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Torm! 
 

8. ja 9. jaanuaril tabas Eestimaad tugev torm. Ka Tõstamaa valda tabasid iilid 
kiirusega kuni 38 m\s . Nagu kõigi ebameeldivuste ja õnnetuste puhul enamasti ikka, tabas 
tormi tugevus vaatamata ilmajaama hoiatustele meid seegi kord ootamatult.  

Tuulest rohkem tegi seekord kahju merevee tõus. Vanade inimeste mäletamisel 
pole see varem siin nii kõrgele tõusnud. Vesi tuli tuppa 26 majapidamises, põhjustades 
kahju põrandatele, seintele, mööblile, kodumasinatele jne. Abihooned olid üle ujutatud, 
purunes katus või sai muud kahju veel 27 majapidamist.   

Mitmel pool oli olukord päris kriitiline. Näiteks peres, kus elas kolm vanainimest, 
kellest üks voodihaige. Vastu hommikut kadus vool ja side, vesi tuli elumajja ja lained 
hakkasid lööma vastu akent. Voodihaige tõsteti ühele lauale, taat ronis teisele ja memm 
pliidile. Kui vesi muudkui tõusis, ligi kilomeetrine tee lähema majani oli meetri sügavuse 
lainetava vee all ja toas vesi lauaplaadist vaid 10 sentimeetri kaugusel, oli olukord ikka 
päris hull. Või Munalaiu sadamas, kust peale valvuri lahkumist poleks see mõne aja 
pärast enam võimalik olnud, sest  tee uhuti ära. Valvurihoone oli hommikuks meres ja 
täielikult hävinenud. Või Manijas, kus üleujutus jagas saare kolmeks, mitu päeva puudus 
elekter, paadiühendus ja normaalne side. Kui haavatavad oleme ilma elektrita, tundsid 
ööpäeva jooksul ka alevi inimesed, sest  puudusid nii küte, vesi kui side. 

Kõigi ehmatuste, ebameeldivuste ja vara hävimise kõrval on tähtsaim, et ei 
olnud inimohvreid. Ei taha mõeldagi, mis oleks võinud juhtuda kui üleujutusega oleks 
kaasnenud ka jää. 

Tormi läbi saadud varalist kahju on inimesed vallavalitsusele esitatud 53 
avalduses hinnanud 5 012 000 kroonile. Siin hulgas on ka kahjustatud või hävinud paadid. 
Ettevõtjatest on teatanust suuremast kahjust Lao pood, väiksemast Tõhela farmid OÜ ja 
AS Agriculture. 

Munitsipaalsüsteemi suurim kahju on Manija liinipaat, mille meri kandis Võiste 
randa. Iseseisva meresõiduga tuli paat toime kuid randumine rannakividel oli järsk. 
Praeguseks on paat toimetatud laevaremonditehasesse kus hinnatakse kahju, mille järel 
saab otsustada, kas remontida vana või muretseda uus. Taastamist vajavad valla omandis 
olevad Manija sadama kuurid, mitmel pool vallaeed ja Lao linnujaama hoone.  

Munalaiu ja Manija sadama kahju hindab Saarte Liinid 950 tuhandele kroonile. 
Kannatada sai mitu sadamas olnud autot, millest üks uhuti merre ja on seni leidmata. 
Kahju metsale, elektriliinidele ja riigiteedele pole seni veel lõplikult kokku arvutatud. 
Hindamise metoodika on ernevatel inimestel ja asutustel erinev, ilmselt osutuvad kahjud 
mõnel pool väiksemaks, mõnel pool suuremaks, kuid ikkagi on tegemist väga suure 
kahjuga. Kuidas sellest üle saada ? 

Kohtudes 22. jaanuaril peaministriga, oli tema sõnum – tuleb tööd teha. Samuti 
sai selgeks, et riigipoolses toetuses hävinenud vara taastamiseks pole veel midagi lõplikult 
selge. Tähtsaim on kindlustada inimestele eluasemed ja toit ning taastada hädavajalik 
infrastruktuur. Selleks on riik eraldanud vallale toetust 330 tuhat krooni. Andsime kõigile 
üleujutatud majapidamistele baassumma, mille eest on võimalik muretseda kõige 
hädavajalikum. Edasi toetame neid tegevusi, millegi inimesed ise toime tulla ei suuda. 
Samas tuleb järgida inimeste võrdse kohtlemise ja õiglase toetamise printsiipe.  

Kui voolu pole, pole me elektrimeestega kunagi rahul. Samas tuleb tunnistada, et 
elekter taastus kiiremini kui esialgu liinikahjustusi vaadates loota julgesime. 

Paari päevaga taastasid teemehed Munalaiu tee, et saaks hakata korrastama 
sadamat.>>>>>>>>> 
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kannatanud Kavaru 
inimesed tänavad 
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>>>>>>>>Alates 22. jaanuarist võtab 
sadam taas laevu vastu. Samal päeval 
toimus praamireis Manijasse. Saarele 
viidi traktor, mis lükkas tee lamust 
puhtaks ja tõmbas mudast välja 
kaluripaadid. Tuukrite kaasabil saadi 
kätte ka külavanema uppunud paat. 

Ettevõtlust- ja kalureid 
kavatseb riik toetada Ettevõtluse 
arendamise sihtasutuse ja Maaelu 
edendamise sihtasutuse kaudu. 
Samuti on loota riigipoolset tuge 
liinipaadi, sadama ja vallateede 
korrastamisel. 

Igast õnnetusest on midagi 
õppida. 

Ilmselt ei ole ehituskeeluvöönd 
ainult inimeste kiusamiseks. Kõige 

suuremat kahju kannatasid hooned, 
mis asusid ehituskeeluvööndis.  Ehk 
peaksid rannikul ehitusõuded suurte 
kahjude vältimiseks karmimadki 
olema, näiteks madalates piirkondades 
nõue maja vundamendikõrguse osas. 

Võimaluste kasvades peaksime 
üha rohkem mõtlema vara 
kindlustamisele. Ka meie vallas on 
mitmeid, kes avaldusega vallavalit-
susse ei pöördunudki, sest nende kahju 
korvab kindlustus. Ehk peaksid ka 
paadid kindlustatud olema. 

Õnnetus liidab inimesi. 
Abipakkujaid oli palju. Manija 
toetamiseks avasime inimeste soovil 
eriarve. Ösel foods saatis joogivett, 
Wendre tekke, Päästeamet pumpas 

merevee kaevudest, sõjavägi, 
kaitseliit ja kohalikud noorkotkad 
pakkusid töökäsi jne. Peame seda 
meeles pidama kui teised on hädas. 

Veel üllatas enamiku inimeste 
optimism. Käies näiteks enim 
kannatanud Kavaru külas, olid 
inimesed, kellest paljud on 
pensionärid, üllatavalt optimistlikud. 
Saame hakkama, teeme korda, tuleme 
toime. 

Nii ongi. Kui on mure, millega 
ise toime ei tule, pöörduge 
vallavalitsusse. Püüame aidata.  
 

Toomas Rõhu 

 
 
 

 
 

Lao tee , 10.jaanuar 

 
 

Lao tee puhastus 

 
 

Munalaiu sadam 

 
 

Värati tee 



jaanuar 2005   Tõstamaa Tuuled lk 3 
 

KEHAKEEL(lõpp)

Lõug 
Vihane- lõug ette 
Hirm- lõug taha 
Igavus – lõug toetub kätele 
Keskendumine-lõua silitamine (õrnalt) 
Kriitiline snooblik-lõua ülesse tõstmine 
Kahtlus-hõõrub või hoiab lõuga , inimene 
ei usu sind 
Nina 
Hõõrumine-valetamine 
Püsti –üleolev 
Kõrvad 
Kratsimine (kõrvatagust)- segadus, 
kahtlemine 
Sikutamine- jutu venitamine (et järele 
mõelda) 
Hõõrumine- pöidla, nimetissõrme vahel, 
ta ei taha seda kuulata 
Eemalolev ilme-katse varjata viha, 
pahameelt või vaenulikkust 
Elutud silmad, lõtv nägu- allaandmine 
Puudutused. 
Enese näo katsumine- võib valetada, ple 
otsekohene, eriti kui liigub kätega suu või 
silmade suunas. 
Nina- ei tahaks seda teha, mida teeb, 
näpistused ebamugavust 
Suud (peale öeldut)- valetab või pole 
öelduga rahul 
Silmad- on sinust “villand” 
Kukalt- võib valetada, hoiab endale 
allasurutud tõe 
Enese mitte puudutamine- paindumatust, 
pinges inimene, palju ebakindlust,palju 
neurootilisi harjumusi, kardavad teisi, 
erakud, väärkohtlemine lapseeas. 
Liiga tugev puudutus- väljendab sinu 
suhtes konkurentsivaimu, sisemist raevu, 
tasub  eemale hoida 
Käepigistus 
Meeldiv, kindel haare- enesekindlus, 
avatus 
Valest kohast ( Sõrme otstest) või 
kohmakalt, libisevalt –pelglikkus, ei oska 
sinuga ühendust võtta 
Nõrk-jõuetus 
Liiga tugev- agressiivsus, vaenulikkus, 
üritab kehtestada ülemvõimu 
Jalad. 
Seismine jalad koos, kindlalt maas, otse 
sinu poole- otsekohene, avatud, 
tasakaalukas 
Seismine jala välisküljele või kannale 
toetudes – ei räägi tõtt 
Seismisel jõnksutab jalgadega –
kannatamatus, tüdimus, ei taha siin olla 
Seis ristatud jalgadega- närviline, pole 
mugav olla 
Pahkluude kokkupanek- pingutab, 
varjab mõnda tunnet või hoiab end tagasi 
Istudes. 
Jalad lahus-usalduslikkus, avatus 

Jalad maas koos põlvedega teisele 
poole- avatus, otsekohesus, ausus 
Üks põlv täpselt teise peal-usalduslikkus, 
enesekindlus 
Valetamine – üks jalg üle teise põlvest 
kõrgemal- inimene valmistab end 
millekski ette või kogub jõudu, pole kindel 
või valetab 
Istumine nägu sinu poole, jalad ära sinu 
poolt-tahab ära, ei tunne sinuga end 
mugavalt 
Laksud vastu reisi, jala koputamine- 
tahab ära, kuid kardab olla ebaviisakas 
Vaba- üks jalg teise all- iseseisev, 
vabameelne, sundimatu, ei muretse, mida 
teised arvavad 
Võim- kellegi nina all väljasirutatud 
jalgadega- ka riiakust, ego 
Ühel jalal seismine- lihtsalt harjumus, 
kuid häirib paljusid 
Kõnnak 
Masendunud- pea norus, õlad längus, 
eriti ei vaata, kuhu läheb, silmad maas, 
samm aeglane 
Üliego – lõug püsti, hoogsad käsivarred, 
vaatavad harva teisi , eeldavad et kõik 
peavad neid vaatama, kehahoid püstine, 
jäik, rind tungib esile, jalad kanged, 
kaalutletud kindel kõnnak, kõva lärmiga 
sammud 
Arglik (pelglik, või teiste tunnete suhtes 
ebakindel)- käib kikivarvul , kergelt 
kühmus, tagaplaanile hoiduv.ei kuule 
sisenemas, väga vaikne, samm kõhklev, 
mitte kaalukas. 
Närviline- kõnnib närviliselt ja kangelt, 
järskude, kiirete, sageli lühikeste 
sammudega, teeb kätega jäiku liigutusi, 
mis tunduvad masinlikud 
Enesekindel- ühtlased sammud, kergelt 
rõõmsalt hüplev, jälgib teisi.Selg sirge, 
pea püsti, käed liiguvad külgedel kergelt ja 
vabalt 
Riided 
Vanamoodsad- pole materiaalseid 
võimalusi või ajast maas 
Räpakad-madal enesehinnang või endaga 
väga vastuolus 
Ülimoodsad- ülim mure, mida teised 
arvavad, ebakindlus, vajadus varjuda 
moodsa rõiva taha 
Seksikad (kohatult vales situatsioonis)- 
karjuv vajadus- et neid märgatakse 
.Seksuaalne või moraalne ebakindlus, 
püüd kompenseerida seksuaalset 
küündimatust 
Erksavärvilised riided- märka mind! Suur 
tähelepanuvajadus, madal enesehinnang. 
Teiselt poolt vihjab see loovusele, 
optimismile 
Igavad, tavalised- ei taha tähelepanu, 
pelglikud, ujedad, tahavad sulada massi 

Liigselt nööbistatud- ülim distsipliin ja 
süsteem, võivad olla ka kalgid ja 
paindumatud 
Sobimatu- teisitimõtleja, mässaja, aga ka 
tähelepanu vajadus 
Maitsekas- koostöövalmis, avatus, 
positiivsus 
Hoolitsetus 
Puhtuse puudumatus –masendus, madal 
enesehinnang 
Juuksed- meestel juuksed ühele küljele- 
ebakindlus, ebasiirus.Naised, kes 
vahetavad tihti soengut, värvi- pole 
endaga rahul, otsib oma mina. 
Naisel ebaharilik juuksekasv või soeng- 
karjuv tähelepanu vajadus 
Küüned- väga pikad- märgake mind 
Näritud- närviline 
Liiga pedantne hoolitsus- jäikus, 
paindumatus 
Iga hinna eest meikimine- ebakindlus 
Jutt 
Hea vestleja – teavad, mida öelda, palju 
poolehoiu ja viisakusväljendeid, siirad, 
südamlikud, huvitub rohkem 
vestluskaaslasest.Tundlikkus, 
emotsionaalselt kindel. 
Tegin ainult nalja (tegelikult sa ei meeldi 
neile)- varjavad negatiivseid tundeid sinu 
suhtes, oma ebamugavust, sinu või millegi 
muu suhtes.Allasurutud viha nende endi, 
sinu või elu vastu üldiselt 
Ebateadlik kõneleja- mingist infost 
mitteteadlik, taipamatu, ajast maha jäänud, 
piiratud sõnavaraga, kasutab familaarseid 
või piinlikke väljendeid, ka lugupidamatu. 
Vasturääkimissündroom-tunneb end 
ohustatuna, näeb sinus konkurenti või 
ohtu, püüd mainet parandada, teeb teist 
maatasa, eitab, himustab võimu. 
Mahategemissündroom- ei austa, tunneb 
ohtu, pole endaga rahul, vaja end tõsta, 
sind üle trumbata, peavad monoloogi 
must-valge maailanägemus, ei arvesta 
teistega 
Lobamokk- vaikus tekitab neis 
ebamugavust, tahavad end lohutada või 
rahustada, ka eneseimetlejatel, liiga 
enesesse süüvinud, probleem 3-4 aastaselt 
keele arengu faasis; kaitsemehhanism või 
hülgamishirm või hirm üksijäämise 
ees.Jäeti lapsena palju üksi, raskemal 
isikul vaimne häire, narkomaania, 
geenirike. 
Keeledefekt- kade, rivaalitsev, ei suuda 
end ohjeldada, ei tunne end hästi, salalik ja 
võlts, “võrgutab”teatud infoga, et palju 
olulisemat infot sinu kahjuks välja viia, 
üritab sinu juttu suunata, et sind süüdi 
teha. 
Teemavahetaja- lühike tähelepanuvõime, 
tüdineb, eneseimetleja, õnnelik vaid siis 
kui jutt tema ümber keerleb,>>>>>>> 
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pöörab jutu endale sobivas suunas, 
arvestab vaid enda vajadusi ja huve. 
Mina, mina ise, ainult mina-
enesearmastaja, vajadus rääkida endast või 
endale tähelepanu tõmbavatest asjadest, 
palju anektoote, vajadus, et kõik 
tegeleksid temaga, võib olla mingi 
tunnustuse puudujääk 2-3 aastaselt, või ka 
hiljem. 
Sehkendaja- topib nina sinu asjadesse, 
tabab sind ootamatult, eriti isiklikke 
küsimusi, mida tal vaja pole teada, 
arenguseisak 3 aastaselt. 
Kõikerääkija- räägib väga palju oma 
asju, eriti seda, mida sa ei taha 
teada.Arenguseisak 5-6 aastaselt. 
Keerutaja- keerutab lihtsate sõnumite 
edastamisel , ei julge olla otsekohene, ohje 
enda  kätte haarata. 
Liigne otsekohesus- väljendab järsult 
oma arvamust, hoolimata teistest, 
arvustavad teisi avalikus kohas, jõhkrus, 
brutaalsus, ei arvesta teiste tunnetega. 
Enese varju jätmine- pidev vaban-
damine, tahavad varjuda, pole kunagi 
edukad, lasevad teistel end kõrvale lükata, 
leiavad väga kergesti põhjenduse 
vältimaks teiste kritiseerimist, kuigi nad 
seda sisemas tahavad, teiste kiitus on neile 
piinarikas.samas varjatud agressiivsus 
Põhjus: pidev hirm, madal enesehinnang, 
igasuguse tähelepanu vältimine. 
Ma ei tea- väldib seisukoha võtmist, oma 
arvamuse avaldamist .Jaatajad ja eitajad. 
Otsuste vastuvõtmine on neile 

hirmutav.Ebakindlad, varjavad pidevalt 
midagi. 
Valetaja- rõhutab oma ausust, (et end ja 
teist rahustada), esinevad reetvad märgid 
(hääliku eristamine, sõnaühendite 
kordamine, sõnavääratused, ülevoolavad 
meelitused) 
Vajadus tunda end tähtsana, teisi 
kontrollida, end varjata, elab pidevas 
paljastamise hirmus. 
Alaliik flirtija- tema lubatustele ei järgne 
midagi 
Soseleja- ebaküpsus, võib-olla laisk 
Rahvuslikud väljendid- rahvuslik 
üleolevus,, teiste eemal hoidmine 
Släng- oma seltskonna patrioot, moe 
patrioot, vajadus kuuluda mingisse gruppi, 
tunda end erilisena 
Kõrvalepõikamine-räägib palju rohkem, 
kui küsid ja põikab kõrvale, hirm 
tunnistada midagi 
Kogeleja- tuleb otseselt vahet teha, kas 
inimene on pingesituatsioonis, psüühilise 
häirega või valetaja 
Pomisemine- piinlikkus sellest, kes nad 
on või mida nad on saavutanud.Kas 
kardab end väljendada või peab oma mõtet 
tähtsamaks 
Katkendlik kõne/ seosetu kõne- ajuhäire, 
üleväsimus, parkinsonism 
Kõhkleja- pikad pausid sõnad sõnade ja 
lausete vahel. Ebalev- kardab vigu, 
valetav, perfektsionist, teiste üle 
saavutatud kontrolli nautija. Ka ravimite, 
narkootikumide mõju all, algav dementsus 

Krooniline kaebleja_ kõik teevad neile 
kurja, tahab teise enda tasandile, 
minevikus elav muretseja, ohvriseisundi 
nautijad, masohhistid 
Napisõnalisus- erak, väldivad konku-
rentsi, on kangekaelsed, lühivastustega, 
lõikavad läbi verbaalse suhte, hirmutavad 
teisi, kuna ei oska midagi arvata, 
häbelikkus, tunnete alla surumine, vajadus 
olla sõltumatu, vajavad oma 
plahvatuslikkust, paindumatus, raske 
muutustega toime tulla 
Üleolevus- peab sulle loengut, erapooletud 
väljendid, rõhutatud vaimsus ja sinu 
vigade “abivalmis” parandamine.Sageli 
ähvardavad või käskivad väljundid.Ei lase 
end katkestada, üliego, usuvad et nende 
tegutsemisviis on ainuõige 
Ässitaja- ütleb teadlikult midagi häirivat 
et tüli tekitada, ärritada, nende elu on 
kehva, tahavad et nende elu oleks ka 
kehva, kahepalgelisus, uudishimu, vajadus 
end teiste arvel lõbustada 
Näägutaja- vajadus olukorda valitseda , 
ülikriitilisus, sisemised hirmud, kontrolli 
kaotamine, abitus 
Vahelesegaja- alati vajadus juhtimist üle 
võtta, vajadus neile peab jääma viimane 
sõna, nende elu on kontrolli alt väljas, 
paaniline vajadus ohjata kõike 
Ropendaja-vajadus inimesi endast eemale 
hoida või muljet jätta, tahavad näha, kes sa 
oled, kuidas käitud, sisemine tigedus 

 
Tsölibaat ja küla (Eesti elu läbi naise silmade) 
 
 

Alustuseks… 
…. Te ilmselt kõik arvate, et kavatsen selle 
väikese kirjaveeruga imiteerida tuntud 
seriaali “Seks ja linn”. Ega teil väga vale 
olegi, kuid hoolimata sellest, et kirjaveeru 
nimi on Tsölibaat ja küla, ei tähenda see 
seda, et kavatsen oma jutukestes 
keskenduda ainult samadele teemadele, 
mida käsitletakse eelpool mainitud 
seriaalis. Kindlasti tuleb juttu meestest ja 
naistest ja suhetest, aga samuti saate 
lugeda muudest lahedatest asjadest, mis 
jäävad meeste ja naiste ja suhete ning 
muu sellise vahele � Ehk teisiti öeldult 
kavatsen ma kirjutada elust enesest. 
Esimeseks teemaks on:  

Pimekohtingud 
Päevast päeva tööl käia ja õhtuti 

telekat üksi vaadata ei ole väga põnev. 
Puudub adrenaliin ja ärevus, mis meeled 
erksaks teeks. Mõni otsib vaheldust 
ekstreemspordist, mõni kohalikus baaris 
alkoholi lainetel hulpimisest, mõni aga uute 
suhete otsingutest.  

Minu elu ei ole alati väga põnev, 
eriti viimasel ajal, mil see koosneb 
peamiselt tööst ja õppimisest ja vist 
veelkord tööst. Oma töötegemisega 
hakkasin ma muret tegema nii oma 

vanematele kui sõpradele ja võibolla 
natuke ka iseendale. Seega oli ainus 
lahendus, et tuleb leida mingit vaheldust ja 
mis see ikka ühe vallalise naise jaoks 
parem variant on, kui uued suhted 
(hoolimata tänapäeva igasugu jaburatest 
trendidest siiski meeste, mitte naistega)� 
Mõeldud - tehtud. Ja ma tänan seda tarka 
meest, kes iganes ta siis ka poleks, kes 
leiutas interneti ning portaalid, kuhu 
riputada oma tutvumiskuulutused. Ma 
tegelikult omaette siin imestan, kas enne 
internetti üldse meie emad ja vanaemad 
käisidki pimekohtingutel? 

Peale oma kuulutuse ülesse 
panemist ei tulnudki väga kaua ootama. 
Kirju tuli piisavalt ja lõpuks näkkas ühe 
tegelasega, kellega leppisin kokku 
esimese pimekohtingu. Linnas, mitte maal, 
ning lootusega tulevikus hakata tsölibaati 
rikkuma;) No võibolla mitte nii tõsiselt, aga 
kunagi ei tea ette… 

Enne otsustavat kohtumist võtsin 
pihile kõik sõbrannad, kel oli mingeidki 
kogemusi pimekohtingutega. Igal neist oli 
oma jutt, mõni hea ja mõni halb, aga 
suhteliselt üksluised ja üheülbalised olid 
need kõik. Tekkis küsimus, et milleks 
peaksin ma ise minema mingile 
pimekohtingule, kui kõik on juba ette teada 

ja stsenaarium selline, mida võiks iga 
vallaline tegelane peast ette kanda: 

Kohtuvad kaks inimest. Võõrad, 
kohmetunud, püüavad pingutatult olla 
äärmiselt lahedad ja lõbusad, kes on 
edukad ja tegelikult üldse uut suhet tõsiselt 
ei otsigi.  

Me kõik teame, et otsime küll ja 
pole me ühti nii lahedad kui välja tahame 
paista. Meil kõigil on hommikuti halb 
hingeõhk ja me kõik riietame end aegajalt 
väljaveninud Marati dressipükstesse ja 
kaltsukast ostetud T-särki. Me teeskleme 
inimesi, kes me tegelikult olla tahaksime, 
aga kelleks kunagi ei saa – uhketeks ja 
ennasttäis vallalisteks, kes suudavad 
suurepäraselt hakkama saada ka 
iseseisvalt. Kurb tõde on see, et saame 
iseseisvalt suurepäraselt küll hakkama, 
aga kas me selle üle ka uhked oleme, et ei 
suuda leida kaaslast, kellega perekonda 
luua? 

Hoolimata halbadest ettekuju-
tustest ei suutnud ma endast eemale 
peletada huvi ja põnevust. Aga äkki on 
kõik teisiti, äkki mina suudan sellest 
etteantud stsenaariumist välja astuda? Ok, 
enne kohtingut ma nii tõsiste teemade üle 
ei arutlenud, vaid läksin kokkulepitud 
kohvikusse.                   >>>>>>>>  
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>>>>>>>>    Kahjuks kujunes aga 
kohting täielikuks pimekohtinguks, sest 
noormees ei ilmunudki kohale. Olles 
oodanud viisteist minutit, tellisin 
ettekandjalt tassi teed ja tüki kooki. Piinlik 
oli, sest kohvikusse tulles olin samalt 
ettekandjalt küsinud, ega mind keegi üksik 
noormees ei oota? Ei oodanud ja kurb oli, 
et kedagi ka ei tulnud. Ettekandja sai 
suurepäraselt aru, et mind oli lihtsalt 
istuma jäetud���� 

Järgmisel päeval leidsin aga oma 
postkastist kirja samalt noormehelt 
küsimusega, et kas tema ootas vales 
baaris või ei tulnud mina kohale? Olin 
ühtaegu nii nördinud kui rõõmus – ta oli 
ikkagi tulnud, kuid kus ta siis oli?! Hm, ja 
siis jõudis minuni teadmine, et samal 
tänaval, kuhu olin kohtumise kokku 
leppinud, on kaks väikest kohvikut, millest 
ühes siis istusin mina ja teises tema, 

üksteisest vaevu viiekümne meetri 
kaugusel…  

Kes viitsib ja leiab, et sooviks antud 
teemat kommenteerida oma kogemuse 
varal, siis ootan teie kirjakesi lehe 
toimetaja Lea Ranniku aadressil: 
lea.rannik@mail.ee. 
 

Kirjaneitsi Malle, Külast 

 
Kiindumussuhtest 
 
 Mehe ja naise kiindumussuhe 
annab elu järjepidevuse - lapse. Ja 
mitte ainult, vaid ka õnnetunde. 
Paraku pole iga kiindumus püsiv. 
Õnne aga otsitakse vist surmani. Ja 
vähesed teavad, mis on õnn. Õnn on 
tuntav nagu õnnetuski ja samuti võib-
olla mööduv. Armastuse algused on 
kõik ilusad ja ei ole teadagi, kas 
õnnelikum on see, kellel on mitu ilusat 
algust või see, kes elab ühe ilusa 
alguse inetult lõpuni. Kiindumus kui 
tunne on mitmetahuline. Mõni kiindub 
autossse, mõni kopikatesse ja mõni 
oskab kõik kokku liita ehk ka mõne 
olulise välja vahetada. Loodus on nii 
seadnud, et last tuleb oodata. Kõik 
tahaksid olla oodatud lapsed. 
Ootamatuse vältimiseks on planeering 
- nagu meie targad pead praegu 
väidavad. Noorte tunded aga ei tea 
sellest mitte midagi. Nii arvati siis, kui 
loodi riigi järjepidevuse vunda-
mendiks moraal. Moraal kindlustas 
lapsele ühise vara, isa ja ema, kellesse 
laps tohtis otekohe kiinduda. 
 Meie riik on kirikust 
lahutatud , seega kristlik moraal on 
lastud soovikohaseks vormiks. Kes 
soovib võib uskuda, et keda jumal on 
ühte pannud, neid ärgu inimene 

lahutagu. Kiriku meelest on kõik 
teised suhted  hooraelu. Piibli järgi 
peaksid nagu olema. Ja just kiindumus 
kõnelebki neile jumalatahtest. 
 Jumala enda poeg on aga pühast 
vaimust ja järglasteta. Aga ka nende 
vahel on kiindumus. Emata last ju olla 
ei saa, samuti nagu isata. Kui puudub 
riiklik moraal, nagu meie riigis, siis 
kuidas teab noor inimene, kuidas 
planeerida üks esimene laps. Mitte 
keegi poleks vist suutnud välja mõelda 
midagi niisugust inimmõistusega, 
mida loodus ise meile dikteerib ja iga 
väärtus on kas elu või surm. 
 Kahe sugupoole lähedus aga on 
elu akumulaator. Ega siis asjatult ei 
loodud naine neitsiks ja esimene 
pulmaöö moraali alustoeks ja naise 
inimväärikuse aluseks. 
 Kui riik kulutab raha ainult 
õpetamiseks, kuidas kasutada 
kondoomi, siis ei ole nii või naa sellel 
ühiskonnal mingit moraali ja moraalita 
ühiskond kuulub hävimisele. Ja just 
sellepärast, et teineteise seksuaalsuse 
rahuldamine ei vaja ju kiindumust, 
vajab ainult seksuaalsust. No mida 
niisuguse suhtlemistaseme juures 
riiklikult kirja panna? Kui nad ei ole 
grupeerunud ja hinnalised. Väga 
odavad lõbutsejad. Sageli kujunevad 
just nendest hilisemal perioodil 

üksikemad, kuna lastega naisi 
seaduslikuks abikaasaks harva 
valitakse. Lisaks võivad nad olla ka 
mehele teenijaks, aga mitte unistuste 
naiseks. Neid, odavaid, kes ei nõua 
abielusõrmust ja ise sageli veel peale 
maksavad kooselus, nimetatakse 
ühiskonnas elukaaslasteks. 
 Kuidas seletada selliseid 
suhteid lastele? Kas ei teki elu-
raskustes momente, kus meeleolutsev 
ema leiab, et laps on tema elus sama 
ülearune nähtus. Ja sageli sünnitab 
ema lapse, lootuses, et kui teda ükski 
mees ei armasta või lihtsalt arvuliselt 
ei jagu mehi üksühele ja mõni 
paratamatult peab jääma üksi, siis oma 
lihane laps on ikka, kes oma ema 
armastab. Aga ka lapsed võivad selles 
mõttes valmistada pettumuse.  

Moraale on maailmas mitme-
suguseid, nagu riike ja korraldusi 
eriaegadel erisuguseid. Kiindumus-
suhe aga ainult ühe hetke või ühe 
lause tulemus. Võib olla ainult üks 
pilk, üksainus lause tekitab 
kiindumussuhte, mis muudab kogu 
saatuse ja keegi ei tea, kas on see 
müstiline ettemääratus. Aga see on 
tunne, mis nagu ei alluks tahtele, nagu 
mõistuselgi poleks sellega asja.   
    Alex Trope 

 
Vana-Pärsia kalendri järgi on 2005  aasta tootem valge hunt(aasta algab kevadisel pööripäeval) 

Aasta seotud tormide ja 
edasiliikumistega.Stiihiate, loodus-
jõudude aasta.Ühendab inimesi ning 
pillub laiali;ühendab uuesti, kuid 
teistsugusteks gruppideks, kes suudab 
end sulatada sellesse rütmi, on 
laineharjal.Seotud rikkuse,autasude, 
aga ka suurte koormuste talumisega, 
võib kõik võtta, anda ka vastu raskeid 
katsumusi;hiljem aga tasuda 
küllaga.Võimalus saavutada väge 
loodusjõudude üle.Üks tugevamaid 
nõia aastaid.Samas liiguvad ka kaose 
jõud, lõhuvad saatuseid.Suured sõjad, 

mässud.Inimeste ajamine ühte 
massi;selle massi asetamine surve 
alla.Nõidade võitluse aasta.Vahel 
sümboliseerib seda aastat ka valvur-
koer, vaba kari.Kuigi vapper ja 
sõltumatu on hunt karjaloom,kandes 
endas ühinemisinstinkti, kohusetunnet, 
vastutusvõimet, aga ka iseloomu 
jäikust ning võimet vastu panna 
suurtele koormustele.Peab olema 
atleetlik, tugeva kehaga.Vapper ja 
julge, suudab ellu jääda ekstreemsetes 
tingimustes (ammutab neist 
jõudu)Kõrgemal tasandil - nõiad, 

maagid, stiihiate valitsejad.Tunnevad 
end väga hästi äärmuste lähedal ning 
hoones, kuid oskab luua ka süsteemi, 
struktuuri ning vajadusel vaigistada 
stiihiaid. 
Antitootem LIBAHUNT- hiiglaslik 
jõud, mis püüab leida rakendust 
lõhkumises, purustustes, teistel 
tallates.Samas ka omapärane arengus, 
tahab olla üksinda oma loomuse 
kohaselt, kuid ei usalda seda.Aktiivne 
ülbus, tigedus.Sel aastal võivad 
sündida kõige hullemad lurjused ja 
sadistid, samuti mõrtsukad-maniakid. 
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E- Maksuametis saab tulusid deklareerida alates 15.  veebruarist 
 

Käes on taas aasta algus, mil 
paljudel meil tuleb mõelda 2004. aasta 
tulude deklareerimise peale. Järgnevalt on 
lühidalt toodud üldinfo, mida on oluline 
teada kõikidel, kes tuludeklaratsiooni 
esitavad. 

Tuludeklaratsiooni 2004. aasta 
tulude kohta saab paberil esitada kõikides 
Maksu- ja Tolliameti piirkondlikes teenin-
dusbüroodes. E-maksuameti kaudu on 
tuludeklaratsioone võimalik esitada alates 
15. veebruarist. E-maksuametis on sel 
aastal lisaks eestikeelsele tuludeklarat-
sioonile ka tuludeklaratsiooni venekeelne 
vorm ja abitekstid.  

Tööandjad ja teised väljamaksete 
tegijad ning asutused, kellele tehtud 
kulutusi võib maksumaksja oma tuludest 
maha arvata, (koolitajad, pangad, 
kindlustusseltsid, ametiühingud jne) 
peavad 1. veebruariks maksuhaldurile 
esitama info maksumaksjate poolt tehtud 
kulutuste ning neile tehtud väljamaksete 
kohta. Maksu- ja Tolliamet kannab need 
andmed eeltäidetud tuludeklaratsioonidele.  
Eeltäidetud deklaratsiooni saab e-
maksuameti kaudu esitada ning 
teenindusbüroost väljatrükina alates 15. 
veebruarist.  

Kuna eeltäidetud tuludeklaratsioo-
nide kasutamine tähendab kiiremat ja 
lihtsamat deklareerimist,  tuludeklaratsioo-
nide sisestamist ning kontrollimist, 
soovitame oodata deklaratsiooni esita-
misega kuni 15. veebruarini. 

E-maksuameti kaudu tuludekla-
ratsiooni esitanutele hakkab Maksu- ja 
Tolliamet tulumaksu tagastama alates 21. 
veebruarist. Paberdeklaratsiooni esitanud 
klientidele tagastatakse tulumaks hiljemalt 
1. juuliks või 1. oktoobriks 2005.   

Tuludeklaratsiooni ei pea 
esitama isikud, kes on kalendriaasta 
jooksul saanud maksustatavat tulu ainult 
töölepingu alusel või avalikus teenistuses 
töötamisest, tegutsemisest juriidilise isiku 
juhtimis- või kontrollorgani liikmena ning 
ajutise töövõimetuse hüvitisest, kui 
nendelt väljamaksetelt on tulumaks kinni 
peetud tulumaksuseaduses ettenähtud 
summas; samuti isikud, kel puudus 
maksustamisperioodil maksustatav tulu 
või kelle maksustamisperioodil saadud 
tulu kokku ei ületanud maksuvaba tulu (16 
800 krooni).  

Kui maksumaksjal tulude 
deklareerimise kohustust ei ole, kuid 
soovitakse kasutada maksusoodustust, st. 
on tasutud koolituskulusid, eluasemelaenu 
intresse vm, siis tuleb enammakstud 
tulumaksu tagasisaamiseks tuludeklarat-
sioon esitada. 
        Tuludeklaratsiooni peavad igal 
juhul esitama füüsilisest isikust ettevõtjad 
ja isikud, kes omasid maksustamis-
perioodil madala maksumääraga 
territooriumil asuva juriidilise isiku 
aktsiaid, osasid, hääli või õigust juriidilise 
isiku kasumile (off-shore firmade 
omanikud).  
           Alates sellest aastast peavad 
tuludeklaratsiooni esitama ka isikuid, kes 
on saanud Eestis mittemaksustatavat, kuid 
välismaal maksustamisele kuuluvat tulu 
(palgatulu, töövõtu- vm võlaõigusliku 
lepingu alusel maksustatavat töö- või 
teenustasu) ja juhatuse liikme tasu; samuti 
isikud, kes on saanud maksuvabu 
dividende välismaa juriidiliselt isikult, kui 
välismaal on nende maksmise aluseks 
olevalt kasumiosalt tulumaks makstud või 
dividendilt on tulumaks välisriigis kinni 
peetud.  

2004. a saadud tulust võib maha arvata 
maksuvaba tulu 16 800 krooni. Kolme 
või enama lapse korral saab üks 
lapsevanem, hooldaja või eestkostja maha 
arvata täiendava maksuvaba tulu 16 800 
krooni iga kuni 17 aasta vanuse lapse 
kohta, alates kolmandast lapsest. Peamised 
mahaarvamised tulust on:  eluasemelaenu 
intressid,  koolituskulud ja õppelaenu 
intressid, pensionikindlustusmaksed ning 
pensionifondi osakute soetamiseks 
makstud summad, seaduses nimetatud 
isikutele tehtud kingitused ja annetused 
ning makstud ametiühingu sisseastumis- ja 
liikmemaksud, residendist füüsilisele 
isikule makstud elatis (kui see kuulub 
maksustamisele kui elatis, mida füüsiline 
isik saab kohtuotsuse, kohtumäärusega 
kinnitatud kokkuleppe või pooltevahelise 
notariaalselt kinnitatud kokkuleppe 
alusel). 

Ka lasteaia tasu on kulu, mille 
pealt on võimalik tulumaksu tagasi saada. 
Toiduraha ei ole koolituskulu ning seda 
tulust maha arvata ei saa. 

Tähele tuleb panna seda, et tulust 
saab mahaarvamisi teha ainult siis, kui 
aasta jooksul on saadud maksustatavat 
tulu. Koolituskulude mahaarvamisi saab 
deklareerida ainult koolituskulu eest 
tasunud isik. Õppealaenu intresse saab 
oma tulust maha arvata neid tasunud isik 
või tema residendist vanem. 

 
Infot ja abi saab Maksu- ja 

Tolliameti piirkondlike maksukeskuste 
teenindusbüroodest ja  infotelefonilt 
1811, mis töötab argipäeviti kuni 14. 
veebruarini 8.00–18.00 ja alates 15. 
veebruarist kuni 31. märtsini kella 
7.00–21.00.  

 
Peremehetute ehitiste 
hõivamise teade 
 
Tõstamaa Vallavalitsus teatab, et on 
peremeheta ehitistena arvele võtnud 
järgmised Tõstamaa vallas asuvad teed: 
        Lepaspää-Prügimägi; Kuldi; Ermistu-
Lepaspää; Sooselja - Ermistu; Metsniku-
Pedaka; Lõuka-Sooselja; Metsküla-Tõu-
Reedli-Kärneri; Suurmetsa; Lõuka-Taa-
Taganõmme; Taa-Nautsi; Bensiinijaam-
Kärneri; Mere tn-Sutiküla; Vana sadama; 
Meremasti; Paju; Võidu sadam; 
Murumardi; Tõrvanõmme; Supluse; 
Saaremetsa; Lootuse-Jõe; Toominga; 
Rannasadama; Uhuri; Seliste surnuaia; 
Meierei-Sireli; Murruküla; Vihakse; 

Peetri; Putiküla; Ruusi; Niksu; Kaapre; 
Karmi; Kihnu alajaama; Kordoni-Peerni; 
Peerni; Mereküla; Põlma; Riida-Lambi-
Selja; Kõpu-Kavaru; Kavaru-Sagrise; 
Kavaru sadama; Konksi; Kõpu kalmistu; 
Taltsi; Kõpu-Aavanuki; Manija sadam-
Riida; Uuetoa; Kastna mõisa; Kadastiku; 
Meeluka; Kaasiku-Kullasepa; Sepamaa; 
Kastna-Poolu-Rätsepa; Seimani-Aru; 
Vana-Vaiste; Vaisterand; Rammukametsa-
Poolenõmme; Kolga; Kastna-Riidamaa-
Jäärumetsa; Nurme; Vana-Alu; Saeveski-
Sigala-Karbiküla; Karbiküla; Kirikumõisa; 
Annnuste; Annuste-Sauna; Järve; Lüüsi; 
Vahe; Jaanimardi-Järvelaane; Oti; Teoste; 
Kiraste-Kanamardi; Kiraste küla tee; 
Kiraste-Kivi; Turbaraba; Jõhvikaraba; 
Teoste-Turbaraba. 

Tõstamaa alevikus asuvad tänavad: 
            Metsa; Metsa põik; Lopsiku; 
Ringi; Nooruse; Mere; Jõe; Kalda; 
Lootuse; Nurmiste; Ehitajate; Tööstuse; 
Nurmiste põik. 
 
 
 
Kõigil isikutel, kellel on vastuväiteid 
eelpool nimetatud ehitiste peremehetuse 
ja hõivamise kohta, esitada need 
kirjalikult, kahe kuu jooksul peale teate 
avaldamist ametlikus väljaandes 
Ametlikud Teadaanded (03.01.2005), 
Tõstamaa Vallavalitsusele aadressil: 
Sadama tee 2, Tõstamaa alevik, 88101 
Pärnu maakond. 
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Kihnu Väina Merepark 2004 
 

Jaanuaris 2005 möödub 4 aastat 
hetkest, mil Pärnu äriregistris registreeriti 
Tõstamaa, Varbla ja Kihnu vallavalitsuste 
otsuse alusel Sihtasutus Kihnu Väina 
Merepark. Ja nagu eelnevatelgi aastatel 
kirjutaks ka täna sellest, mis möödunud 
2004 aasta jooksul tehtud sai ja ka mõned 
sõnad tulevikuplaanidest.  

2004. aasta oli lõpuks seni ühele 
suurimale projektile. Nimelt lõppes juba 
2002. aastal alanud Hollandi hasart-
mängufondi Stichting-DOEN rahastusel 
toimunud projekt koodnimega 
„10forNature“, mis eesti keeles võiks 
kõlada ehk „kümme looduse heaks“. Nimi 
tuleneb sellest, et lisaks Merepargile said 
toetust veel teisedki Ida-Euroopa 
organisatsioonid, eesmärgiga säilitada 
väärtuslikke maastike ja nende elustikku. 

Küllap kõige tuntavamaks osaks 
antud projektist oli piimalehmade 
seemendamise kompensatsioon, mida said 
paljud piirkonna lehmapidajad viimase 
kolme aasta jooksul, kokku rohkem kui 
100 korral, millest möödunud aastal 45. 
Samuti lihaveisekasvatuse õppereisid 
Matsallu ning Hiiumaale 2003 ja 2004 
aastatel.  

Kuid põhirõhk oli siiski pööratud 
rannaniitude karjatamise korraldamisele. 
Nii sai (taas)alustatud rannaniitude 
karjatamist Kastnas, Kavarus, Manijal, 
Saulepis ja Kihnus. Möödunud aasta 
suveks oli nendel rannakarjamaadel 
karjatatud ala pindala juba üle 100 hektari. 
Samuti sai ostetud esimesed 
looduskaitselised lihaveised , kokku 16 
looma. 

Kuna rannaniitude majandamist 
ilma kohaliku toeta on võimatu teostada, 
siis ütleks siinkohal suured tänusõnad 

Toomas Rõhule Kastnast, perek. 
Paalberg ja perek. Mets Kavarust ning 
Vilma Havikule Manijas. Samuti Tõhel 
Farmid OÜle ja OÜle Paadremaa Piim, 
koostöös kellega oli sel suvel lisaks 
kohalpealsetele loomadele rannaäärseid 
hooldamas veel 80 mullikat. 

Kuigi Hollandipoolne abi on 
selleks korraks otsas, on Merepargi 
edaspidistes plaanides rannaniitude 
karjatamise toetamine kindlalt sees. 
Loodetavasti saame selleks rahalist toetust 
Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (kes 
toetas ka juba möödunud suvel 
rannaniitude majandamist) ja Euroopa 
Liidu LIFE-Nature fondist. Sellega 
seoses oleksin väga tänulik, kui inimesed 
kel on huvi oma rannaniitude 
majandamise vastu minuga ise ühendust 
võtaksid, et saaks konkreetseid võimalusi-
vajadusi lahti rääkida. 

Lisaks rannaniitude majandamise 
organiseerimisele oli Kihnu Väina 
Merepark 2004. aastal ka Keskkon-
naministeeriumi lepinguliseks partneriks 
maastikuhooldustööde lepingute sõlmi-
misel ning tehtud tööde kontrollimisel 
Manija ja Kihnu saartel. Loodetavasti sai 
tänu sellele tagatud ka maksimaalse hulga 
lepingute tegemine ning kõik kes olid oma 
pärandkoosluste eest hoolt kandnud ka 
riigipoolt ettenähtud toetuse kätte said. 

Heameel on tõdeda, et jätkub 
Merepargi pikaajaline koostöö erinevate 
teadusasutustega. Juba neljandat suve 
toimus koos Tartu Ülikooli botaanikutega 
piirkonna taimestiku kohta info kogumine. 
Siiani oli meil saadud ülevaade Manija 
saare, Suti-Värati külade ja Kihnu saare 
rannaniitude taimestikust. Möödunud 
suvel lisandus sellesse ritta ka ülevaade 

Kihnu põllu-umbrohtudest. Kuigi tundub 
imelik, mis huvi võiks olla uurida või 
kaitsta umbrohte, siis tegelikkuses on 
paljud Eestis kunagi tavalised umbrohud 
kaasajaks juba kadunud. Ja eks on ju meie 
rahvuslillgi umbrohi. Kihnust leitigi 
paljusid kaasajaks üliharuldaseks 
muutunud umbrohte, millest ühte – 
äiakat, ei olnud botaanikud Eestis leidnud 
juba mitukümmend aastat. Ka linnustiku 
uurimisse tekkis tänavusest alates 
teaduslik põhi. Nimelt koostöös 
Põllumajandusülikooli teadlastega viime 
lähiaastatel Merepargi rannaniitudel läbi 
uuringuid selgitamaks siinsete 
haudelindude käekäiku. Esimese aasta 
tulemusena selguski kurb tõsiasi, et 
enamus rannaniitudele tehtud pesadest 
hävivad ning kindlasti tuleb lähiajal hakata 
lisaks rannaniitude majandamisele rohkem 
tähelepanu pöörama ka majandamise 
optimeerimisele siinse elustiku tarbeks. 

Lisaks Eesti sisesele koostööle 
oleme osalised ka Põhjamaade Minist-
rite Nõukogu projektis „Mantra“. 
Antud projekt peaks kujunema kõiki 
põhjamaid haaravaks traditsioonilisi 
kultuurmaastikke ja nende kasutus 
käsitlevaks infovõrgustikuks. 

Kindlasti oli aasta üheks 
rõõmustavaimaks elamuseks aga kevadisel 
kontrollkäigul koos Keskkonnateenistuse 
töötajatega leitud uus kõrede elupaik. 
See on eriti oluline, kuna Manija saarel 
asuv ja siiani üheks Eesti tugevamaks 
peetud kõrepopulatsioon on väga kiiresti 
hääbunud. 
 

Heikki Luhamaa 
SA Kihnu Väina Merepark 

juhataja 
 

Laupäeval, 29. jaanuaril  
Tõstamaa rahvamajas 

VALLA KÜLADE SPORDIPÄEV 
Võistkonnad ei pea tingimata olema moodustatud järgides administratiivpiire, 

tulla võivad ka valla ajalooloolised külad, külaosad, talu-, tänava-, maja-, seltsi-, 
firma jne. võistkonnad. 
KAVA 

11.00 Registreerimine 
11.20 Avamine 
11.30 Kombineeritud teatevõistlus  4 nais+4 meesvõistlejat 
11.45 Ergomeeteril sõudmine  arvesse 1N+1M 

Kabe     1N+1M 
Lauatennis    arvesse 1N+1M 
Sangpommivõistlus   arvesse 2M+1 poiss 

14.00 Perevõistlus    ema+isa+kuni 10 a laps 
       ema+isa+ laps 10-14 a 
14.20 Külavanemate võistlus 
15.00 Võistluse lõpetamine 

Tule osalema ! 
 

Vapimärgid! 
Traditsiooniliselt antakse Vabariigi 
aastapäeval välja valla kõrgeimad 
tunnustused – vapimärgid. 
Vapimärk omistatakse eriliste 
teenete või pikaajalise eduka 
tegevuse eest valla hüvanguks. 
Kirjalikke ettepanekuid 
vapimärkide omistamiseks saab 
esitada valla kantseleisse kuni 1. 
veebruarini. 

 
 

Tõstamaa Rahvamajas 
1.veebruaril kell 19 
MÄLUMÄNG 

 



Tõstamaa Tuuled lk 8             jaanuar 2005 
 

 Toimetus: 
    Lea Rannik Tõstamaa Raamatukogu  tel.44 96 184 lea.rannik@mail.ee 
    Ülo Lepik                                                                         lo.lepik@mail.ee 
    Trükkinud OÜ Hansaprint 

Õnnitleme jaanuarikuu sünnipäevalapsi! 
 
 
 
Aeg pikendab aastate säravat keed, 
mida uhkena kanda void õlul. 
Olgu rõõmu Su päevis, 
 mis ootamas ees, 
igas sammus oma mõte ja võlu. 

IDA JÜRIS             101 
MARIA ESKO      90 
MARIA KIIRATS   85 
ARMILDE ITTER   84 
ELLI TERAS           77 
MILDA RAND      76 
LIDIA PEENOJA    74 

HEINO RAND           73 
HELJA SUTT   72 
JOSEFINE KULD  71 
HEINO LAANEMETS 70 
EEVI KOTT   55 
AIN KÄÄR   50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tervitame uut vallakodanikku! 
Ei toonekurge laita või, kes väikse tütre majja tõi, 
sest ilma pisitütreta olnuks ilmas igav elada. 
RAINE VIITAS  

tütar TRIINU sünd.25.11.2004.a 

04. märtsil 2005.a.  
algusega 17.00 toimub  

Pärnu Kontserdimajas aadressil Aida tn 4 
Doonorite austamise õhtu 

Päevakord: 
Sõnavõtud ja tervitused 

Kontsert 
Pokaal sampust 

Eesti veredoonorlust toetab Löfbergs Lila AB                       
Palun registreeruge registratuuris või telefonidel 

4473263 või4473253 või e-mail allit@ph.ee 
SA Pärnu Haigla veretalitus 

 

Ostame            
kasvavat metsa ,metsamaad ja raieõigust 

hind kuni 120 000 kr. hektar, 
(läbi raiutud ja hüpoteegiga ) 

Ettemaksu võimalus.Maamõõtmine 
Nõustamine ja abi asjaajamisel. 

Telefon  48 94 055 (Raplas), 511 0415; 51 7 9566 
Faks 6 335 576, Rapla, Tallinna mnt 14, kab 332 

 
Pensionärid tänavad 
30.detsembril toimus järjekordne vallavalitsuse korraldatud 
jõulupidu oma eakamale rahvale. Seekordne pidu üllatas 
kaunilt kujundatud saali ja toretseva rootsi lauaga ruumi 
keskel. Palju tänu Kajale ja Rajale. Vallavanemal on tore tava 
igal jõulupeol tutvustada ka vanemale rahvale, mis aasta 
jooksul koduvallas korda on saadetud ja alati on 
kordaminekuid nii palju, et jääb ainult imestada – kuidas see 
kõik on võimalikuks saanud. Tänu kõigile, kes olid vaeva 
näinud peo ettevalmistamisel – teiste hulgas ka perekond 
Soomre`le Häädemeestelt sütitava tantsumuusika eest. Hästi 
tore pidu oli.                                           Efeline 

 

Tõstamaa Rahvamajas 
laupäeval, 12. veebruaril kl. 20 

SÕBRAÕHTU 
 

*** noortebändid lähedalt ja kaugemalt 
*** kaasa aitavad diskorid M.Koitla & M.Must Pärnust 
*** loositakse priipääsmed 12. märtsil Tõstamaal  
       toimuvale NEXUS’e peole 
*** teretulnud on sõbrateemalised etteasted 

Infot küsi rahvamajast  . Pilet 25.- kr. 
TULE SÕBRAPÄEVA TÄHISTAMA! 

 
 

Tõstamaa Rahvamajas 
kolmapäeval, 23. veebruaril  

kl. 19.00 
Vabariigi aastapäeva pidulik kontsert-aktus 

Esinevad SAXON ja Tõstamaa segarahvatantsurühm 
kl. 20.30 

 Tantsuõhtu 
koos ansanbliga LUSTGAST 

Pilet 35.- kr. 
 
 

EELTEATED HUVILISTELE! 
 

Tõstamaa Rahvamajas 
korraldavad laupäeval, 12. märtsil 

diskorid M.Koitla & M.Must 
PARTY koos ansambliga  “NEXUS” 

Piletite eelmüük algab sõbrapäevast 
Jälgi reklaami! 

 
IX Tõstamaa valla 

LASTE- JA NOORTE SOLISTIDE KONKURSS’ 2005 
Tõstamaa rahvamajas 

reedel, 18. märtsil 
Ootame  5. – 20.a. julgeid viisipidajaid 

Jälgi reklaami! 

Tõstamaa Vallavolikogu kehtestas 17.12.2004 istungil 
otsusega nr. 96 Peerni külas asuva Laksu maaüksuse detail-
planeeringu. Planeeringuga jagati maaüksus 9 kinnistuks 
sihtotstarbega suvilakruntide maa ja suvilaühistute üldmaa. 
 


