiteaduskonna proviisorina. Minu 
poolt kasutatud joogatehnikad on 
kooskõlas kaasaegsete arusaamadega 
inimese füsioloogiast ja tervislikust 
eluviisist.
Kui kellelgi on soovi arendada oma 
sisemist potensiaali, siis alates 

oktoobrikuust on võimalik osa võtta 
joogatreeningutest Tõstamaa 
Rahvamajas. Vanusepiiranguid ei ole. 
Treeningud on tasuta. Selga panna 
naturaalsed sportlikud riided, kaasa 
võtta istumisalus.

Täpsem info Tõstamaa Rahvamajas 
(alguse suhtes) või telefonil 05103779

Allan-Erik Grünberg
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Valimisliit “Vaimu vägi” valimisplatvorm.
Issand anna mulle rahu nende asjade
suhtes, mida ma ei saa muuta, julgust

muuta neid asju, mida saan ning tarkust
nende asjade vahel vahet teha .

• Kultuuri elu arendamine kõigis 
külades. Kultuurielu ei saa olla mitte 
vaid valla keskusesse koondunud, 
kultuuriüritusi tuleb regulaarselt 
korraldada ka vallas asuvates külades. 
Selleks korraldatakse  küla esin-
dajatele aktiivipäevi, kus pakutakse 
juba välja kultuuriprogrammide 
tellimisvõimalused, millede seast küla 
esindajad valivad oma küla huvisid 
arvestavalt kultuuriürituse (loengu, 
õpetuse või meelelahutusürituse). 
Rahasid planeeritakse valla eelarvest 
ja taotletakse projektidest. 
• Noorsootöö. Tõstamaa vallas 
tuleb juba alates 2003. aasta suvest  
organiseerida õpilasmalev, et  anda 
koolinoortele taskuraha teenimis 
võimalus ja töökogegumus enne 
iseseisvat elu, peale kooli lõpetamist. 
Tööd koolinoortega tuleks aktivi-
seerida, nende omapoolset initsiatiivi 
rohkem arvesse võtta ja toetada. Oma 
kodukoha aktiivseimad ja tublimaid 
koolinoori tuleks igal aastal 

premeerida vähemalt üks kord 
kolmepäevase noortelaagriga. Noor-
soo kasvatus peaks olema sedavõrd 
tõhus, et nad ka peale kooli lõpetamist 
seoksid oma tulevikuplaanid Tõs-
tamaa vallaga. Rahasid planeeritakse 
valla eelarvest ja taotletakse 
projektidest.
• Valla teed. Vald peaks senisest 
tõhusmalt taotlema valitsuselt rahasid 
teede remondiks ja üle vaatama 
võimalused teede riigistamiseks, et 
seoses sellega ka garanteerida 
elanikkonnale teede aastaringne 
korrashoid. Rahasid planeeritakse 
valla eelarvest, taotletakse Eesti riigilt 
ja projektidest. 
• Häbipostide kaotamine. 
“Tõstamaa tuultest” peaksid kaduma 
võlglaste nimekirjad, kuna tihipeale 
on võla põhjuseks ka suutmatus ära 
müüa oma korter, suutmatus vahetada 
see väiksema elamispinna vastu. 
Põhjus võib olla ka moraalne 
(abielulahutusega või töökoha 
kaotusega seotud hingekriis) või 
füüsiline (võlgade kuhjumine haiguse 
perioodil). Võlglastega peab hakkama 
töötama vallavalitsusest selleks 
määratud inimene, et koos koostada 

maksegraafikuid ja organiseerida 
vajadusel võlgniku vara müüki ja 
vahetusi.Probleemide lahendamiseks 
kaasatakse vajadusel psühholooge. Ka 
võlgnikku tuleb suhtuda aupaklikult, 
kuna tänane vaene võib homme olla 
miljonär.
• Tegelemine  töötute ja vaestega. 
Kaasatud psühholoogid ja välis-
lektorid. Organiseeritakse mitme-
suguseid kodutöövõtu vorme ja 
ümberõpet. Tasuta humanitaarabi . 
Rahasid nähakse ette nii valla 
eelarvest, kui mitmesugustest 
projektidest.
• Tegelemine eakatega. Valla 
valitsuse poolt eakate meelespidamine 
pühadel ja tähtpäevadel. Eakate 
käsitöö näitus-müükide organi-
seerimine. Jälgimine, et talvel oleks 
neil teed lahti aetud ja jätkuks 
lõhutuid küttepuid külma perioodiks, 
vajadusel organiseerida valla 
vahenditega puud ja nende 
lõhkumine. Organiseeritakse hooldaja 
neile, kes ise ei saa enam endaga 
hakkama, kes ei suuda ise poes käia.

Valimisliidu
“Vaimu vägi “ sünd:

Valimisliidu “Vaimu vägi” kutsusid 
ellu Seliste külaelu aktivistid Alex 
Trope ja Jaak Tomson, kes on 
organiseerinud mitmeid Seliste külale 
olulisi asju. Näiteks:
• Seliste puukiriku taasavamine ja 
remondile kaasaaitmine. Kiriklike 
koosviibimiste ja kontsertide ning 
näituste korraldamine kirikus.
•  Seliste rahvamaja remondi 
organiseerimine ja meelelahutus-
ürituste korraldamine rahvamajas.

• Seliste külatoa avamine ja 
igapühapäevaste ürituste korraldamine  
külatoas.
• Eakate meelespidamine Jõulu-
pühadel.
• Regulaarsete lastelaagrite organi-
seerimine varjupaiga lastele.
Vastavalt valijate toetushäältele 
selgub, mitu kohta valla volikogusse 
saab valimisliit “Vaimu vägi”. Meie 
osalemisel valla volikogu töös 
suudaksime parandada Tõstamaa 
vaimu- ja majanduselu, õpetades 
inimestele, kuidas kirjutada projekte, 
kuidas maandada tekkivaid pingeid 
inimeste vahel. Oleme valimisliidu 
“Vaimu vägi “ koosseisu kutsunud 

veelgi mõttekaaslasi, kellega koos  
oleme suutelised mägesid liigutama 
Tõstamaa valla probleemide 
maastikul. 
Kallis Tõstamaa rahvas, kutsume  teid 
üles olema aktiivsed valimistel, sest 
Teie edasine käekäik sõltub Teie endi 
aktiivsusest ning usaldusest üles-
seatud kanditaatide vastu! 
Soovime valimisteks vaimu väge 
parimate otsuste tegemiseks!

Valimisliidu “Vaimu vägi” 
kandidaadid: Alex Trope

JaakTomson
Riho Väli 

Seliste küla lõikuspidu-tulge kõik kes tahvad vihku köita!
Valla päevadel korraldatud simmani 
kogemusest arenes idee korraldada 
lõikuspidu kogu pere tantsupeona, kus 
tantsida saavad nii memm kui taat, nii 
noor kui vana, kus mitte keegi ei jää 
pikalt istuma vastassoost partneri 

vähemuse tõttu. Selleks on seekord 
kohalekutsutud rahvatantsuansambli 
“Kägara”  noored tantsulõvid, kes 
tantsitavad igas eas tüdrukuid. Koos 
rahvatantsijatega  mängitakse ka 
lustakaid tantsumänge, ürituse 

korraldajatel on koosviibijatele varuks    
palju mitmesuguseid üllatusi. Kuna 
peole on oodatud ka pere pisipõnnid -
pesamunad (neile üritus tasuta), siis 
pidu kestab vaid südaööni. 

Jaak Tomson
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Seliste puukiriku kontserdil ligi 250 inimest.
Ongi saanud ühest  kontserdist ilus 
nostalgia,  kaunis mälestus, mis äratas 
igatsuse muretu lapsepõlve ja 
noorusaja  järele. Ah millised hääled, 
ah millised riided - ahhetasid 
külamemmed-taadid veel peale 
kontsertigi. Nizni-Novgorodlaste, 
lauljate Galina ja Jevgeni Babini ja 
klaverimängija Jekaterina Bukina 
etteaste ei olnud ilus vaid kõrvale
kuulata, aga oli ka meeldiv silmale 
vaadata. Venemaa Riikliku 
Filharmoonia solistid ja 
Ülevenemaalise pianistide konkursi 
laureaat olid kõrgetest tiitlitest 
vaatamata justkui pere liikmed, kelle 
külaskäigust kõigil väga hea meel. Iga 
nende liigutus ja näoilme  kiirgas 
armastust ja austust. Tundus, et üle 
saja aasta vanune lillede ja 
viljapärgadega kaunistatud puukirikki 
lausa säras õnnest kui kõlasid laulud 
loojale kiituseks. Värvimuusika eest 
hoolitsesid suurel kiirusel taevas 
tüürivad pilved, mis varjutasid 
hetkeks päikest ja lasid sellel taas läbi 
akende kirikusse särada,   nagu oleks 
kogu loodus kuulamas võrratut 
kirikumuusikat. Kõigile üllatuseks 
oskas rahvas küllaltki hästi kaasa 
laulda laulu “Õhtud Moskava 
Lähistel”, mille esitajad viimases 
salmis väikese muudatuse tegid, 
lauldes, et nad ei unusta iialgi 
imekauneid Jaaguranna suveõhtuid. 
Kui aga kõlas  heas eesti keeles  
Raimond Valgre laul “Muinaslugu 

muusikas“, ei suutnud paljud 
liigutuspisaraid tagasi hoida. 
 Oli ka pipratera, mida poleks 
meepotti küll vaja olnud. Väga kahju 
oli Jekaterinast, kes pidi klaveri 
asemel mängima   süntesaatoril, kuna 
Tõstamaa kool ütles päev enne 
kontserti klaveri laenamisest ära, 
pidades primaarseks õppetööd. 
Isiklikult arvan, et hea tahtmise korral 
oleks selleks korraks võinud Toomas 
Mitt küll väikese erandi teha. Kas 
muusikat õpetatakse vaid  linnukese 
kirjasaamise pärast või peaks selle 
õpetamisel pidama silmas ka üllamaid 
eesmärke? Eriti just klassikalise 
muusika kontsertide korraladamise, 
propageerimise ja  kaasaaitamise osas. 
Miks küll oli kaks kirikukontserti nii 

väikeses vallas ühe ajaga? Kas 
loodeti, et Seliste puukirikusse tuleb 
siis vähem rahvast? Kas ei ole see 
kummaline, et Ellerheina valla poolt 
toetati, nizni-novgoradlasi aga ei 
tuldud tänamagi. Samas kõikidel 
nizni-novgorodlaste kontsertidel: 
Narvas, Sillamäel, Jõhvis, Kohtla-
Nõmmel, Aseris ja Pärnus, tuldi lausa 
linnavalitsuse tasandil kaugetele 
külalistele lillekimpudega austust 
avaldama. Loodame, et nende 
järgmisel kontserdil, mis toimub juba 
selle aasta lõpus oleksid pärjatud pead 
ja rahvas ühel meelel ja Volga 
ööbikute vastuvõtu auks saaks lauale 
panna meepoti ilma pipraterata.

Jaak Tomson

Peeglike, peeglike seina peal?
Seliste küla on nagu riik riigis. Igale 
poole mujale kulub valla üritustel raha 
- sel aastal vallavanema sõnade järgi 
40000 krooni. Seliste küla on aga 
justkui iseseisev katseküla Tõstamaa 
vallas. Meile antakse külatoa 
remondiks 7000 krooni ja valla 
kultuurikomisjoni istungil arvatakse, 
et Seliste rahvas peaks nüüd hirmus 
õnnelik olema. Keegi ei küsi aga seda, 
miks Jaaguranna Lillelaagri mööbel 
on nii rahvamajas kui külatoas, kui 
palju kirikukontserdi korraldajatel tuli 
lauljatele lisaks annetustele juurde 
maksta ja miks rahvamaja peol  
piletite müügist puudutuleva summa 
tantsuansamblile maksis Jaani Äri. 

Rahva rohke osavõtt ja organiseerijate 
hea tahe üritusi võimalikult odavalt 
korraldada, kompenseerivad need 
lisakulud, mis tihtipeale tuleb 
organiseerijatel kanda. Keegi ei 
nuriseks, kui teaks, et raha ei ole. 
Samas, kui raha on ja seda lihtsalt 
raisatakse, või see kulutatakse valesse 
kohta, siis teeb meele mõruks küll. 
Kui Ellerheina kontserdil oli vähe 
rahvast, kui Justament laulis vaid 
kolm laulu ja lahkus, kui 
vallapäevadeks ilmunud brožüür oli 
puudulik, siis tekib küsimus kuhu -
kadus ja miks raisati Seliste külatoa 
remondiks kulunu kõrval  ülejäänud 
33 tuhat krooni? Samamoodi teeb 

meele mõruks ka teadmine, et Seliste 
kiriku remondiks kulutati 130000 
krooni ja selle raha eest saadi vaid
uus, mitte kuigi kallist materjalist, ühe 
torni katus ja kallist rootsi värvi raisati 
pehkinud aknaraamide üle-
võõpamiseks. Kas annetatud rahade 
eest tõesti peab keegi veel oma kukrut 
täitma? Kuuldavasti on veelgi palju 
segast praeguse vallavanema 
ettevõtmistes ja jääb vaid imestada, et 
volikogu kui kuningriik kuuletub 
ühele ainuvalitsejale. 
Vaatasin hr. Toomas Rõhu soovitusel 
peeglisse, et leida sealt  kuningat.

(järg lk 13)

Nostalgiakontsert Seliste puukirikus.
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(algus lk 12)
Aga leidsin taas õuenarri, kes korraga 
ei oskagi vastata, miks  ta kaunistab 
kirikut ja külatuba, miks organiseerib 
nii kirikusse kui külatuppa ja 
rahvamajja üritusi, miks ta üldse 
sündis siia ilma nuhtluseks kõrgetele 
ja vägevatele? Olgugi et ka minul on 
palju vigu, mida vallavanem võib 

vastulauses üles lugeda, soovin siiski 
olla eeskujuks ka teistes külades, 
haaramaks initsiatiivi oma kätte ja 
tõestamaks, et ka vaid hea tahtega on 
võimalik palju ära teha. Seepärast 
ongi meil loodud oma valimisliit 
“Vaimu vägi”, et juhul, kui pääseme 
kõik kolmekesi - Alex Trope, Riho 
Väli ja mina - volikokku, oleksime 

vähemalt demokraatlikult mõtlevad 
inimesed volikogus, kes ei poolda 
ainuisikulist valitsemismeetodit. Et 
juba siis, kui märkame kuninga 
striptiisiilminguid, võiksime seda 
valjult välja öelda  ootamata, mil 
mõni õenarr seda meie eest teeb. 

Jaak Tomson

Seliste külatuba “Tule nagu oled !”- nii ihule kui hingele.
Hingele. “Tõstamaa tuulte” ilmumis-
ajaks on toimunud juba neli loengut  
seitsmepäevasest loengusarjast, 
kuidas vabaneda elu pingetest. 
Külatuba osavõtjate arvuga küll 
esialgu kiidelda ei saa, kuid 7-8 
liikmelise grupi üle, kes praegu koos 
käib,  pole ka nurisemiseks põhjust. 
Sellegipoolest ootame rohkemat 
osavõttu ja tuletame meelde, et 
meiega saab liituda igal pühapäeval 
kella 17.00, mil olete oodatud kõik 
kella viie teele. Väikeseks erandiks on 
laupäev, 12. oktoober. Kell 17.00  
toimub Seliste külatoas lõikuspeo 
luuleõhtu luuletaja Evi Tigasega 
(tasuta), enne seda aga kell 16.00 
valimisliidu “Vaimu vägi” 
kandidaatide Alex Trope, Jaak 
Tomsoni ja Riho Väli kohtumine
valijatega. Kohtumine toimub 
salongilikus õdusas õhkkonnas teed ja 
kohvi juues ja meeldivalt vesteldes. 
Oodatud on kõik ettepanekud ja 
arutelud, mida oleks tarvis valla töös 
ja suhtumises muuta.
Ihule, mis kartulivõtust ja raskest 
maatööst ning petlike sügistuulte 
poolt muserdatud on, hakkab 
klassikalist massaazi pakkuma 
massazöör Katrin Kester. Katrin on 

õppinud Tartu Ülikoolis meditsiini ja 
täiendanud end klassikalise massaaži 
kursustel. Lisaks määrimis- ja 
mudimiskuurile oskab ta soovitada ka 
haigustest hoidumise viise ja 
leevendamise ravimeid. Katrini 
massažikuuri tutvustav päev on 
kõigile tasuta 22. septembril kell 
16.00, kus ta seletab oma töö 
põhimõtteid ja meditsiinilisi 
lähtekohti, kus inimesed saavad juba 
aimu, millist massaaži nende ihuhäda 
vajab ja kui palju selleks umbes aega 
võiks kuluda, sest ajast sõltub 
massaaži hind. Teadmiseks neile, kes 
infopäevale tulla ei saa, et Katrini 

massaažipäevad on külatoas 
kolmapäeviti ja pühapäeviti. Hind 1 
kroon minut on tunduvalt odavam kui 
Pärnu linnas samalaadsel kuuril. 
Teadmiseks seegi, et näiteks üheks 
kaelamassažiks kulub umbes 15 
minutit, miinimumseansside arv 
kaelaradikuliidi puhul on viis korda. 
Esimene massaaži-seansi päev on 25. 
september. Kes soovib juba aega kinni 
panna või telefoni teel 
konsultatsiooni, võib helistada 
Jaaguranna Lillelaagri telefonil 
58198.

Jaak Tomson 

Seliste külal oma sõprusvald – Seijas padome.
17. augustil avati  valla päevade 
raames   Seliste külatuba. Nagu ikka 
Seliste sündmustel, oli kohal väga 
palju rahvast. Avakõne pidas kohaliku 
kultuuri- ja vaimuelu edendaja, 
külatoa idee üks initsiaatoreid ja 
teostaja Alex  Trope. Hr. Trope kutsus 
inimesi üles ajalooliste sõnedega 
olema suured vaimult, kuigi oleme 
väiksed rahvaarvult ja võtma igati 
aktiivselt osa külatoas edaspidi 
organiseeritavatest üritustest. 
Tervituskõne pidas Seija vallavanem 

hr. Guntis Liepins, kes hindas väga 
kõrgelt sellise toa vajalikkust igas 
külas - mitte ainult Eestis, vaid ka 
Lätis.  Seejärel õnnistati külatuba 
sisse, lint lõigati läbi ja värvilõhnane 
taevakarva laega vaimutempel võttis 
kõik kohaletulnud oma rüppe. Seinal 
oli ja on praegugi kroonika materjal, 
mida koostab Seliste külakroonik Eve 
Jürgens. Teades seda, et vaid pool 
sajandit tagasi tegutsesid Seliste külas 
puhkpilliorkester, kirjandusklubi ja 
mitmed pisemad ühendused, on 

muidugi veidi kurb tõdeda kui kõrgelt 
vaimuelu tipust allamäge oleme 
veerenud. Püüame edaspidi liikuda 
seda teed, et tänapäev ei peaks ajalugu 
häbenema. Külatoas pakuti napsugi. 
Paljud julgesid nüüd küsida: “Kus siis 
on oma vallavanem???” Läti 
vallavanem aga ütles toosti selle 
terviseks, et kui kuningas surnud, 
elagu kuningas!

Jaak Tomson 

Seliste Külatoa avamine 17.08.2002.
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31. augustil toimus Spordiklubi korraldusel traditsiooniline
Tõstamaa jalgpalliturniir

Paremusjärjestus
Mehed:
I POOTSI
Agor Tettermann, Alar Siinne, Argo 
Kaelep, Tim Raid, Tormi Raid, Valeri 
Buravkov, Margo Siinne, Argo Antsu, 
treener-mänedzer Valdur Palits
II DÜNAMO
Viljo Lühiste, Algis Kiinvald, Deivid 
Väära, Tarmo Blasen, Aro Kütt, Virgo 
Laansoo, Kristjan Tomingas, Tauri 
Jurjev
III SAULEPI EXPLODE
Rando Rohtväli, Harli Käärt, Janek 
Tsaban, Raigo Sjomin, Teet 

Tetsmann, Kaido Männik, Riho Salus, 
Toomas Paat
4. TTA
Rando Rand, Jaan Rea, Joel Pulk, 
Kuldar Miidu, Andres Sahtel, Jüri 
Rea, Alo Adler, Ain-Ervin Karlson
5. GENERAATOR M
Priit Kaljurand, Alar Karjel, Fritjo 
Pukk, Helmuth Karlson, Rain 
Kaljurand, Janno Palits, Viljar 
Soosaar, Lauri Sahtel
6. KÄKERDISED
Tarmo Laan, Bronek Alpius, Kaarel 
Altmäe, Maanus Midri, Raido Salk, 
Sven Jürgens, Reigo Põltsam, Kardo 
Maruse

7. FEKALISTID
Rain Leova, Marko Esko, Rando 
Järvelaht, Raivo Valgenberg, Anti 
Kuusekänd, Raul Mätik, Rene Rea

Naised:
I SõPRUS
Elis Leetmaa, Katri Martel, Karoliine 
Kask, Grete Adler, Egle Leetmaa, 
Kristel Jürgens, Imbi Alpius, Elis 
Kaas
II VALLA NAISED
Moonika Adler, Lagle Adler, Evelyn 
Liländer, Liia Oidjärv, Age Jürgens, 
Kristi Miidu, Linda Anderson

Olete oodatud kõik Selistesse.

Pühapäeval, 22. septembril

Kell 16.00 Infotund - “Klassikaline massaaz” - Katrin 
Kester. Võimalik tellida soodsa hinnaga massaaziseansse 
kolmapäeviti ja pühapäeviti. Telefon 58198

Seliste külatuba
Kell 17.00 Loeng “Stressiga toimetulek” - Mati Toompuu

Seliste külatuba
Pühapäeval, 29. septembril

Kell 17.00 Loeng “Stressiga toimetulek” - Mati Toompuu
Seliste külatuba

Pühapäeval, 6.oktoobril

Kell 17.00 Loeng “Stressiga toimetulek“ - Mati Toompuu
Seliste külatuba

Laupäeval, 12. oktoobril

Seliste küla lõikuspidu –
tulge kõik kes tahvad vihku köita !

Kell 16.00 Valimisliidu “Vaimu vägi” kandidaatide Alex 
Trope, Jaak Tomsoni ja Riho Väli kohtumine valijatega. 

Seliste külatuba. 
Kell 17.00 Lõikuspeo luuleõhtu. Oma luulet loeb Evi 
Tigane. 

Seliste külatuba.
Kell 18.00 Lõikuspeo Jumalateenistus Seliste puukirikus. 
Kell 19.00 Lõikuspidu Seliste Rahvamajas. 
Esineb, mängib  tantsuks ning laulab rahvatantsu-
ansambel “Kägara”. Pilet  20 krooni. Pidu lõpeb  südaööl.

Pühapäeval, 20. oktoobril

Kell 17.00 Infotund - “Enesetervendamine ja REIKI”
Alternatiivmeditsiini terapeut Hele Jaagu. 

Seliste külatuba.

Mis toimub Tõstamaal
Reedel, 11. oktoobril
Kell 19.00 MISS TEINI 2002 valimised. Õhtu jätkub 
ansambliga “Lihtne viis” (Tartumaalt). Tantsumuusikat 
rahvalikust kantrini. Rahvamajas

Pühapäeval, 13. oktoobril
Kell 16.00 kohtumine valimisliit “Vaimu vägi” 
kandidaatidega. Luuletaja Evi Tigane loeb oma luulet, 
klaveril saadab Alex Trope Rahvamajas

Kolmapäeval, 25. septembril
Algklasside sügistrall. Koolimajas

Neljapäeval, 3. oktoobril
Kell 14.00 Lõikuspidu. Hoidiste ja nunnude näitus.

Koolimajas
Tõstamaa Rahvamajas alustavad oktoobrikuust tööd 
järgmised ringid:
LASTELE:

Tõstamaa tüdrukute klubi (juh. M.Mirk)
Liikumisrühm (juh. E.Lehtsalu)
Laste laulu- ja mänguklubi (juh. A.Pukk)
Tõstamaa valla laste puhkpillistuudio (juh. M.Põdra)

TÄISKASVANUTELE: 
Daamide aeroobika (juh. M.Mirk)
Naisansambel (juh. V.Karlep)
Naisrahvatantsurühm ( juh. T.Schär)
“Vokiratas” (juh. T.Schär)
Kapell
Spordiklubi
Näitering (juh. Õ.Pärnaste)
Jooga-treening (juh. Allan-Erik Grünberg)

Jälgi reklaami

Tõhela  Rahvamajas: Pühapäeval 13. okt. kl. 13.00 
kohtumine valimisliit “Vaimu vägi” kandidaatidega.
Oktoobris alustab tööd naistering.
Pootsis:
Oktoobris raamatukogu 50. aastapäeva tähistamine.
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1. september – paljude naeratuste päev!
On koolirõõm kui kuldne kukehari,
paehallil kivil harva puhkev õis.

Rõõm ongi karmis koolielus parim,
mis meile jääb, mis üle elab kõik.

Ia klass Tõstamaal
1. Annika Aia 
2. Ken Heamets 
3. Ingmar Juurik 
4. Karl Kalda 
5. Kadri Kiisk 
6. Arles Leetmaa 
7. Andrus Leinpuu 
8. Eimar Martson 
9. Getlin Maruse 
10. Rauno Palberg 
11. Maret Palusalu 
12. Kärol Põder 
13. Madis Rudnitski 

14. Kaspar Saagim 
15. Karmen Sõerd 
16. Signe-Riin Tomson 
17. Fredi Veeväli 
18. Viktoria Vehk 
19. Aaro Videvik 
20. Kati Viirna 
21. Tambet Väärtmaa 

Klassijuhataja Eve Rõhu

Ib klass Pootsis
1. Kristiina Kullerkupp 
2. Kristjan Kullerkupp 
3. Christopher Sikk 
4. Caisy Sutt 
5. Jarmo Sutt 

Klassijuhataja Laine Mändla

Maardu lastevarjupaiga “Kaitseingel” tänukiri Jaaguranna 
Lillelaagri kollektiivile.

Lugupeetud härra Direktor Alex 
Trope.
Pöördun Teie poole tänutundega  
kõige hea eest, sooja kaastunde ja 
hoolitsuse eest, mida meie keskuse 
lapsed said tunda teie laagris. Meie 
Keskust külastavad lapsed 
asotsiaalsetest peredest, ja orvud, kes 
vajavad abi. Suur tänu teile selle eest, 
et eelmise aasta sügisel ja selle aasta 
suvevaheajal organiseerisite neile 
lastele puhkuse Jaaguranna 
Lillelaagris.

Hästi läbimõeldud laagrikava tegi 
laste elu laagris väga põnevaks. 
Siiamaani meenutavad  nad vaimus-
tusega koos teiega veedetud aega.
Lapsed said teada palju uut: tutvusid 
Eesti kultuuriga, õppisid eesti keelt 
läbi tantsumängude, õppisid kauneid 
kunste, aitasid vanu inimesi, 
matkasid, suplesid basseinis ja meres, 
vihtlesid leilisaunas.
Tänan ka Jaaku ja Katrinit,kes samuti 
suure armastuse ja kannatlikkusega 

õpetasid lastele häid kombeid, 
hoolitsesid nende eest.
Täname teid toiduainete eest: köögi-
ja puuviljade eest, mida teie toote 
meile.Täname ka nende aiasaaduste 
kasvatajaid ja annetajaid Vilja ja 
Heiki Klaasi.
Suur tänu teile, õnnistagu teid Jumal, 
soovin teile edu kõikides teie 
ettevõtmistes.

Lugupidamisega ja tänuga  Maardu 
lastekeskuse “Kaitseingel” direktor 

Zinaida Samoilenko

Tõstamaa Keskkooli Ia klass.

Tõstamaa Keskkooli Ib klass.
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Toimetus:
Lea Rannik Tõstamaa Raamatukogu
Alo Adler Tallinna Tehnikaülikool
Trükkinud OÜ Hansaprint

Õnnitleme septembrikuu sünnipäevalapsi!
Su päevis on olnud küll päikest,

küll kulda
ja kevadel värskelt lõhnavat 

mulda.
On olnud vihmasaari,
on olnud pillerkaari.

See kõik on olnud su elu,
sinu elu mõte, õnn ja ka valu.

Helmi Orgvee 92 

Linda Lõõbas 81 
Arteemi Odes 81 
Veera Kiirats 80 
Helmi Udu 79 
Leida Grahv 78 
Hilda Lillepuu 78 
Ailo Aaslaid 76 
Arnold Nurm 76 
Arteemi Pärnapuu 76 
Meeta Leetmaa 76 
Meida Klaas 75 

Benita Püss 73 
Helju Siinne 71 
Leida Metsa 71 
Laine Laan 70 
Estra Tsilk 70 
Meeli Sutt 65 
Ülo Pajumets 65 
Silvi Tomson 60 
Jüri Press 55 
Arne Sutt 55 

TARKUSETERA
Võistle, aga är

Enne, kui lähed kingi ostma

Ostan vana talukoha või 2 hektarit maad 
mere ääres.

Info tel. 051 56855
vostroakov@hot.ee
PARANDUS eelmises ajalehes ilmunule: 
Avalduste vastuvõtmise tähtaeg piiratud 
kalapüügivahenditele on 1. detsember mitte 1. 
jaanuar. 
Tõstamaa Keskkool
võtab konkursi
korras tööle

sekretär-asjaajaja
• eeldame:
head suhtlemisoskust ja
arvutioskust

• soovitatavalt:
raamatupidamisoskused

avaldus, CV, passikoopia esitada kinnises 
ümbrikus 20. septembriks aadressil:

Tõstamaa Keskkooli direktor
Kalli mnt. 3, 88101
“sekretär”
Punane piisk päästab
Teisipäeval, 17. septembril kell 9.00 – 11.00

DOONORIPÄEV
Tõstamaa Seltsimajas.
Aeg lendab...

Taas on  toimetamisel  Tõstamaa valla 
kalender. Seekord on aasta numbriks 2003. 
Karin Randmäe ja Toomas Mitt ootavad teilt, 
kallid lugejad, pilte inimestest, sündmustest, 
töödest ja tegemistest, mis seotud vallaga. Foto 
peab olema pildistatud ajavahemikus sügis 
2001 - sügis 2002. Olemas on fotod meie valla 
kaunist loodusest. Nagu ikka, sõltub kalendri 
nägu ja sisu meist enestest. Fotod tuua Karini 
kätte 21. oktoobriks vallamajja.

Hea on jätta oma jalajäljed aegade liivale...
tel. 96 184 lea.rannik@mail.ee
tel. 96 231 alo.adler@mail.ee

a kadesta.
(Araabia)

, mõõda oma jalad ära.
(Lääne-Aafrika)
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