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TÄNA LEHES:Rahva ihu ja hing sai 
vallapäevadel haritud

p Tõstamaa üheksandad vallapäe-
vad lõppesid suure taidlejate kontser-
diga ja suur tänu ilmataadile, et võt-
tis sajupilved alevi pealt sootumaks. 
Avamisel said pärjatud tublimad kodu 
ja selle ümbruse kaunistajad ning fo-
tokonkursist osavõtjad. Lillestuudio 
üllatas taas ja muidugi tõelist rocki-
nostalgiat pakkus Rem+2T.

Vallavanem Toomas Rõhu on valla-
päevadega rahul. Ise jõudis ta pea 
kõikidest üritustest osa võtta ja tema 
meelest oli üritusi igale vanusele ja nii 
ihule kui hingele. Tore, et kohalikud 
jahimehed ka lõpuks oma koka ja 

jutuosavusega platsis olid rõõmustab 
ta. Koduõllel ja grillitud metsanotsul 
oli tõeline menu. Kirikukontserdil oli 
kindlasti publiku rekord ja kontsert 
kosutas hinge, arvas vallavanem. Osa-
võtjaid oli nii mesindustunnis, tšatu-
ranga klubis, vibulaskmisel, lastehom-
mikul, rahvakultuurinäitusel, mändide 
otsas turnimas ja lõpuks koos Kara-
vaniga hommikuni pidutsemas

Aga ega kümnendad vallapäevad 
kaugel ole - just paras aeg mõtete, 
soovide ja tegutsemistahtega valla-
majja tulla, paneb Rõhu vallarahvale 
südamele.                                    TT

Kordaläinud üritus teeb vallavanem Toomas Rõhu meele õige heaks. Foto:Ülle Tamm
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pKirikukontsert Liisi 
ja Davega oli rahva-
rohke. Tore, kui selli-
seid kuulsusi saab 
kuulata oma kodus. 
Sõnum, mida meile, 
kuulajatele läbi kauni 
muusika edasi anti oli 
armastus. 

Olge üksteisega
sõbralikumad, alati 
saab valida leebemat 
hääletooni käskiva 
kõneviisi asemel. Ar-
mastagem üksteist, 
kuigi vihata on tihti 
palju lihtsam. Aga, 
armastage ka siis kui 
kellelegi teie meelest 
on rohkem antud, 
kui see teile meeldiks. 
Pöörake oma viha ar-
mastuseks ja tunnis-
tage, et olete kellestki 
halvasti mõeldes ja 
rääkides talle üleko-
hut teinud. Püüdke 
natukenegi rõõmus-
tada, kui teisel häs-
ti läheb ja natuke 
vähem parastada, kui 
halvasti.

Selle sõnumiga 
peaks ikka jälle eesti 
inimese hingele kopu-
tama. Kas ta jõudis 
kõikide kuulajate süda-
metesse, õieti oleks ta 
pidanud jõudma valla 
iga pere ukse taha. 
Mõelgem sellele jälle, 
kui kord vihaläige 
silmisse hakkab ko-
gunema.

Ülle Tamm

JUHTKIRI
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Tõstamaa vald pildis 
kevadel 2005
p Kellel asja vastu huvi oli, 
see teab, et Tõstamaa valla-
valitsus on välja kuulutanud 
konkursi „Tõstamaa vald 
2005” ja saatnud ka juba 
pilte. Teistele teadmiseks, et 
möödunud on juba konkursi 
talve ja kevade voor. 

Talvepilte tegi 5 valla 
inimest, st saatis pildid 
konkursile. Kevadet pildistas 
3 hakkajat fotograafi. Mui-
dugi on huvilisi-fotograafe 
vallas kõvasti rohkem aga 
nad lihtsalt ei vaevunud 
oma pilte konkursile saat-
ma. Kahju küll. 

Missugune on siis Tõs-
tamaa vald nende inimeste 
silme läbi, kes saatsid 30. 
juuniks oma pildid valla-
majja? Ilusad, huvitavad, 
samas täitsa tavalised! 
Kui talvepildid olid ena-
muses loodusest,  siis ke-
vadel on juba jäädvustatud 
ka inimestega sündmusi. 
Eve Kääri loomade-lindu-
de piltide vastu ei saa ei 

talvel, ei kevadel ega ka 
tõenäoliselt suvel mitte 
kuidagi. Teha pilte ilvesest, 
kitsest, koprast, rebasest! 
See on klass omaette. 

Kevade vooru parimaks 
hinnati Janely Kuuskleri 
fotoseeria Tõstamaa sünd-
mustest-tegudest, II koha 
sai Eve Kääri vahva luikede 
pilt. Katrin Tõnisson kol-
manda kohana on kaamera-
ga jäädvustanud päikeseloo-
jangut Suti rannas. 

Fotokonkursile esitatud 
parimad fotod ja muidu-
gi võitja-fotod on kõigile 
vaatamiseks rahvamajas. 
Seal näeb paari nädala 
jooksul nii talve kui kevade 
fotosid. Kui näitus läbi, 
lähevad pildid albumisse ja 
album kunagi valla muu-
seumisse. 

Aga aasta alles poole 
peal! “Tõstamaa vald 2005 
- suvi”. Palume teie fotod 
saata või tuua Tõstamaa 
Vallavalitsuse kantseleisse 

(Sadama tee 2, Tõstamaa, 
Pärnumaa 88101) hiljemalt 
30. septembriks kinnises 
ümbrikus. Ümbrik tähistada 
märksõnaga „Fotokonkurss 
– suvi” (täpsemaid konkur-
sil osalemise tingimusi loe 
valla veebruari lehest või 
interneti koduleheküljelt). 

Pilditegijad, tooge pildid 
fotokonkursile. Milleks sel-
line konkurss? Aga selleks, 
et jäädvustada meie valla 
loodust, inimesi, sündmu-
si. Et tulevikus oleks meil 
kõigil vaadata pilte ja neid 
just erinevate inimeste silme 
läbi, et nendega kaunistada 
Tõstamaa valla interneti 
kodulehekülge, valda tut-
vustavaid brožüüre, et need 
ehiksid ka järgmist valla 
kalendrit. 

Ootame pilte!

Raine Viitas
Tõstamaa vallavalitsus

Foto:Janely Kuuskler

Järgmine vallaleht:
VALIMISTE ERI

Igale valimisliidule
2 lehekülge 

enesetutvustuseks
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Killukesi ja kilde Tõhela 
Külaseltsi kevad-suvest
p Igaühel on oma toimet-
amised ja tegemised, mis 
just nende jaoks huvitavad 
ja olulised on ning teistele 
väga palju ei ütle ega tähen-
da. Seetõttu ei hakkagi me 
Tõhela Külaseltsi kõiki üri-
tamisi ja üritusi üles lugema 
ning kirjeldama. Mõnedest 
ettevõtmistest ja tegudest 
aga soovime laialdasemale 
üldsusele küll teada anda. 

Meie tegutsemise märk-
sõnadeks on saanud elukes-
tev õpe,  enesetäiendamine 
ja kogemuste vahetamine, 
misläbi meie ise, meie lähe-
dased, külad, vald ja loomu-
likult ka kogu Eestimaa aina 
paremaks läheme.

Kevad-suvisel perioodil 
2005. aastal oleme palju 
ringi reisinud, külas käinud, 
koosolekutel ja infopäevadel 
osalenud, erinevate kodani-
kuühendustega suhelnud, 
aga ka heakorraga tege-
lenud. 

Võtsime külalisena vastu 
Hollandi projektijuhti Piet 
Boerefijni, kelle poolt juhi-
tud projekti läbi uuendasime 
külaseltsi infotoa sisustuse.

Tutvustasime kohaliku 
omaalgatuse projekti filmi-
võttegrupile Tõhela külae-
lu. Ettevõtluse Arendamise 
Sihtasutus, Siseministeeri-
um ja Liikumine Kodukant 
valis üle vabariigi välja 
mõned külad, et uurida 
kohaliku omaalgatuse pro-
jektide mõju n e n d e 
piirkon- d a d e 
arengu- le. Pär-

numaalt valiti kaks küla: 
Tõhela - Tõstamaa vallast ja 
Oore - Tori vallast. Valmis 
väike filmiklipp ja näitus 
“Väikesed veed teevad suure 
jõe”, mis algul Riigikogus 
näha olid ja praegu mööda 
Eestit ringi rändavad. 

Tõhela külaseltsi tegemis-
tega käisid tutvumas Paide 
valla kultuuritöötajad.  

Maapäeva raames võõrus-
tasime Hiiumaa ja Saaremaa 
külaseltse, tutvustasime oma 
küla ja Tõstamaa valda, is-
tutasime üheskoos Tõhela 
Rahvamaja juurde kasta-
nipuu.

Meie esindajad tegutse-
vad Pärnumaa Kodukandi 
juhatuses ja Pärnu Lahe 
Partnerluskogus.

Osalesime Pärnumaa küla-
liidrite õppereisil Läänemaal, 
Saaremaal ja Lätimaal ning 
Kodukandi turismikoolitus-
tel Paikusel, Viljandimaal ja 
Tartumaal.

Kevadel korraldasime 
väga vahva ja huvita-
va õppereisi Võrumaale. 
Peatuspunktidena nimetame 
omanäolist projektipõhist 
käsitöötuba-kauplust; Aila 
Näpustuudiot laste käelise 
tegevuse arendajana; Sul-
bi Maanaisteseltsi endises 
koolimajas, kus praegu ka 
poodi peetakse ja integrat-
sioonilaagreid korraldatak-
se; Tsolgo Arendusühingu 
rahvamaja koos piduliku 
l õ u n a ja Lasva 

vallavanema tervitussõna-
dega, setude muuseumi, 
10kroonise tamme kasvu-
kohta, vahakujude rändnäi-
tust Võrus…

Võrokeste vastukülaskäik 
meile toimus juuli lõpupäe-
vadel. Viisime nad palju-
desse huvitavatesse koh-
tadesse Tõstamaa vallas 
(Tõstamaa mõisasse, Kastna 
tammede juurde) ja tut-
vustasime neile põnevaid 
inimesi ja nende ettevõt-
misi: Vaibakoda Pootsis, 
perenaisteks Ruth ja Kairi; 
Seliste Ringkonna Seltsi, 
külavanem Alex Trope; 
ajaloo-uurija Riho Väli 
kogusid. Tõhelas tutvustas 
Tõhela rahvamaja juhata-
ja Silvi Rand rahvamaja 
tegemisi, kohvilauas rääkis 
Tõstamaa elust-olust valla-
vanem Toomas Rõhu.

Meeldiva ja sisuka  eks-
kursiooni ja koostööõhtu 
korraldas meile Seliste küla-
vanem Alex Trope, kellega 
koos käisime Seliste kirikus, 
muuseumis, külatoas, rah-
vamajas.      

Võtsime osa Soomra Käsi-
töölaadast, kus pakkusime 
võilillekohvi, nõgesekotlette 
ja mitut sorti ravimtaimi.

Endiselt jätkame Tõhela 
kandi puisniitude hoolda-
mist ja matkaraja ehita-
mist.

Euroopa Liidu maaelu 
arengufondist ehk Meede 

3.5 projektist hanki-
sime ressursse Tõhe-
l a s s e l a u l u -

l a v a ehita-

miseks, aega projekti teos-
tamiseks on kaks aastat. 

Koostasime ja viisime 
läbi kirjaliku küsitluse 
külaelanike hulgas, et saa-
da teavet küla hetkeseisust, 
meie rõõmudest ja muredest 
ning tulevikuplaanidest.

Väga oluline sündmus 
kogu Eestimaa külaelu jaoks 
toimus 21.-23. juulil Pärnu-
maal Lepaninal – Eesti kü-
lade VI Maapäev, millest 
muidugi Tõhela Külaseltsi 
esindus osa võttis. Maapäev 
on Kodukandi kõrgeim esin-
dus, mis tuleb kokku üle 
aasta ja Kodukant on liiku-
mine, mis on pühendunud 
maaelu ja külade säilimise-
le, taaselustamisele, aren-
damisele; maamajanduse, 
rahvuskultuuri ja külalii-
kumiste toetamisele. Selle 
aasta Maapäeva peatee-
maks oli säästev areng ja 
koostöö. Tegevused olid 
väga sisutihedad ja mit-
mekülgsed alates koha-
like toodete näitusmüü-
gist – kohaliku ettevõtluse 
päeval, kohtumistest polii-
tikutega, töögruppide arut-
elud rahvusvahelisest koos-
tööst, väikeettevõtlusest, 
külade arengukavadest ja 
arendustegevusest, spordist 
ja õhtustest kultuurilistest 
üritustest. 

Tõhela Külaseltsil on 
päris palju häid sõpru ja 
tuttavaid ning koostööpart-
nereid nii oma külas, vallas 
kui ka kaugemalgi: üle kogu 
Eesti, Soomes, Norras. Üks-
teise kogemustest õpitakse-
gi. Nagu Maapäeval öeldi, et 
kui me suudame leida enda-
ga ühte jalga astuvaid liitla-
si ja suudame oma mõtteid 

otsustajatele arusaada-
vaks teha, siis lähebki 
elu edasi. Jõudu oma 
ettevõtmistes kõigile!

Tõhela Külaseltsi nimel, 
Kirsti Talu
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pRiigi Infosüsteemide Aren-
duskeskus on alustanud 
Külatee 3 projekti etteval-
mistamist, mille eesmärgiks 
on kolme aasta jooksul 
katta vähemalt 90% Eesti 
maapiirkondadest Interneti 
püsiühendust võimaldava 
levialaga. 

Selleks, et Pärnu maakon-
nas saaksid kõik ühendusest 
huvitatud inimesed oma elu-
kohta levipiirkonna, kogub 
Pärnumaa Ettevõtlus- ja 
Arenduskeskus vallavalitsus-
te kaudu maakonnas inter
netiühenduse soovijate 
andmeid, mis edastatak-
se Riigi Infosüsteemide 
Arenduskeskusse. Nende 
andmete alusel kuuluta-

takse välja riigihange piir-
konnas infrastruktuuri väl-
jaehitamiseks.

Palun kindlasti anda tea-
da oma valla- või linnavalit-
susse, kui teie pere soovib 
internetiühendust, aga seni 
puudub selleks tehniline 
võimalus.

Veiko Kukk
Pärnumaa Ettevõtlus- ja 

Arenduskeskus, IT-projektijuht

KÜLATEE LEVIALA 
LAIENEB

p Tallinna Haabersti Sot-
siaalkeskuse perel oli au 
ja rõõm olla 23.-24. juu-
lil Seliste III külapäeval ja 
küla 445. aasta tähistamisel.  
Piccolo koor esines kontser-
diga kirikus. Kava oli mit-
mekülgne, kus sai kuulata 
nii vaimulikke laule, aga 
ka tuntud ja armastatud lu-
gusid meilt ja mujalt kuni 
neegri spirituaalini. Käsi-
tööklubi „Raudrohi“ esit-
les õhtul rahvamajas oma 
õmmeldud ja tikitud raharii-
deid läbi aegade.

Mõtteid ja muljeid
Lausa uskumatu, et Selis-

te kirik oli üle kümne aasta 
maha jäetud ja võssa kas-
vanud. Tegus ja tubli küla-
rahvas on pühakoja kor-
rastanud meeldivaks ja hu-
baseks, kus hea Jumalasõna 
kuulata ja üritusi läbi viia. 
Seliste III külapäeva ava-
tseremoonia oli sisutihe ja 
andis hea ülevaate küla 
tegemistest. Loomulikult oli 
suur au, et kohal oli ka Rii-
gikogu spiiker Ene Ergma ja 
Riigikogu liige Ela Tomson.  
Sügav tänukummardus kõi-
gile, kelle abil see kaunis ki-
rik taasloodi. Ja loodetavas-
ti moodustub varsti ka uus 
kogudus.

Külasimann rahvamaja 
saalis ansambliga „Retro 
Cool“ oli ka muljet avaldav. 
Mitte iga päev ei satu linna-
rahvas sellisele vahetule ja 
vahvale peole. Loomulikult 

oli oma osa siin ansamblil, 
kelle lood lausa panid tant-
sima, põrandale hüppama ja 
kargama. Nii vahva! Ja veel 
see, et baarist ei saanudki 
vägijooki osta 4 cl või 8 cl 
kaupa, vaid ikka pudel kor-
raga. Ja väga purjus pol-
nudki eriti keegi… Ja peo 
lõpp kella 1 paiku öösel, 
viimane lugu ja pillid kot-
ti, ei mingit jorutamist ega 
muud.

Kiidu- ja tänusõnadest 
jääb puudu talude pererah-
vale, kes meie eest hoolit-
sesid ja meid majutasid. 
Hommikusöök. Kõik värske 
ja parim ning veel ehtne 
maa soolaliha, ahjukuu-
mad lihapirukad, puder ja 
keedumunad, värske piim 
või soovijaile peaparandu-
seks vein. See oli väga in 
ja super, kui tänapäevaselt 
öelda !

Tõstamaa mõis ja kool. 
Seegi oli väga elamusteri-
kas. Endise kooli direktori 
pr Elli Terase mõisa ajaloo 
ja koolielu tutvustus oli nii 
huvitav ja tore, et ajata-
ju kadus. Eriti, kui kaunis 
saalis Piccolo koori õekes-
test duett Maie ja Maret 
oma laulud lahti lõid ja 
minikontserdi andsid. Ku-
ulda sai nii Valgret, kus eks-
promt klaverisaatjaks pol-
nud keegi muud kui Alex 
Trope, kui ka Chopini ja 
alpi joodeldamist.  

Kalmistu. Kõigil ei õn-
nestunud päeval surnuaeda 

külastada ning ülempreestri 
Ardalioni Keskküla õnnis-
tuspalvet kuulata. Kuid 
jalutuskäik sinna õhtuhä-
maruses, kui taevast kal-
las vihma ja põlised puud 
kõikusid tormis, oli lum-
mav. Korrastatud kalmistu, 
kümned küünlad põlemas 
kalmuküngaste juures. Kõik-
võimas loodus näitas oma 
jõudu ja ümberringi oli 
tunda inimhinge ja olemise 
järjepidevust.

Keegi on öelnud, et ka-
lmistu on küla pilt ja nägu. 
Kui kalmistu on korras ja 
hoolitsetud, siis näitab see 
külainimeste hoolivust ja 
lugupidamist oma küla mi-
neviku ja oleviku suhtes 
ning külal on ka tulevik.

Vihmane ilm segas natu-
kene kõigi võõrustajate 
poolt plaanitut. Nii jäi näge-
mata Tõsvanõmme mänd, 
Leivaroti mägi ja ka Aima 
Nurme mesindustaluga tut-
vumine jäi napiks. Seda 
enam on põhjust tagasi   
tulla, et põhjalikumalt tut-
vuda Tõstamaa valla ajaloo 
ning tänapäeva elu-oluga. 

Kirikus, Seliste küla õn-
nistatud lipu juures, lu-
bas Haabersti rahvas alati 
jagada Seliste külarahva 
muresid ja rõõme. Ja nii me 
ka teeme! 

Gennadi Vihman
Haabersti Sotsiaalkeskuse 

juhataja

Haabersti rahvas 
Seliste pidustustel

p 04.07.2005. sai Lääne-
Eesti häirekeskus teate 
lõhkekeha kahtlusest 
Kastna külas. Kohale 
jõudes selgus et tegu oli 
õnneks autofiltriga. 
p 11.07. teatati maja põ-
lengust Soomra külas. 
Inimesed olid nii tublid, 
et selleks ajaks, kui pääs-
teauto kohale jõudis, 
olid nad jõudnud tule 
pulberkustutitega ise ära 
kustutada. See on selge 
näide sellest, kui tähtsal 
kohal on meie majapi-
damises esmased kustu-
tusvahendid. 
p 14.07. põles kolm 
ruutmeetrit kulu Varbla 
külas. 
p 16.07. teatati lõkke-
põlengust Kastna külas. 
Üks “tark” võttis kätte ja 
otsustas keset suurt ja 
kuuma suve metsas oksa-
vaalu põletama hakata. 
Õnneks jõudsid päästjad 
kohale mõne minutiga 
ja suutsid selle algstaa-
diumis metsatulekahju 
kustutada. 
p 23.07. oli jälle kõva 
torm väljas ja päästja-
tel tuli tegelda mitmel 
korral puude eemaldami-
sega teelt. 
p 30.07. toimus avarii 
Soomra külas. Päästjatel 
tuli kahele kannatanule 
esmaabi osutada ja nad 
autost välja aidata. 
p 31.07. otsustas Tõsta-
maal ühes korteris veidi 
vindine kodanik öösel 
endale toitu valmistada. 
Pani mees panni tulele, 
kartulid ilusasti panni-
le ja keeras ennast ke-
nasti magama. Õnneks 
ärkasid naabrid suitsu 
peale üles ja teatasid 
sellest ”kokkamisest” 
häirekeskusele. Pääst-
jad läksid kohale, ajasid 
mehe üles ja kustutasid 
pannil tule.

Sügis on peagi käes 
ja siinkohal tahaks kaas-
kodanikele, kellel on ahi-
küttega elamud, meelde 
tuletada, et tahmatööd 
tuleb kindlasti enne küt-
teperioodi ära teha. 
Pärast, kui korstnas 
tahm põlema läheb, on 
juba hilja.
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p Kaunil juulikuu 23. päeva 
pealelõunal oli Seliste pu-
ukirikusse kogunenud, rah-
vast Tallinnast Nuustakuni. 
Külalisteks  Riigikogu esin-
aine Ene Ergma, riigikogu 
liige Ela Tomson,  Tallinna 
Haabersti Sotsiaalkeskus, 
sõprusküla Järvamaalt 
Sargverest, omad külade 
piirkonna endised ja prae-
gused elanikud, et tähistada 
Seliste küla esmamaini-
mise 445 aasta juubelit. Al-
ljärgnevalt sooviks teieni 
tuua kallis lugeja mõt-
ted enda pöördumisest ja 
sõnavõtust Seliste kirikus 
avatseremoonial.

Külaliikumine Seliste 
külas, kus on võimalus 
osaleda kõigil maaelu sot-
siaalsetel gruppidel noortest 
kuni pensionärideni on üks 
hea tee ja võimalus kodan-
ike ja riigi vahelise koostöö 
korraldamiseks. Külaliiku-
mise tegevuses osalemine 
suurendab elanike motivat-
siooni ja vastutust kohalike 
probleemide lahendamisel 
ja elukvaliteedi parandam-
isel. Külaliikumise tegevus 
on süvendanud teadmist, et 
kohalik areng algab eelkõige 
kohalikust huvist ja alga-
tusest ning heast koostööst 
vallavalitsuse, riigiasutuste 
ja teiste kodanikuühen-
dustega. Seliste külas on 
õpitud nägema võimalusi 
koostööks ja arenguks ning 
mitte virisema takistuste üle.  
Seliste külade piirkonnas on 

koostatud koos külaelanike-
ga külade arengukava küla 
jätkusuutlikuks arenguks. 
Meie külas käsitletakse 
maaelu ühtse tervikuna. 
Mis sisaldab endast väike-
tootmist, traditsioonide 
talletamist, kohaliku kultu-
uripärandi edasikandmist, 
loodushoidu ja heakorda. 
Sedasi meie Seliste külas 
väärtustame külainimest ja 
tema huvisid, vajadusi ning 
tegutsemisvõimet. 

Tänu külaliikumisele on 
meil Seliste külas tekitatud 
võimalusi ja noortes huvi 
maale elama jäämiseks.

On põhjust tänada kõiki 
inimesi, kes oma vabataht-
liku tegevusega hoiavad 
kodukoha vaimu virge, 
säilitavad maaelu püsiväär-
tusi ja hoiavad kodukoldes 
soojustandva tule.

Soovin kõigile siinvi-
ibijatele jätkuvalt edu-
kat tegutsemist ja laiene-
mist, uute sädeinimeste ja 
tegutsejate leidmist ning 
kaasamist koduküla aren-
damisel.

Siinjuures soovin, et teile 
kõigile jääks meelde kaunid 
ja õpetlikud sõnad:

Kolme asja pead sa en-
dale ja teiste soovima: 
tervist, rõõmu, sõpru. Kol-
me asja pead sa valitse-
ma: oma iseloomu, keelt, 
käitumist.Kolme asja pead 
sa arendama: julgust, hea-
dust, ligimesearmastust. 
Kolme asja pead sa vältima: 

julmust, ülbust, tänamatust. 
Kolme asja pead sa imetle-
ma: looduse ilu, lapsi, vanu 
inimesi.

Avatseremoonia jätkus 
aukodaniku tiitli üleand-
misega. Sellel aastal omis-
tas küla üldsus aukodaniku 
tiitli Milvi Vapperile. Tervi-
tussõnavõtuga esines Ene 
Ergma, Ela Tomson ja val-
lavanem Toomas Rõhu ning 
teised külapäeva külalised.

Kaunis oli hetk, kui õn-
nistati  Seliste külalipp. Küll 
on see Seliste kirik kaunis, 
kui hea akustika siin on, 
kui laulsid Tallinna Haab-
ersti Sotsiaalkeskuse kam-
merkoori „Piccollo“ lauljad 
Aarne Männiku  dirigeer-
imisel.

Õhtupoolikul avati Seliste 
Hariduselu- ja hoone ajalu-
gu tutvustav mälestustah-
vel endise Seliste algkooli 
välisseinal. Praegu asub 
hoones küla kauplus, küla- 
ja käsitöötuba.

Peatselt jätkus üritus 
rahvamajas, kus sai nautida 
Sotsiaalkeskuse käsitööstu-
udio „Raudroht“ tüdrukute 
etendust "Mood läbi ae-
gade". Vahepalu sisustas 
meile armsaks saanud Kõstri 
Helga Tõstamaalt.

Tõstamaa näitetrupp 
etendas neli lühinäidendit, 
mis rahvast ohtralt naer-
ma ajas. Järvamaa Sarg-
vere segarahvatantsutrupp 
„Vallaste“ esitas kaunist ja 
kaasakiskuvat rahvatantsu, 

nagu rahvasuust kuulda 
sai ei ole niisugust hoog-
sat tantsu Selistes veel enne 
nähtud. Hoogsad ja kerge-
jalgsed tantsud panid ka 
eakad inimesed kohapeal 
tantsima. Rahvatantsijate  
tänamisel ei tahtnud lõppu 
tulla. 

Oligi aeg õhtu lõpetada  
külasimmaniga ansambel 
„Retro Cool“ saatel, kus 
mängisid väsimatud Õn-
nela ja Alan Tõstamaalt. 
Simman kestis varase hom-
mikutunnini. 

Tänan südamest õhtu-
juhti Jaan Aitajat, kes sõitis 
meie juurde Tartust Seliste 
III külapäeva juhtima. Ta 
on ikka ehtne rahvakul-
tuuri edendaja! Tänud  
Tallinna Haabersti Sot-
siaalkeskuse kammerkoorile 
„Piccollo“ ja käsitööstuudio 
„Raudroht“ tüdrukutele ja 
meeldivale Haabersti Sot-
siaalkeskuse juhatajale Gen-
nadi Vihmanile. Tänusõnad 
Järvamaa Sargvere küla 
rahvatantsijatele. Tänan ka 
Tõstamaa vallavalitsust ja 
kõiki inimesi, kes aitasid 
kaasa Seliste III külapäeva 
organiseerimisele. 

Kindlasti elab ja areneb 
Seliste küla edasi, ning kor-
raldab ka järgnevatel aasta-
tel külapäevi.

Päikest teile kõigile ka 
minu poolt!

 Alex Trope
Seliste külavanem

Seliste pidas külapäeva 
Milvi Vapper 2005. aasta küla aukodaniku tiitlit vastu võtmas, pildil veel Leida Merelo, Alex Trope, Jaan Aitaja ja Ene Ergma



 august 2005 - 6 7 - 2005 august 

p 16. juunil 2005. aastal 
võttis Tõstamaa volikogu 
vastu uue jäätmehooldus-
eeskirja. Uus jäätmehooldus-
eeskiri on eelnevast põhja-
likum ja käsitleb jäätme-
käitluse üldprintsiipe, jäät-
mete kogumist, sorteerimist, 
vedu, käitlemist, ohtlike 
jäätmeid, pakendijäätmeid 
ning teisi eriliiki jäätmeid.

Eeskiri on kohustuslik 
täitmiseks nii kõigile Tõsta-
maa valla elanikele ja ette-
võtetele kui ka külastajatele. 
Jäätmehoolduseeskiri näeb 
ette, et kõigil jäätmeval-
dajatel (jäätmetekitajad) 
peavad olemas olema prü-
gikonteinerid ja leping 
jäätmevedajaga jäätmete 

nõuetekohaseks äraveoks. 
Tuleb vältida ohtlike jäät-
mete segunemist tavajäät-
metega ja omavahel. Jäät-
mete liigiti kogumisel tuleb 
sorteerida eraldi mahutitesse 
nii pakendid, vanapaber- ja 
papp, kompostitavad biola-
gunevad jäätmed kui ka se-
gunenud olmejäätmed. 

Olmejäätmete kogumiseks 
tuleb kasutada selliseid ma-
huteid, mis on jäätmeveda-
ja poolt aksepteeritud. Ma-
hutid tuleb paigutada nii, et 
nad ei häiriks liikluskorral-
dust, oleks naaberkinnistust 
vähemalt 1 m kaugusel, ei 
reostaks ega ka risustaks 
ümbrust ning neis sisaldu-
vad jäätmed ei tohi sattuda 

sademete, lindude ega ka 
loomade meelevalda. Ma-
hukate jäätmete (jäätmed, 
mis on mahuti jaoks liiga 
suured) äravedu tuleb jäät-
mevaldajal ise oma kulu-
dega korraldada. Joogitaara 
tuleb paigutada üldkasutata-
vasse joogitaara kogumisma-
hutisse või viia vastavasse 
vastuvõtupunkti.

Vanametall tuleb üle an-
da vanametalli kogumisega 
tegelevale ettevõttele või 
viia vastavasse jäätmekäit-
luskohta. Ehitus- ja lammu-
tusjäätmete jaoks tuleb 
tellida eraldi mahuti, mille-
ga see toimetada jäätme-
käitluskohta. Vanapaber ja 
papp tuleb paigutada vas-

tavasse kogumismahutisse, 
toimetada valla jäätme-
punkti või selleks rajatud 
jäätmekäitluskohta. Meelde-
tuletuseks - Tõstamaa Jäät-
mepunkt on avatud igal 
laupäeval kell 10.00-12.00, 
vastu võetakse vanametal-
li, vanapaberit ja pappi, 
vanu rehve, ohtlikke elek-
troonika- ja tavajäätmeid. 
Terviklikku Tõstamaa valla 
jäätmehoolduseeskirja saab 
lugeda Tõstamaa valla inter-
neti koduleheküljelt või 
tulles vallamajja.

Kerli Brandt
Arendus- ja keskkonnanõunik

Uus jäätmehoolduseeskiri 

Kodukujunduse, 
haljastuse ja heakorra 
tase on Tõstamaa 
vallas rõõmustavalt 
kõrge. 

Komisjon külastas ligi kol-
mekümmet kodu- ja suve-
maja ning vähemalt kümme-
kond neist vääriks esikohta. 
Üllatas see, et paljud ke-
nasti kujundatud ja korras-
tatud ümbrusega kodud 
asuvad suurtest teedest ee-
mal lausa metsade keskel. 
See tähendab, et pererahvas 
pole ilu loonud möödujatele 
eksponeerimiseks, vaid tööd 
on tehtud eesmärgiga luua 
oma perele rahustavalt mõ-
nus elupaik.

Näiteks Pileõue talus 
(Mati Roossaar Lao küla) 
on kõikjale istutatud puid 
- põõsaid, ilus tiik kalade 
ja vesiroosidega, hoolsalt 
pügatud muru ning juba 
varjupakkuv kuusehekk. 
Ristipõlde talu (perek. Valli-
mäe Tõstamaalt) on kujun-
datud perspektiivitundega 
(ehitatava elumaja jaoks 
valmis teetamm). Ristipõldel 

üllatas veel meeldivalt ja 
omanäoliselt ringse lille-
peenraga kaunistatud vana 
kelder. Eks see koduümb-
ruse kujundamine on üks 
suur improvisatsiooniline 
töö. Sageli võib mõne pisi-
nipiga saavutada ootama-
tult pilkupüüdva tulemuse. 
Perekond Uustalu Tõlli külas 
on oskuslikult kasutanud 
maakivimüüritisi (jalgtee, 
kaevuümbris, suveköögi 
seinad). Tiina Einola eramut 
Seliste külas ümbritseb avar 
ja hästihooldatud muru, 
mille keskele on huvitavalt 
paigutatud maasika- ja vaa-
rikapeenrad. Kaie Leova ja 
Jaan Palli koduõues Selistes 
on oskuslikult ära kasutatud 
pinnareljeefi, kus kõrgemal 
kohal troonib maakividest 
ümbritsetud begooniapee-
nar, mis kaugemalt vaadates 
meenutab põlevat lõket. 
Omapäraselt mõjub keset 
rohelust oranž majavärv 
Janek Pressi kodus Kastna 
külas. Omaette vaatamis-
väärsus on Mikk Otsmanni 
suvekodu Kastnas, kus puu-
dub elekter, aga on vahva 
rookatusega hoonete kom-

pleks. Kõikides hoonetes ja 
ümbruses leidub vanu tarbe-
esemeid ja tööriistu. Tõeline 
muuseum hästi hooldatud 
ümbrusega. Pererahva jutu 
järgi asunud seal 1874 a. 
paiku Kastna vallamaja. 

Kiiduväärset silmailu ko-
gus komisjon veel küll ja 
küll, aga leheruum ei või-

malda kõigest kirjutada.
Kuna paljud ilusad on 

varematel aastatel juba 
tunnustuse saanud ja vääri-
vad seda jätkuvalt, otsustas 
komisjon sel aastal siiski 
haarata võistlusse uusi 
peresid.

 Efeline
Komisjoni liige

Heakorrakonkursi võitjad 
n ERAMUTE rühmas saavutas 
esikoha VARJE VESKERI ja 
JAAK JAANSO eramu. Kiitust 
väärivad selles rühmas veel: 
Kai Tauruse eramu, pere-
kond Järve eramu, perekond 
Blaseni eramu, perekond 
Pärna (Aino ja Ain) eramu, 
perekond Elleste eramu; Heidi 
Sepa ja Elmo Lille eramu, 
Kaie Leova ja Jaan Palli eramu 
Selistes, perekond Uustalu 
eramu, Tiina Einola eramu 
Selistes.
n TALUDE rühmas saavutas 
esikoha VIRUNA TURISMITA-
LU (Mart Vahtel Kiraste küla). 
Kiitust väärivad selles rühmas 
veel: Taltsi talu (perekond 
Vene Kastnas), Ristipõlde talu 
(perekond Vallimäe), Laagitsa 

talu (Kalmer Raavik Ermistus), 
Antsu kalastustalu Lao külas.
n SUVEKODUDE rühmas saa-
vutas esikoha PILEÕUE TALU 
(Mati Roossaar Lao küla). 
Kiitust väärivad selles rühmas 
veel: Metsakiisa suvekodu 
(perekond Salumets Kastna 
küla ), Tolli talu (Eve Attim 
Männikuste küla).
n Kõige ARHAILISEM 
suvekodu MIKK OTSMANNI 
suvekodu Kastnas.
n ASUTUSTE rühmas saa-
vutas esikoha TÕSTAMAA 
KESKKOOL. Kiitust väärivad 
selles rühmas veel: Merelaiu 
puhkeküla (Johannes Kasearu 
Tõlli külas), Tõstamaa Valla-
maja, Päästeamet.

KONKURSI TULEMUSED:
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Väikesed Kased lippu heiskamas 

Puhkpillipealik Mati käe all 

puhutakse alati õiget pasunat

Parim heakorrategelane Mikk

Kauneima kodu tiitli omani-
kud Varje ja Jaak olid nii 
üllatunud, et võtsid valla-
vanema rajalt maha

Naisansambel laulis ilma kuivaks

Kõik põlvkonnad pidusse!



 august 2005 - 8 9 - 2005 august 

Eve on suurepärane fotograaf, imetleb abikaasa Ain

Vibulaskmine meelitas huvilisi kogu päevaks

Lembi Nõmm saadab jalgratturid orienteerumisrajale

Aireki grillitud sokuliha oli nõutud kaup

Tõstamaalased vallapäevade avamist kaemas
Laadaline Jarmo Uus-Meremaa 

punast küülikut näitamasFotonäituse avamine meelitas 
kohale palju vaatajaid

Kaunima eramu peremees Jaak pidi Karinile 
preemia eest allkirja andma, et raamatu-
pidamises ikka kõik jonksus oleks

Doktorihärra on vahetanud ametit

Taavi, Kristo, Priit ja
 Teele pakuvad laadalistele kooki

Aini lusikad kuluvad marjaks igas peres

Peo-ootuses alevirahvas
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Taavi, Kristo, Priit ja
 Teele pakuvad laadalistele kooki

Lastehommikul rokkisid propellerid Ettevaatust! Lendorav!

Mehed ja muusa

Epu näitust tuldi vaatama 
lähedalt ja kaugemaltki

Armastage üksteist, laulsid Liisi ja Dave 

Nii palju kontserdikülastajaid pole 
kirikus ammu nähtud

Aini lusikad kuluvad marjaks igas peres

Peo-ootuses alevirahvas
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p Juulis oli vallavalitsus 
kollektiivpuhkusel. Peame 
jätkuvalt üheaegset puhkust 
põhjendatuks, sest see või-
maldab ülejäänud ajal kõigi 
ametnike kohalolekul teha 
efektiivsemat meeskon-
natööd. Puhkuste ajal oli 
kohal valveametnik, kes 
lahendas pakilised prob-
leemid. Samuti ei seiskunud 
eelnevalt kavandatud tege-
vused.
p Teederemondi osas on 
olulisim Teedevalitsuse 
poolt tellitud 4 km pikkuse 
mustkatte paigaldus Tõhe-
las. See pikka aega oodatud 
tegevus andis külale uue 
väljanägemise koos liiklus-
võimaluste paranemise ja 
tolmu kadumisega.
p Vallavalitsuse tellimu-
sel paigaldati kahekordse 
pindamistehnoloogiaga 4,5 
km mustkatet. Paigaldati 
lõikudele, kus kasusaa-
jaid kõige rohkem. Nii said 
katte alevikus Metsa tänav 
(ääres 17 peret), osa Mere 
tänavast (9 peret), Karbiküla 
tee Tõhelas (7 peret) ja Ka-
varu külavahetee (6 peret). 
Väikesaartele mõeldud pro-
jektist saadi raha 2,5 km 
pikkuse Manija külatee pin-
damiseks purustatud 
kruusaga.
p Erateede korrastamise 
toetuseks otsustati kevadel 
eraldada Alu karjäärist 
1200 t purustatud kruusa 
tingimusel, et soovijad tasu-
vad transpordikulu. Laekus 
48 avaldust. Ajaks planeeri-
sime august-september. Seo-
ses purustaja tulekuga Alu 
karjääri alles augusti lõpul 
saab vedu toimuma ilmselt 
septembris. Ühele teele eral-
datakse käesoleval aastal 
max. 3 koormat kruusa ja 
esmajärjekorras toetame 
kõige hullemas olukorras 
teid. Millistele teedele kruu-
sa jätkub, teatatakse taotle-
jatele peale kruusa purus-
tamist karjääris.
p Vallaehitustest värvitakse 
mõisatallide teepoolne osa 
vastavalt restaureerimist 

korraldanud firma Vana 
Tallinn värvilahenduse-
le. Alustatud on Pootsi 
ja Tõhela pumbajaamade 
korrastamisega. Jaanuari-
tormis hävinenud Manija 
sadamakuuri asemel uue 
ehitamiseks ei laekunud 
tähtajaks pakkumist üheltki 
firmalt. Loodame uue kuuri 
siiski septembris valmis ehi-
tada.
p Tõhela kaupluse sulgemi-
se järel on poe puudumine 
paljude jaoks olnud suureks 
probleemiks. Põhiosa olu-
korra tekkimisel oli kõigil 
endistel OÜ Tõhela osanikel, 
kes langetasid otsuseid, mis 
viisid kaupluse sulgemi-
seni. Seejärel vaadati abi-
otsivalt ja kohati süüdis-
tavalt vallavalitsuse poole. 
Kuna probleem on paljude 
jaoks tõsine, on vallavalit-
sus püüdnud leida lahen-
dust. Juulikuus otsustati vo-
likogu erakorralisel istungil 
kauplus ära osta, kusjuures 
läbirääkimiste tulemusena 
osutus võimalikuks hind 
vastuvõetavaks muuta. On 
leitud rentnik ja praeguste 
kavade kohaselt avatakse 
kauplus septembri alguseks. 
Kas pood Tõhelasse püsima 
jääb, sõltub Tõhela inimes-
test: kas eelistatakse oma 
poodi või ostetakse hulgi-
ladudest.
p Lasteaia juhataja konkur-
sile laekus 2 avaldust. Ju-
hatajana jätkab Aita Lind.
p Internetivõimalustest on 
vallas lisandunud Wifi levi-
alad Tõstamaa rahvamaja 
ees ja Pootsi keskuses.
p IX valla päevad toimusid 
12.-14. augustil. Tundub, 
et need läksid korda ja tä-
nusõnad kõigile ürituste 
korraldajatele. Kui kellelgi 
tekkis mõtteid mõne huvi-
tava ürituse osas, mis võiks 
olla järgmisel aastal X val-
lapäevade kavas, on et-
tepanekud teretulnud.
p Vallavalitsuse poolt esi-
tatud projekt “Manija ran-
naniitude taastamine ja 
hooldamine” leidis SA 

Keskkonnainvesteeringute 
Keskuse poolt rahastamist 
Euroopa Regionaalarengu  
Fondist. Projektiga muret-
setakse Manija saarele trak-
tor koos vajalike haakeriis-
tadega. 
p Sotsiaaltoetustest eral-
das vallavalitsus mais sün-
nitoetust (1 sünd) 3000.- ; 
sünnipäevatoetust 5 juu-
bilarile 1000 krooni; koo-
lilõuna soodustust 25 
taotlejale 1992.-; lasteaia 
toidusoodustust 5 taotle-
jale 480.-; matusetoetust (3 
surma) 3000.-; toimetuleku-
toetust 31 taotlejale 23629.- 
; täiendavat toimetuleku-
toetust kriisiabiks 10 ta-
otlejale 10580.- ; hoolda-
jatoetust 16 hooldajale 
5920.- + sots.maks 2541.- ; 
puudetoetust erivajadustega 
seotud kulude katmiseks 4 
taotlejale 840.- .
p Juunis eraldati 5 juubilari-
le sünnipäevatoetust 1000.- 
; matusetoetust (1 surm) 
1000.- ; koolilõputoetust 
(Tõstamaa Keskkooli 8 lõpe-
tajat) 8000.- ; toimetuleku-
toetust 17 taotlejale 13294.- 
; täiendavat toimetulekutoe-
tust kriisiabiks 8 taotlejale 
10735.- ; hooldajatoetust 
16 hooldajale 5920.- + sots. 
maks 2541 ; puudetoetust 
erivajadustega seotud ku-
lude katmiseks 3 taotlejale 
600.- .
p Juulis eraldati sün-
nipäevatoetust 7 juubilarile 
1400.- ; matusetoetust (2 
surma) 2000.- ; sünnitoe-
tust (3 sündi) 6000.- ; toime-
tulekutoetust 11 taotlejale 
10149.- ; täiendavat toime-
tulekutoetust kriisiabiks 2 
taotlejale 2750.- ; hoolda-
jatoetust 18 hooldajale 
6920.- + sots.maks 3234.- ; 
puudetoetust erivajadustega 
seotud kulude katmiseks 3 
taotlejale 600.- .

Tõstamaa vallavalitsus

Vallavalitsusest
p Tulenevalt püsi-
asustusega väike-
saarte seadusest 
korraldab Tõs-
tamaa vallavalitsus 
26. augustil algu-
sega kell 17 Manija 
külakeskuses

MANIJA SAARE 
ÜLDKOGU

PÄEVAKORRAS ON:
Saarel tehtav ja 

kavandatav Manija 
saare arengukava

Kokkuvõte 
tormiabist

ja keskkonnatoe-
tustest

Küsimused-vastused

Oodatud on kõik 
saareelanikud !

Järgneb küla
 SUVELÕPUPIDU

TEADE

Tõstamaa 
Spordiklubi 

kutsub
28. augustil 

algusega kell 11
Ermistu 

supluskoha 
võrkpalliplatsi 
avamisele ja 
segapaaride 

(M+N) 

PAARIS-
VÕRKPALLI-
TURNIIRILE

   
Osavõtutasu 30 

krooni
   
Töötab müügipunkt

TULE JA LÖÖ KAASA!



 august 2005 - 10 11 - 2005 august 

NALJAKE

p Tüdrukud (kuni 14.a.) 
Grete Männikus I 

p Poisid (kuni 14.a.) 
Argo Leerima I
Deivid Kandelin II 
Kristopher Sikk III 
Silver Õis III

p Naised 
Grete Männikus I 
Raili Rääbis II 
Kristina Kivisild III

p Noored (15-17 a.) 
Olav Tagaküla I 

Priidik Raudkivi II
Teet Tetsmann III

p Esivedu 
Alar Leerima I 
Raimo Reek II 
Hardo Vahemäe III

p Spetsiaal
Ivo Uutar I

p Tagavedu 
Rainer Rand I
Janno Palits II 
Arne Rees III

Teisipäeval, 30. augustil. kell 18.00
Tõstamaa Rahvamajas

MAIMU VALK’i 
näituse 

“Akvarellimaalid Tõstamaast”
avamine

TÕSTAMAA
JALGPALLITURNIIR 2005 
www.zone.ee/tostamaajalgpall

27. augustil Tõstamaa Staadionil algus kell 10:00 
(alagruppide loosimine 9:45)
 
Meeste turniir (võistkonnas 8, väljakul 5+1 mängijat)
Naiste turniir (võistkonnas 8, väljakul 5+1 mängijat)

Osavõtumaks 100 krooni võistkonnalt.

Tule osalema ja kaasa elama!

Informatsioon ja eelregistreerimine: 
jaan.rea@hot.ee
Tel: 5043074

Kohustuslik eelregistreerimine (kuni 21. august)
NB! Võistkondade arv on piiratud!

JALGPALL

Pootsi Jõleda soparalli 
XIII etapi tulemused

Hetk Pootsi Jõledalt

Vallapäevade lastehommikul valminud joonistus



 august 2005 - 12 

LIDIA PINN  88 Tõstamaa alevik
JÜRI MERIMAA  84 Manija küla
NAIMA RIIS  80 Tõlli küla
MAIMO VALK  80 Tõstamaa alevik
SALME KALLAS  78 Värati küla
MAIMU ROHTLA 78 Pootsi küla
JAKOB SUTT  78  Tõstamaa alevik
INGRID TAAL  76 Kastna küla
UUDU KIIRATS  75 Tõstamaa alevik
EFELINE LIIV  74 Tõstamaa alevik
LIIVI PULK  73  Tõstamaa alevik
EIMAR RAND  73        Tõhela küla
MARIA PÕLTSAM 72 Kastna küla
ARDA TÕNISMAA 65 Pootsi küla
RAIVO PÕLTSAM 50 Kastna küla
ÜLO LÕÕBAS  50 Tõstamaa alevik

Augustikuu
hällilapsed

MARIA ÜLEM
03.11.1923 – 09.07.2005

ENDEL VITS
07.08.1940 - 08.08.2005

Bussiteenus
väga mugava
väikebussiga

Eestis ja mujal
Euroopas

(turismi, spordi,
äri,kaubareisid).
8+1 kohta + 4
magamiskohta
ning pakihoid.

hingeldaja@hot.ee,
50 34 178, Andres

 

TÄHELEPANU KÕIK LILLESEADEHUVILISED!

26. augustil 2005 kell 10.45-18.30
toimub Pootsi keskuses ruumikujunduse lühikursus. Juhendaja : Alex Trope
Kursuse tasu:Kursus maksab ühele inimesele 60.- Tasumine kursuse alguses.

Sisaldab: teooria 1h. Materjali korjamine 2h. Kursuse töö valmistamine (4-5 erinevat varianti) 4 h. 
Näituse ülespanek 1 h.

Kaasa võtta: oksakäärid, tangid, traati (pronks, kuldne, endiste 
televiisorite  mähitud traadipoolid jne), söögipoolis kehakinnituseks. 

Meie poolt kohvi ja tee

Kursuslane saab oskuse ja teave kuidas erinevaid ruumikujunduse 
elemente on võimalik valmistada looduslikest materjalidest.


