
p Eelmisel reedel kell kolm sai kokku 
volikogu, et valida vallavanem, val-
lavalitsus ja komisjonide esime-
hed ning aseesimehed. Hakatuseks 
andis Toomas ülevaate vallavalitsuse 
töödest ja käimasolevatest projek-
tidest, peab ütlema, et toimetamist 
on päris kõvasti ja vallavalitsuses just 
niisama keegi jalgu kõlgutamas ei 
käi. Kõige usinamalt päris aru Alex. 
Seejärel valiti häältelugemiskomisjon 
ja vallavanema valimine võis alata. 
Valimisliit Tõstamaa poolt esitati 
ainukeseks kandidaadiks Toomas ja 
salajasel hääletamisel saigi Rõhu 9 
häälega vallavanemaks. Asendusliik-
mena sai volikogusse Madis. Edasi 
otsustati vallavalitsuse viieliikmeline 
koosseis ehk siis Enda, Kerli, Helle ja 
Karin. Ja ikka kõikide poolthäältega. 
Toomas pidas oma väikeses sõnavõ-
tus oluliseks koostööd vallavalit-
suse ja volikogu vahel. "Näen valda 
kui tervikut," ütles Toomas. Eelpool-
nimetatut pidas ta tähtsaks üldpla-
neeringu lõpuleviimise juures ja uue 
arengukava koostamisel. Praeguse 

seisuga on vallal laene 6 miljonit. 
Järgmisena otsustati moodustada 
komisjonid, et volikogulastest igaüks 
vastutaks juba konkreetsete valdkon-
dade eest. Alex tegi ettepaneku aren-
gukomisjoni loomiseks, tema arvates 
ei ole asjad piisavalt läbipaistvad ja 
rahvas ei ole vallavalitsuse tööga kur-
sis. Siiski peeti seda liigseks bürokraa-
tiaks ning loodi revisjoni-, eelarve- ja 
majandus-, haridus-, kultuuri- ja sot-
siaalkomisjon. Alex pakkus veel ka 
noortekomisjoni ideed, aga koostööd 
noortega võiks teostada noortekoda, 
arvas enamus volinikke. Komisjo-
nide esimeeste ja aseesimeeste vali-
mine oli järgmine hääletamisteema 
ja tulemused said sellised: revisjonik. 
esimees Eduard ja aseesimees Andres, 
eelarve- ja majandusk. esimees Edu-
ard ja aseesimees Andres, haridusk. 
esimees Katrin ja aseesimees Rando, 
kultuurik. esimees Rando ja aseesi-
mees Katrin, sotisaalk. esimees Heino 
ja aseesimees Alex.  

TT    

Juhime 4 aastat koos
Uus volikogu: Rando Rand, Eduard Vilbre, Leo Salk, Katrin Tõnisson, Heino Tamm, Andres Laur, Alex Trope, Sulev Alas. 

Nr.11 (117) / November 2005

Küsitlus lk. 2-3
Fotokonkurss lk. 4
Kas Tõstamaal on hea 
elada? Vol. 2 lk. 5
Isadepäeva mõtted lk.6
Lasteaia lood lk. 6
Järjejutt lk. 7
Helkur-elupäästja lk. 8
Vallavalitsusest lk. 9
Kümme küsimust lk. 10
Sport ja kultuur lk. 11

TÄNA LEHES:



 november 2005 - 2 3 - 2005 november

p Mees on veetnud 
pika õhtu teleri taga, 
ja minu arvates on ta 
mureliku olemisega. 
Küsisin hetk tagasi 
tagasi, kas tal on 
mure. Tal oli varuks 
tüüpiline ja mehelik 
vastus, et tema hetke 
ainukene ja peamine 
mure on uni. Ja et 
jutt elegantselt lõpe-
tada, läks ta lihtsalt 
magama. Lakooniline 
ja ainuõige lahendus. 
Hakkasin siis arutlema 
oma murede üle. Mis 
minu mõtted erksa-
malt liikuma paneb? 
Viimase nädala päeva-
lehed on kajastanud 
ärevaid sündmusi 
Euroopa keskmest, 
Prantsusmaalt. Kas 
see on midagi sellist, 
mille pärast peaksin 
oma pead vaevama? 
Kas see võib kasvada 
nii suureks, et selle 
tagajärjed ulatuksid 
Eestisse? Ameerika 
vaevleb tornaadode 
küüsis, Pakistanis 
värises maa. Kas see 
on minu mure? Või 
peaksin unustama 
globaalse mõtlemise 
ja keskenduma enese 
lähiümbruses toimu-
vale? Oma tööle 
näiteks. Aga sellele 
mõtlen ju nagunii iga 
päev, see poleks origi-
naalne. Lapsed, sugu-
lased, sõbrad? Jõuan 
järeldusele, et minu 
jaoks on lähimõt-
lemine esmatähtis ja 
globaalne silmapiiri 
avardav. Aga millised 
on ikkagi õigemad 
mõtted? 
                   
      Piret Zimmermann
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Mis on Sinu südameasjaks 
järgneva nelja aasta jooksul?
p Tõstamaa Tuuled esi-
tas kõigile volikogu liikme-
tele küsimuse: mis on Sinu 
südameasjaks järgneva nelja 
aasta jooksul?

Heino Tamm: "Vastu pidada!" 

Andres Laur: "Südameasjaks on Tõhela 
keskuse hoonete ja pargi kompleksne väl-
jaarendamine, samuti tuleb hoolt kanda 
küla üldise heakorra eest."

Leo Salk: "Tahaks, et saaks tehtud valge 
maja ja töökoja vee- ja kanalisatsiooni-
trass."

Sulev Alas: "Viia valla- ja külaelu edasi, 
eriti Manija saare ja rahva heaolu."
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Ostame korralikke 
jõulukuuski 

korralike hindadega. 
Tuleme ise järele. 
Tasumine koheselt. 

GSM 52 67 907

Eduard Vilbre: "Valimisliit 
Tõstamaa platvorm on ühtne, 
soovin, et kõik mõtetes ja 
tegudes valla arengule kaasa 
aitaksid. Näen valda ühtse 
tervikuna."

Katrin Tõnisson: "Hoida oma ilusat elukesk-
konda, väärtustada seda tulevastele põlvedele 
ja näidata seda heatahtlikele külalistele."

Alex Trope: "Arendada Tõstamaa val-
da terviklikult, tehes koostööd 19. kü-
laga. Koostöö: külaelanikud, külaseltsid, 
kohalik omavalitsus, maavalitsus, riik. 
Vallajuhtimine peaks muutuma rohkem 
avatuks. Jälgin põhimõtet - mõtte, sõna ja 
teo kooskõla."

Madis Martson: "Püüan 
seista põllumeeste huvide 
eest ja edendada külaelu. 
Kui elab vald hästi ja küla 
hästi, siis elan ka mina 
hästi."

Rando Rand: "Kultuuri-
komisjoni esimehena vaa-
tan, et kultuurielu laabuks 
nagu peab. Aasta alguseks 
peaks valmima ka uus kul-
tuurikalender. Soovin, et 
kultuur oleks kättesaadav 
igale vallaelanikule."

Jõudu uuele volikogule!
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Fotokonkurss
p Suvi läbi. Täitsa läbi, 
hakkab ka juba ununema 
kui poleks neid vahvaid fo-
tokonkursi pilte - Tõstamaa 
suvi 2005. NB! Praegu veel 
aega sügispilte teha, too või 
saada palun oma pildid 15. 
detsembriks kinnises ümb-
rikus vallamajja. 

Kuidas siis suvi möödus? 
Pilte jagas meiega 6 har-
rastaja-fotograafi : Janely 
Kuuskler, Karel Kasearu (16 
a), Madis ja Katrin Mart-
son, Taavi Tõnisson (14 a) 
ja Priit Meos. Pildistati nii 
lilleõite ilu, loojuvat päik-
est, põldudel-merel toime-
tamisi, spordivõistlusi, 
ringi siblivaid linde. Sa-
mas oli toredaid poseeri-
misi - tulevane vallavanem 
Taavi Tõnisson vallamaja 
trepil (võidupilt). Samuti 
ei jäänud eriti alla ka Taavi 
pilt luuaga postkontori ukse 
ees. Võidupildi tegijad olid 
osavad, nad tegid muidki 
põnevaid fotosid - olid is-
tunud ja oodanud ning siis 
jäädvustanud, kuidas päike 
loojub ja kuidas värvid tae-
vas mängivad. Samas olid 
nad kasutanud ka lisaval-
gustust pildistatavale objek-
tile, et see taustast eriti hästi 

esile tuleks. Niisuguseid fo-
tosid pole enne konkursile 
esitatud! Tõnnisson ja Meos 
on viitsinud kõvasti vaeva 
näha ja seda on ka nende 
piltidest näha. Mängulisus 
ajas ja konkreetses ruu-
mis loob hoopis teistmoodi 
meeleolu, kui igapäevaelus 
oleme harjunud nägema. 
Siinkohal tahaks küll soo-
vida, et noormehed asjaga 
edasi tegeleksid  

II auhinnalise koha 
vääris Karel Kasearu pilt 
“Kiisapoegi kassile”, kus 
10 kala (haugi) on tähtsate 
kalameeste ja jah, ka kassi 
keskel reas. 

III koha vääris perekond 
Martsoni pilt traktorist 
koos tegusate noorte trak-
toristidega. 

Ootame ära ka sügise 
fotod ning siis on jällegi 
kõigil võimalik rahvama-
jas väikese pildinäitusega 
tutvuda. 

Head pildistamist! 

Fotode hindajate nimel 
Raine Viitas

Loomingulise kollektiivi Meos-Tõnissoni üks parimaid pilte.

"Kastna" suurepärase tunnetuse ja kompositsiooniga pilt tandemilt Meos-Tõnisson, mis võiks vabalt sobida mõnda 
peenesse moekataloogi.
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p Mõtlesin päris tükk aega, 
et millest seekord kirjuta-
da. Esimese korra kohta 
sai juba piisavalt oma pa-
hameelt väljendatud ning 
antud hetkel midagi meelde 
pole jäänudki, mille kallal 
viriseda. Seepärast kirjutan 
nüüd sellest, miks mulle 
ikkagi meeldib maal, just 
Tõstamaal eladaJ

Septembri keskpaigas tuli 
paaril mu töökaaslasel idee 
tulla mulle külla ning käia 
ühtlasi ära ka siinses seene-
metsas. Mõeldud – tehtud. 

Ühel kenal pärastlõunal 
pakkisid nad oma lapsed 
autosse ja tulidki külla. 
Peale mõnusat pannkoo-
gi söömist, et mitte öelda 
õgimist, vantsisime hiiglas-
like seenekorvidega vana si-
gala tagusesse metsa. Koer 
Karla jooksis lastega koos 
mööda metsa ringi, mina ja 
mu sõbrannad üritasime lo-
bisemise saatel seeni leida. 

Ma ei saa öelda, et me 
seeni just palju leidnud 
oleksime, aga lõbus oli 
sellegipoolest. Pikkamöö-
da hakkasid aga lapsed 
jooksmisest ja seente otsi-
misest tüdinema ning täis-
kasvanud „kontorirotid” (st 
mina ja mu töökaaslased) 
mõtlema sellest, et oleks 
ääretult oluline arvuti taha 
minna ja seda, teist ning 
kolmandat netis askeldada. 

Seadsimegi sammud kodu-
teele, kuid kuna olime mitu 
tundi eelnevalt metsas ringi 
käinud, siis tundus tagasitee 
ääretult pikana.

Mõnda aega vantsinud, 
kuulsime äkki selja taga 
auto mürinat. Eemalt 
lähenes aeglaselt üks sinine 
auto. Tõmbasime endid, 
lapsed ja ko-
era tee pealt 
ära ja jäime 
ootama, mil-
lal auto möö-
da sõidab ja 
võime tagasi 
tee peale lai-
utama min-
na. Aga auto ei sõitnudki 
mööda, vaid peatus ja üks 
vanem mees uuris, kuhu 
me läheme. Ohkasime vist 
üsna läbinähtavalt, et koju 
ikka. Sõbralik autojuht lei-
dis, et mis me ikka niisama 
vantsime, et pakkigu me 
oma korvid, lapsed ja endid 
autosse. 

Kõigil oli hea meel, ent 
minule kui koeraomanikule 
jäi üle ainult virilalt nägu 
krimpsutada. Ütlesin, et 
võtan oma röhkiva, ähkiva 
ja ülepeakaela suhteliselt 
räpase eluka käekõrvale ja 
tulen jalgsi järgi. Autojuht 
aga ütles, et ärgu ma jalgsi 
mingi – mahume nii mina ja 
mu koer ka autosse. Natuke 
kahtlevalt uurisin, et ega 
sellest siis midagi ole kui 
oma räpaka koera niimoodi 

tema autosse vean? Muiates 
ütles mees, et tal endalgi 
väike koer, kes hirmsasti au-
tosõitu armastab ning tulgu 
ma rahumeeli autosse. Mis 
seal ikka. Sõbrannad olid 
oma lastega juba neljakesi 
tagaistmel puntras koos, 
mina pakkisin enda Kar-
laga ette istmele. Naljakas 

oli kõigil – mina 
olin poolenisti 
laiaks litsustult 
oma koera all 
esiistmel, Karla 
ähkis näkku nii 
lahkele auto-
juhile kui taga-
istuvale selts-

konnale ning mees ise ajas 
meiega sõbralikult juttu ja 
sõidutas meid koju.

Pean tunnistama, et 
nii lahedat kojusõitu pole 
ammu olnud, kus lihtsalt 
metsavahel suur kamp 
suhteliselt tülikaid tegelasi 
(väsinud lapsed, rahmel-
dav koer ja kolm jutupau-
nikust naist) auto peale 
võetakse. Igaljuhul 
linnas pole mul 
sellist asja veel 
juhtunud. 

Ja tegelikult ei 
aidata Tõstamaal oma 
kaaskondlasi ainult küüti 
pakkudes – sõp-
rade, naab-
rite, tuttavate 
käest võib 
suhteliselt 

rahuliku südamega minna 
laenama nii veinipudeli 
korgitseri, labidat kui suu-
sakeppe. (Muidugi juhul, 
kui sõprade, tuttavate või 
naabritega mingit väikest 
jagelemist pole.)

Kokkuvõttes tahan seda 
öelda, et maal on parem 
elada, kuna inimesed pane-
vad üksteist rohkem tähele. 
Olgu seda siis nii heas kui 
halvas, aga halvast ma 
praegu ei kirjuta;)

Ahjaa – palju tänu veel 
kord sellele lahkele auto-
juhile!

Liina Käär

Kas Tõstamaal 
on hea elada? Vol. 2

Ütlesin, et võtan 
oma röhkiva, ähkiva 

ja ülepeakaela 
suhteliselt räpase 

eluka käekõrvale ja 
tulen jalgsi järgi. 
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p Tundsin end lapsena 
tihtipeale teistsugusena. 
Väga lihtsal põhjusel. Mul 
ei ole kunagi olnud isa, sest 
minu vanemad läksid lahku 
juba enne minu sündi.  

Aga mul on noorem 
vend, ja seejuures mitte 
poolvend. See tähendab, 
et mu vanemad koh-
tusid veel, kuid nende 
ühisest elust ei tulnud 
midagi välja. Olen ko-
hanud oma isa hiljem 
vaid korra, kui olin 
umbes kaheteistaas-
tane. Ta tuli meile 
külla, kuid ema käskis 
meid vennaga minna 
õue mängima. Olime 
endi meelest kavalad ja 
jäime maja juurde luurama. 
Me ei teadnud päris täpselt, 
kes see mees on ja ega ema 
meid ka ei tutvustanud. Oli 
ilus pikka kasvu mees, sirge 
rühiga, aga vististi olid tal 
ka lõhnad juures, või nii 
tundus meile. Ei möödunud 
kaua aega, kui see mees kii-
rustades lahkus, ema oli ta 
lihtsalt välja visanud. Päri-
sime emalt, kes see mees 
oli, kuid ta nagu ei kuul-
nudki meid, vaatas vaid 

aknast välja ja vaikis. Ma 
ei tea, kas see on takka-
järgi mälestus või oli see 
tõepoolest nii, kuid mulle 
tundus, et nägin ta silmis 

ka pisaraid. Et meie ema ei 
olnud mitte kunagi varem 
nii kummaliselt käitunud, 
tegime vaid ühese järelduse 
– see PIDI olema meie isa. 
Ema paraku jäigi vaikima, 
ja vaikib tänase päevani, 
mil minul on kohe täitu-
mas neljakümnes eluaasta 
– seega juba 28 aastat.

Mul on emale palju 
küsimusi, palju küsimusi on 
ka mu vennal. Millegipärast 

aga ei ole ma iialgi tihanud 
emale neid esitada. Ei teagi 
miks, ehk on olnud midagi 
tema olekus ja seisukohta-
des, mis sarnanevad antud 

loole, midagi sellist, et 
mul on puudu tulnud 
julgusest ja enesekind-
lusest. Ja olen pidanud 
seda teemat ka liiga 
valusaks. Samas olen ma 
alati emale rääkinud oma 
eluvaludest ja õnnelikest 
hetkist. Oleme nendest 
vastamata ja õhus rip-
puvatest küsimustest 
rääkinud pikki tunde 
vennaga. Ja ka emale 
lähedaste inimestega. 
Kuid meie ema on oma 
saladusi, mõtteid ja tun-
deid nii hästi varjanud, 

et keegi ei tea vastuseid, ei 
õigeid ega ka valesid.

Aeg läheb. Võitlen ene-
sega juba aastaid, kas rää-
kida emaga üks tõsine jutt 
või siis mitte. Ma ei tea ju, 
mis ta mulle vastaks, ma ei 
tea ju, kas mulle kõik vas-
tused üleüldsegi meeldik-
sid. Võib olla tahabki ema 
jääda vaikima ja see jutu-
ajamine rikuks vaid meie 
head suhted. Olen lapsest 

peale unistanud, et mu isa 
on tark, intelligentne, aus, 
sirgjooneline, mehelik - 
ühesõnaga selline nagu üks 
ideaalisa võiks või peaks 
olema. Aga äkki ta ei ole-
gi seda? Äkki on ta lihtsalt 
joodik või petis või istub 
koguni vangis... Ja ikkagi 
- äkki on mul kusagil veel 
vendi ja õdesid... Võib-olla 
olen ma suhelnud nendega 
või suhtlen iga päev, ise 
seda teadmata... Ma ju EI 
TEA, kas mu isa on see ini-
mene, kellel ma tahaksin 
Isadepäeval kaela ümbert 
kinni võtta ja öelda, kui kal-
lis ta on...

Ma ei tea enam, kas tõde 
on see, mida kuulda tahak-
sin. Kuid aeg läheb ja ühel 
hetkel võib olla liiga hilja. 

Seega - ma olen ma ini-
mene, kellel EI OLE isa. Vist 
on nii õige väljenduda. Kee-
gi teine on teinud minu eest 
otsuse. Kas see on õige? Kas 
ma või me vennaga tohik-
sime ise otsustada, kas meie 
isa peaks kuuluma meie ellu 
või mitte?

Piret Zimmermann

Mul ei ole kunagi olnud isa

Mul on emale 
palju küsimusi, 
palju küsimusi 

on ka mu vennal. 
Millegipärast aga ei 
ole ma iialgi tihanud 
emale neid esitada.

p 10. – 14. oktoobrini oli 
lasteaias leivanädal. Leib 
kuulub iga päev meie toidu-
lauale, kõvaks läinud leiba 
ei visata ära, sellest saab 
teha erinevaid toite. Rüh-
mades õppisid lapsed ise 
võileibu valmistama. Kui-
das leivale võid määritakse, 
mida kasutada katteks ja 
kuidas kaunistada – need 
oskused kuluvad kõigile ära. 
Omavalmistatud võileivad 
maitsesid hästi. Leivapäe-
vaks tõid vanemad meile 
proovida Kihnus ja Manijas 
küpsetatud koduleiba. Saime 
aru, et need on erilised ja 
maitsevad teisiti kui poelei-
vad. Suur tänu Ilona, Keidi, 

Kristiina ja Kajari memmele, 
kes küpsetas peenleiva ning 
Maria ja Mairini emale, 
tema muretses meile Kihnu 
rukkileiva. Kadri ema oli 
koos lastega aga ise küpse-
tanud taignast tüdruku-
kujulise leiva. Vanema 
rühma lapsed valmistasid 
koos võileivatordi. Saime 
maitsta ka õunte ning jõh-
vikatega keedetud leiva-
suppi, praeleiba küüslau-
gukastmega ja magusaid 
kaneelileibu.  

Oktoobrikuu viimasel 
päeval külastasid meid Ta-
mara ja Margus Abel ning 
Ervin Lillepea. Nägime teat-
rietendust “Puhtu ja Mus-

tu meie keskel”. Näidend 
rääkis sellest, et prahti ei 
tohi maha loopida ja vett 
ei raisata ilmaasjata. Aktiiv-
semad lapsed said osaleda 
võistlusmängudes.

Politseipäeva eel koh-
tusime jällegi konstaablite-
ga. Kuna praegu on aasta 
kõige pimedam aeg, räägiti 
helkuritest. Lastel paluti 
kodustelegi meelde tuleta-
da, et nad helkurit kan-
naksid. Tutvustati politsei 
töövahendeid – kumminuia, 
kuulivesti, revolvrit. Polit-
sei tööks on laste arvates 
pättide püüdmine, kiiruse 
mõõtmine ja purjus juhtide 
tabamine. Kõik said lõvi Leo 

pildile oma sõrmejälje ja 
paljud proovisid järele, mis 
tunne on raudus kätega olla. 
Täname Ingrid Meltsast ja 
Ago Kärtmanni ning soov-
ime neile toredat pidupäe-
va. Lasteaia õues on aga 
kurikaelad lõhkunud pingi 
ja mänginud tikkudega. 
Kas tõesti tuleb vanematelt 
trahviraha nõudma hakata? 
Pahanduse tegijate nimed 
on mul teada.

Lasteaialaste uutest tege-
mistest juba järgmises le-
hes.

Aita Lind
lasteaia juhataja

Lapsed said leivaga sinasõbraks
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Kui 9. mail 1945 sõda 
lõppes ja Kaarup demobi-
liseeriti, sai ta koju kaasa 
punaarmee roodukomandöri 
kiituskirja tubli töö eest. Nii 
saabus Kaarup Niinepõl-
male kui sõja kangelane. 
Varsti kut-
suti ta Pärnu 
sõjaväeko-
missariaati, 
et vastu 
võtta orden 
“Võit Saksa-
maa üle”, 
aga Kaarup 
ei läinud. 

Karla ma-
h a j ä ä n u d 
ilus kodu oli 
tundmatuse-
ni rüüstatud, 
sealt oli läbi 
käinud kolm 
kommunist-
liku partei 
poolt suuna-
tud perekon-
da. Hoonetes 
ja lautades 
oli peetud 
k a r i l o om i 
ja hobuseid, 
kuid keegi 
ei olnud seal 
v a h e p e a l 
pihku võt-
nud ei luu-
da, reha ega 
sõnnikuhar-
ki! Kui Kaa-
rup koju jõu-
dis, elasid 
seal veel üks 
võõras mees 
ja naine 
ees. Ligema-
le pool aas-
tat elati ühe 
katuse all. 
Ja Karl aina 
koristas, taastas ja ehitas 
Niinepõlma taas korda. 
Taastas lillepeenrad, õue-
muru, hekid. Vanad rehetoa 
palgid vahetati, aknad tehti 
hoopis uuema aja moodi su-
uremaks. 

Siis tuli kolhooside te-
gemine. Seliste külla tehti 
väike “Männimetsa kol-
hoos”. Keda ikka esimeheks 

valida, kui mitte demobi-
liseeritud punaarmeelane 
Kaarup. Ja ta asuski esime-
he kohuseid täitma. Kas oli 
viga selles, et ta oma väl-
jateenitud ordenile järele 
ei läinud või mine sa tea, 

aga NKVD hakkas kolhoosi 
esimehe tausta väga innu-
kalt uurima. Ju nad midagi 
leidsid, et Kaarup esimehe 
kohale ei sobi ning ta arre-
teeriti päise päeva ajal oma 
töölaua tagant. 

Nii sai ta tundma ka 
Venemaa vangilaagrite “võ-
lusid”. Džezkazgani vangi-
laagris sai ta tunda nälja 
pajukit ränkraske töö eest. 

Kaarup oli väikest kasvu, 
kerge kehaehitusega ja kii-
rete liigutustega mees, kes 
ei kartnud mitte mingisu-
gust füüsilist tööd. Olgu 
see töö nii kole kui tahes, 
vähenõudlik ja karastatud 

organism kannatas ka selle 
elukatsumuse välja. 

Sula-aastatel pääses Kaa-
rup jälle oma armastatud 
kodutallu – Niinepõlmale. 
Nüüd oli seal koduhoid-
jaks Kaarupi 90 aastane 
tädi, aga ikka koos manu-
listega, kes olid seal vaid 
saama peal väljas. Taas oli 
ilus kodu põhjalikult lag-
astatud. Kaarup alustas jälle 

otsast peale, ikka ilu ja kor-
ralikkuse suunas. 7. juulil 
1968 väsis ta ülekoormatud 
süda ning ta läks manala 
teele. 

Mina olin sel ajal Tõs-
tamaa sovhoosi kutseline 

veoautojuht, 
mul oli au teda 
oma autoga 
viia Tõstamaa 
surnuaeda, kus 
ta puhkab oma 
viimast und. 
Kaarupi leina 
teekonnale tu-
lid tee peale 
vastu umbes ki-
lomeeter enne 
surnuaeda Tõs-
tamaa divisjo-
ni noored tule-
tõrjujad. Kuus 
meest rivistu-
sid süüdatud 
t õ rv i ku t ega 
Kaarupi sarga 
äärde auto kõr-
vale ja saatsid 
teda läbi alevi 
viimse puhke-
paigani. Oli ju 
Kaarup Tõsta-
maa divisjoni 
päälik. Tema 
sugulased ise-
loomustas id 
pärast matu-
seid, puudu 
jäid vaid aupau-
gud Kaarupi 
auks, muidu 
oli kõik nagu 
peab!

Tema sugu-
lased müüsid 
N i i n e põ lma 
ühele Haapsa-
lust pärit va-
nemale mehele 
suvilaks. Nüüd-

seks on ajahammas oma töö 
teinud, looduses võtab võsa 
võimust ehkki majaseinad 
seisavad veel püsti. Aga 
pärnad on ilusad, nagu hii-
gelsuured rohelised pallid!

Endel Andrese 

Niinepõlma Kaarup III Järjeloo esimene osa ilmus TT maikuu 
numbris, teine osa juulikuu numbris. 
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p Sõitsin eile Riiast Tallin-
nasse. Ilm on tänavu no-
vembris lumetu, sombune, 
udune ja pime. Nähtavus 
oli eilegi nullilähedane, sest 
Lätist saati jälitas meid tihe 
udu. Kusagil Võiste kandis 
hüüatas mu kolleeg äkki 
kõrvalistmelt: „Jalgrattur. 
Ja sõidab ebakindlalt, vist 
purjus.“ Tunnistan ausalt - 
ma ei märganud teda. Pole-
ks olnudki võimalik, sest 
jalgrattur sõitis ilma igasu-
guse märgistusteta. Lisaks 
sõitsin parajasti kohakuti 
vastutuleva autoga. Et vas-
tutulija unustas maha võtta 
erksad kaugtuled, olin täi-
esti pimestatud. Jalgrattur 
pääses seekord enamjaolt 
vaid tänu sellele, et kolleegil 
oli rohkem mahti ringi vaa-
data kui minul. Kuid kui ma 
oleks olnud autos üksinda? 
„Kuradi enesetapja!“, ei su-
utnud kolleeg veel kaua 
rahuneda. Ilmselt päästis 
jalgratturi seegi, et sõit-
sime paremini märgistatud 
teelõigul Eestis.

Kes oleks olnud süüdi, 
kui oleks juhtunud õnne-
tus? Kaugtuledega pimest-
anud vastutulija, mina või 
jalgrattur? Et maanteel ei 
sõideta just 30ga, oleks õn-

netus olnud fataalse lõpuga 
ja tegelikult polekski enam 
tähtis olnud, kes on süüd-
lane... 

Eestis on tehtud aktiivselt 
preventatiivset tööd, meile 
on juba aastaid korrutatud 
helkuri vajalikkusest. Ja 
tuleb tunnistada, et kuigi 
ei ole veel kõigini jõudnud 
lihtne tõde, et kõik algab 
eelkõige meie endi õigest 
mõtlemisest, rõõmustavad 
helkuriga liiklejad silma. 
Viibin töö tõttu tihti Lätis ja 
Valgevenes. Lätis näeb juba 
vähem helkureid kui Ees-
tis. Valgevenes seevastu ei 
tea enamus inimesi helkuri 
olemasolust mitte midagi. 
Seega oleme sammukese 
kaugemal kui teised.

Oleks hea meeles 
pidada järgmist:

On üldteada, et helkur 
teeb teepervel liikleja 
nähtavaks juba 130-150 
meetri pealt, helkurita liik-
leja aga umbes 30 meetri 
pealt. Meeldetuletuseks nii 
palju, et helkurit tuleks 
kanda teepoolsel küljel, 
kinnitatuna välisriiete 
külge umbes põlve kõr-
gusele. Hästi nähtavad ja 
mugavad kasutada on ka 
helkurpaelad. Reegel on, 
et helkur või helkurpael ei 
asuks maapinnast kõrgemal 
kui üks meeter.

Liikluseeskirja kohaselt 
peab jalakäija või jalgrattur 
halva nähtavuse korral või 
pimedal ajal kõnniteeta ja 
valgustamata teel liikudes 
kasutama helkurit või süü-
datud laternat. Helkurita liik-
lemise eest võib karistada 
kuni 600 kroonise trahviga. 
Kui jalakäija või jalgrattur 
on lisaks joobes või tekitab 
liiklusohu või –õnnetuse, 
võib teda karistada kuni 
6000 kroonise trahviga.

Piret Zimmermann

Helkur on pimedal ajal 
elupäästjaks

Meeldetuletuseks 
nii palju, et 

helkurit tuleks 
kanda teepoolsel 
küljel, kinnitatuna 
välisriiete külge 

umbes põlve 
kõrgusele.

p 1.10.2005 
kell 15.31 sai Lääne-
Eesti häirekeskus teate 
avariist Seliste külas. 
Vindised külamehed 
proovisid oma Ford Sier-
raga suurel kiirusel ühest 
kurvist läbi mahtuda aga 
paraku jäi tee kitsaks. 
Selle tulemusena käis-
Ford üle katuse ja mees-
tel pead lõhki.
p 13.10.05 
kell 23:57 saabus teade  
prügikasti põlengust 
Tõstamaal. Kui pääst-
jad kohale jõudsid olid 
inimesed selle väikese 
põlengu juba ise kustu-
tanud.

Käes on sügis ja pea-
gi talv. Kellel ahjud ja 
korstnad veel puhas-
tamata oleks viimane 
aeg seda teha. Turvalist 
sügist kõigile!

112

p Tõstamaa Vallavoli-
kogu uue koosseisu esi-
mene istung toimus 28. 
oktoobril 2005.a. valla-
majas. Päevakorras oli 
volikogu esimehe ja 
aseesimehe valimine ja 
vallavalitsuse tagasiasut-
mispalve vastuvõtmine.

Volikogu esimeheks 
valiti Heino Tamm ja ase-
esimeheks Eduard Vilbre.

                 Eve Sahtel 
                   vallasekretär

VALLAVOLIKOGU

Kahe nädala jooksul 
riisusid Tõstamaa 
Keskkooli õpilased 
klasside kaupa kooli 
ümbrust. Igal klassil 
on oma plats, mis 
tuleb talve tulekuks 
lehevabaks saada ja 
korda teha. 
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p Ka valimisperioodil tege-
les vallavalitsus tavatege-
vustega.
Erateede korrastamise 
toetusest 

Vallal on kohustus 
korrastada kõigile kasu-
tamiseks mõeldud munit-
sipaalteed. Erateed kor-
rastab maaomanik ise ja 
tee on üks osa tema kin-
nistust ja selle väärtus-
est. Tänases olukorras, kus 
paljud ei jõua tavahin-
naga teekruusa+transporti 
muretseda, samas piisab 
paljudel juhtudel majani 
viiva tee korrastamiseks 
mõnest koormast ja seoses 
Alu karjääri taaskasutuse-
levõtuga otsustasime käes-
oleval aastal toetada kõige 
kehvemas seisus erateid 
kokku 1200 tonni kruusaga. 
Kuna tegu oli purustatud 

kattekruusaga, siis sead-
sime eelduseks, et olemas 
on teetamm, teeääred on 
võsast puhastaud ja paari 
koormaga on elamuni viiv 
tee võimalik korda teha. 
Ühe 12,5 t  MAZ-i koorma 
eest tuli saajal maksta 300 
krooni (kruus+transport), 
mis on tavahinnast ca 3 
korda odavam. Toetati 45 
majapidamist.

Tegevus tekitas ka mõnin-
gaid küsimusi, seepärast 
järgnevad selgitused. 

Avalduste esitamise täht-
aeg oli 31. mai, tegelikult 
saime lähtuvalt kruusako-
gusest arvesse võtta jaa-
nipäevani esitatuid.

Aeg liikus edasi ka pro-
jekti teostamise käigus ja 
vedaja vahetas vanad MAZ 
kallurid (koorem ca 12 t) 
uuema ja suurema vastu 
(25 t). Seega tuli ühe koor-

ma eest maksta 2 koorma 
hind ehk 600 krooni. Kesk-
mine koorma kaal 25 t saa-
di kõigi karjäärist väljunud 
koormaate kaalumise tule-
musel (elektrooniline kaal 
laaduril).

Vedu lükkus esialgu ka-
vandatust (juuni-juuli) sep-
tembrisse põhjusel, Teede-
valitsuse tellitud purustaja 
tuli karjääri kavandatust 
hiljem. Seepärast polnud ka 
enne kruusa, mida vedada.

Kruusa ei eraldatud koh-
tadesse, kus olukord tundus 
niigi hea või kus tee korras-
tamiseks ei piisanud paarist 
koormast. 

Tegemist oli toetusega, 
mitte valla kohustusega 
korrastada erateid. Kas sel-
line toetus on võimalik 
ka järgmisel aastal, sõltub 
kruusa kaevandamisest Alu 
karjääris.
Valmis on Manija sadama-
kuur 
Maksumuseks kujunes 349 
tuhat krooni, sellest 260 tu-
hat saadi toetusena riigilt. 
Ehitas oma valla ettevõte 
Morentek, töid juhtis Janek 
Jaansoo.
Rahvamaja sanitaarremont 
on lõpetamisel
Kui möödunud aastal ka-
vandasime majas suuremat 
remonti, siis nägime maja 
kasutust jätkuvalt univer-
saalsena (kultuur+sport). 
Täna on võetud riiklike 
investeeringute kavva Tõs-

tamaa kooli võimala (ehitus 
ilmselt 2007) ja seepärast on 
enne suuremaid remonttöid 
rahvamajas vaja ümber vaa-
data ruumiprogramm. See-
pärast piirdutakse praegu 
hädapärase sanitaarre-
mondiga (fuajeed, väike 
saal, tegija leidmisel ka rii-
etusruumid).
Lasteaiaremondist

Lasteaia remondi osas 
kirjutasin apprillilehes, et 
esitame taotluse Phare ko-
halike omavalitsuste ener-
giasäästu toetusskeemi pro-
jektile toetuse saamiseks 
kogu hoone energiasääs-
tutöödeks (katus, seinad, 
vundament, akende ja välis-
uste vahetus, küttesüsteemi 
uuendamine.) Töömahukas 
projekt (koostati remon-
diprojekt, energiaaudit, ta-
suvusanalüüs jne.) esitati, 
kvalifitseerus, sai hinda-
miskomisjonilt 77 punkti 
100-st võimalikust kuid ei 
leidnud rahastamist. Tehtud 
töö ei ole siiski asjata, nüüd 
on olemas dokumentatsioon 
ja otsime edasi remondi ra-
hastamisvõimalusi. 
Internet

Internetivõimalused on 
avardunud ja nüüd on val-
las Wifi levialad Tõstamaa 
rahvamaja ees, Tõhela ja 
Seliste kaupluste ees, Pootsi 
keskuses ja Maria talus.

Toomas Rõhu
vallavanem

Vallavalitsuse tegemistest

Manija uus sadamakuur on mahukas ja pakub ka tuulevarju.

Vallavanema valimistel hääletas kogu 
meeskond üksmeelselt Toomas Rõhu poolt. 

Alexil oli palju küsimusi ning Toomasel palju 
vastamisi - rahule jäid mõlemad.



 november 2005 - 10 11 - 2005 november

1. Kelle või mille kõrval hommikuti ärkad?
  2. Mis on esimene asi millele hommikul mõtled?
  3. Sinu lemmiksöök?
  4. Kui Sa ei elaks Tõstamaa vallas siis kus tahaksid elada?
  5. Millised on Sinu hobid?
  6. Milline oleks Sinu unistuste puhkus?
  7. Sinu lemmiktelesaade?
  8. Mis raamatud viimati lugesid?
  9. Mis Sind ikka ja jälle vihastab?

1. Naise
2. Mis pähe tuleb.
3. Olen kõigesööja, võib-olla ema tehtud juurviljasupp.
4. Hiiumaal võib-olla
5. Ma ei tea kas see on hobi, aga olen suure osa 

oma vaba aega sisustanud spordiga. See tähendab,
et osalen Eesti koolispordi liidu, Pärnumaa spordiliidu,
Koolinoorte spordiliidu ja Tõstamaa spordiklubi tege
mistes.

6. Mere ääres, metsa sees, vanalinnas.
7. Vaatan vähe televiisorit ja seetõttu ei ole lemmikuid 

välja kujunenud, aga kui vaatan, siis sporti ja uudiseid.
8. Kärdla keskkooli aastapäeva puhul välja antud raama-

tut "Vana õpetaja meenutab".
9. Lollus.
10. Loodan, et see on alles ees. 

1. Iseenda.
2. Mõtlen, mida tegema hakkan.
3. Kõige rohkem maitsevad grillitud road. Käin neid linnas

mekkimas.
4. Võib-olla Pärnus.
5. Hobisid ei ole.
6. Tühjal saarel, et kohe mitu nädalat ühtegi hinge ei

näeks.
7. Vaatan televiisorit vähe, aga Õnne 13 ehk.
8. Ei mäleta millal juturaamatut viimati lugesin. Viimasel 

ajal loen ainult tööalast kirjandust.
9. Ülearu virisemine.
10. Võib-olla tuleb veel.

Toomas Rõhu, 
vallavanem

Heino Tamm, 
volikogu esimees
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a

laupäeval, 19. nov. kl. 20
Tõstamaa Rahvamaja
kutsub kõiki 
KADRIKARNEVALILE
lava soojendab andekas 
show-trupp Alustest, 
tantsuks mängib “Audru 
Jõelaevanduse Punt”
Pane valmis kostüüm ja 
etteaste, saad sisse 10.- kroo-
niga, muidu on pilet 40.- kr

a

pühapäeval, 27. nov. kl. 16
Tõstamaa alevis 
advendiküünla süütamine 
koos laululastega. TULE, TULE!

a

reedel, 23. dets. kl. 20
Tõstamaa Rahvamajas
JÕULUPIDU
*meeleolukas kontsert
*tantsuks ans. “IGATAHES”

a

KUHU MINNA

p Pärnumaa Talupidajate Liit 
korraldab EUROPE infopunkti 
tellimusel infopäevad teemal: 
„Euroteave valda – Maaelu
arengukava 2007-2013” 
Lektor Olavy Sülla. 

Räägime EU toetustest , 
mida on siiani saadud , mida 
saadakse 2006 aastal ja mis 
seis on 2007 -2013 aasta 
toetustega. Vajalik info kõigile 
maaomanikele, põllumajan-
dusega tegelejatele, kaluri-
tele ja kõigile aktiivsetele 
inimestele. Oodatud ka kõigi 
piirnevate valdade huvilised. 

Tõstamaa Rahvamajas
05.12.05 algusega kell 11 00. 
Üritus toimub kõigile tasuta.

INFOPÄEV

Algamas on traditsiooniline Tõstamaa Spordiklubi VÕRKPALLITURNIIR
Osalema oodatakse kuni 8 liikmelisi võistkondi (4N+4M), platsil 3+3
Mängud toimuvad esmaspäeva ja kolmapäeva õhtuti vastavalt ajakavale alates 23. novembrist.
Registreerimine 20. novembrini sport@tostamaa.ee (võistkonna nimi ja liikmete nimekiri). 
Info 50 61 930, Osavõtutasu 200 krooni võistkonnalt.

Jäätmepunkt
läheb üle talvisele töö-

graafikule ja võtab vastu vaid 
eelneva kokkuleppe alusel 

(jäätmeliik, kogus ja toomise 
aeg). Iga laupäevast vastu-

võttu enam ei toimu. 
Kalev Martsoni telefon: 

5223024

Tõstamaa vallavalitsus otsib
Manijale füüsilisest isikust ettevõtjast

TRAKTORIMEEST (NAIST)
kes võtaks lepingu alusel kasutada KIK-i  projektiga 
muretsetava uue MTZ traktori ja kohustuks teostama
tellitavaid traktoritöid lepingus kindlaksmääratud hinnaga.

Sooviavaldus koos töökogemuse ja -oskuste kirjeldusega
 esitada Tõstamaa vallavalitsusele 27. novembriks
kinnises ümbrikus märgusõnaga “traktorimees”.
Täiendav info vallavanemalt, 44 96 180;  50 61 930 

p 1. novembril alustas Tõstamaa Spordiklubi taas igatalvist mälumängusarja. Esimene mäng 
toimus Sauli äris ja mängujuht oli Joel Kukk. Kohale oli tulnud rekordarv neliteist neljaliikmelist 
võistkonda ja toole tuli naabermajadest juurde laenata. Poolteisetunnise mõttemängu järel selgus 
võistkondade paremusjärjestus. Professionaalse mängukorraldaja duubeldamissüsteem viis mõne 
hasartsema võistkonna punktid mõneks ajaks miinustessegi..

I koht VASKA  Hendrik Raist, Mare Pärna, Anni Volgerad, Luule Tõnismäe
II koht  LÕVISÜDA  Jaan Tamm, Mihkel Lühiste, Hannes Vahemäe, Elli Teras
III koht LEA Karmo Kuura, Madis Martson, Margus Tuulmees, Alvar Nurm

Järgnesid võistkonnad:
Nulliring, Einsteinid, MM, AA, Okas, 1-teist, Tõhela, Pootsi, Needseal, Neli karu ja Abituriendid.
Mängujuhi mõte oli, et kõige suuremad võitjad olid tahapoole jäänud, sest nemad said kõige 
rohkem targemaks.

Järgmine mäng on 29. novembril algusega kell 19 Tõstamaa rahvamajas. Tule julgelt osalema !

Tõstamaa Spordiklubi

MÄLUMÄNG

Algamas on võrkpalliturniir
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ANNIKA JA ROMAN
 LIIVA 
poeg 

KRISTJAN 
sünd.16.10.2005

ANU SUUR
08.09.1941-20.10.2005

hällilapsed
Novembrikuu

IDA VINKLER  93  Lao küla
HELMI LAINE  90  Pootsi küla
MARIA LEAS  89 Manija küla
HARALD JÄRVE  84  Tõstamaa alevik
LEILI SALK  81  Männikuste küla
LEIDA MERELO  81  Seliste küla
AINO TORK  80  Männikuste küla
VOLDEMAR LANGUS 77 Ranniku küla
JÜRI PEENOJA  77 Pootsi küla
ELSA TIIK   76 Tõstamaa alevik
MAIMO NIINE  75  Pootsi küla
ASTA KAROTAMM 74  Tõstamaa alevik
HELMUT KIVESTE 73  Seliste küla
MARIA NIIT  72 Manija küla
ELLEN PIRSI  71 Männikuste küla
HELVI LIIVER  71 Rammuka küla
JAAN ILVES  71 Alu küla
ELLEN LAAS  70 Tõstamaa alevik
OLGA DMITRIJEVA 55 Tõstamaa alevik
MIHKEL SUTT  55  Manija küla
OLEV MERVELT  55 Rammuka küla
EVE KÄÄR   50 Tõstamaa alevik
AIVO SELBERG  50 Kõpu küla


