
Eesti me sünni ja kodumaa,
võõraste rahvaste tallermaa,
saatus meid kaitse ja kinnita,
ühtsuse tunne meis säilita.
Võõras rahvas taandugu,
rahutuvid meil maandugu,
mõistus ja töö meid sihile viib 
see olgu iga eestlase püüd.

Balti kett näitas maailmale,
et viha ja vaenu me põlgame,
vägivald, kurjus peab kaduma,
rõhujat me ei saa taluda.
Nõuame endale vabadust,
rahu ja rahvaste sõprust.
Kes elada ei taha vabana,
see pangu Eestimaalt plagama!

Sepa Roosi Muhu iluduse Kupitsa Eede ehk Roosi tädi poolt 110 aastat tagasi tehtud 
põllega, mis on suguvõsa reliikvia ja kaunistab selle suguvõsa pruute veel kaua.
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p Pootsi küla laulik Ro-
defia Vare ehk Sepa Roosi 
sündis 1915 aastal Muhu-
maal. Kooliajast tuleb talle 
meelde, kuidas teda ilusa 
hääle ja selge lugemise 
eest pidulikel puhkudel luu-
letusi lugema pandi. Vene 
ajal, kui preestrid olid Si-
berisse saadetud, palusid 
inimesed Roosit jumalasõ-
na lugema. Sedasi on ta 
23 lahkunut igavikuteele 
saatnud. Juba 13-aastaselt 
hakkas ta taludes teenimas 
käima. Muhu kapten Klaar 
sättis Roosi mandrile tee-
nima ja kui oli juba järg 
ees, siis sai  ka ise suure-
ma palgaga kohti vaadata. 
Ja nii kümme aastat. Tuli 
teha põllutöid ning tegele-
da karjaga. 

Kuna Roosi oli väga õp-
pimishimuline siis läks ta 
õppima Tõstamaa Kodu-
majanduse täienduskooli, 
mis asus mõisahoones. 
Seal sai palju kõiksugu 
käsitööd õpitud ja see 
meeldis talle väga, välja 
arvatud võimlemistun-
nid. Hilisemas elus kudus 
Roosi palju vaipu, padja-
katteid ja kardinaid. Ikka 
võttis Roosi pühapäeviti 
lisaks Sepa talu õuntele ja 
marjadele ka mõne vaiba 
Pärnu turule kaasa, mis ka 
alati kaubaks läks. 

Pootsi tulemisega oli 
nii, et tulevase sepast me-

he Romani isa oli Pootsi 
mõisa sepp ja sai mõisni-
kult töötasuks 2,4 ha 
maatüki, mida sai edasi 
lastele pärandada. Kord 
kui Roosi oli Tõhelas tee-
nimas, plaanisid nad teis-
te tüdrukutega Tõstamaa 
parki pidusse minna, asi 
see 10 kilomeetrit noor-
tel siis astuda. Just enne 
Tõstamaad jõudis neile 
järele Roman Vare ehk Se-
pa Rein, kes hakkas Roosil 
käest kinni ja ütles, et ka-
vatseb Roosile laupäeval 
kosja tulla. 

Ei teadnud noored veel 
teineteise nimegi ja kuigi 
Roosi hakkas esiotsa vastu, 
oli Rein laupäeval kosjajut-
tudega platsis ja sedaviisi 
läkski, kuigi tahtjaid oli 
teisigi. Sügiseseks kartu-
livõtuks oli Sepal muhupii-
gast perenaine. Talus tuli 
puid juurida, uudismaad 
teha, kraave kaevata, kün-
da, loomi pidada. Ega rik-
kuses ei elatud, aga hak-
kama saadi. Roosi oma 
valikut ei kahetse.

Roosi valiti isegi küla-
vanemaks ja taheti valda 
tööle, aga vallavanema 
palve peale teatas äi, et 
meie naine ei saa olla maa-
ilma hulgus ja peab istuma 
kodus ning olema elumaja 
lukk. Sellest oli Roosil tu-
line kahju. Rein viidi Saksa 
sõjaväkke ja töötas hiljem-

gi kodunt kaugel. Enamasti 
pidi Roosi talutööde ja las-
tekasvatamisega üksi hak-
kama saama. Pootsi on 
Roosi meelest elamiseks 
ilus koht, kõik asjad käe- 
jala juures. Luuletama hak-
kas Roosi juba Muhus. Laul 
Pootsi külast on loodud nel-
jakümnendatel aastatel. 

"Ära õnne mine otsima 
võõramaa pinnalt, kui sul 
kallis on sünnimaa pind", 
võtab Roosi kokku oma 
armastuse, valu, mure ja 
rõõmu isamaa pärast. Kui 
palju luuletusi laulik kirju-
tanud on, ta ei tea, aga 
peast teab ta paljusid, kui 
aga kuulajaid oleks.

Praegu, kui Roosi tü-
tar Velli hoole all voodis 
pikutab ning silmad enam 
lugeda ei lase, meenutab ta 
tihti noorusaegu, loeb oma-
tehtud luuletusi ja mõtleb 
laste Selma, Vilma, Velli, 
Kalju ja Seila lapsepõlve 
aegu tagasi. Muretseb, 
kas Sepa talu jääbki tüh-
jaks või võtab mõni tütar-
dest või tütretütardest talu 
tegemised üle. 

Praeguses Eestis on ta 
pettunud, liiga palju on 
joodikuid, vargaid ja kasu-
ahneid. Oleks ikka palju 
ausamat elu tahtnud arvab 
Roosi.

Ülle Tamm
toimetaja

Roosi luuletab elustp Kui Tõstamaa mõisas lõpe-
tati restaureerimistööd, leiti 
maalingutega saal hästi so-
bivat ka kontsertide korral-
damiseks. Lähtusime mõt-
test, et maainimesele oleks 
kunst ja kontserdid kergesti 
kättesaadavad. Kavandasime 
valla kultuurikavas regulaar-
sete mõisakontsertide korral-
damise. Kultuurijuht Õnnela 
ongi seda teinud. 12. veeb-
ruaril toimus sõbrapäeva ba-
rokk-kontsert. Kaunis kont-
sert sobis mõisasaali suure-
päraselt. Jutustaja esitatud 
vahepalad tutvustasid ka 
muusikakaugematele Itaalia 
barokkmuusikat ja heliloo-
jaid. Ilus muusika heas esi-
tuses ja kohaletoodud klaves-
siin viisid mõtted igapäeva-
tegemistelt. Peale kontserti 
tekkis mitmeid mõtteid. Esi-
nejate ees oli piinlik, et kuula-
jaid oli 21. Sama suurusjärk 
on olnud ka eelmistel kor-
dadel. Ilmselt on kultuuri kät-
tesaadavusel teinegi pool, pal-
jud ei tahagi seda kätte saa-
da. Räägime keskkoolist kui 
kohalikust vaimsuse kandjast 
ja õpetajatest kui maa sool-
ast. Seekord polnud kuulajate 
hulgas ühtegi õpilast ega õpe-
tajat ja pea-aegu samuti on 
see olnud ka eelmistel korda-
del. Loogiliselt eeldaksin, et 
kontserdikülastused võiksid 
olla heaks täienduseks muu-
sikaõpetusele ja üldisele kul-
tuuriharidusele või polegi see 
tänapäeval enam nii? Kuna 
kontserte doteeritakse valla 
kultuurieelarvest, tekitab väi-
ke huviliste arv vägisi küsimu-
se, kas on mõtet jätkata? Või 
peab veel ootama harjumist 
ja traditsioonide tekkimist? 
Avalda oma arvamus valla-
lehe internetiväljaande arva-
musterubriigis või tee seda 
järgmisele mõisakontserdile 
tulemise või tulemata jätmi-
sega.

Toomas Rõhu
kontserdikülastaja

JUHTKIRI

TOIMETUS
Toimetaja Ülle Tamm Tel. 505 5340 Küljendaja Merike Tamm, 
Internet: www.parnumaa.ee/tostamaa/tt
Saatke meile oma jutte ja fotosid aadressil leht@tostamaa.ee 

Levi: Tõstamaa PMÜ kauplus, Seliste Jaani pood, Pootsi pood, 
Tõhela raamatukogu, Tõstamaa bensiinijaam, Lao pood
Trükikoda Hansaprint
Tiraaž: 600tk

p 20. jaanuaril pidi Tõhelas vastvalminud 
laudas toimuma pidu. Üritus küll toimus, 
aga mitte laudas, vaid rahvamajas. Kahju, 
et külm meie plaani ära rikkus ja kahju, et 
rahvamajja nii vähe inimesi kogunes (ko-
halikke oleks võinud ikka rohkem olla).

Oli küll külm, aga ansamblipoiss oli 
tubli ja tantsuga sai sooja küllaga. Loodan, 

et need, kes kohale tulid, ei kahetsenud. 
Tõhelas tuleb jälle varsti pidu – jälgige 
reklaami ja tulge ikka meile peole! 

Ekstreempidu on ootamas paremaid 
aegu ja soojemaid ilmasid.

Tõhela rahvamaja 
perenaine

Pidu toimus ikkagi
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Pootsi mõisa külje all
maja taga seisab vall.
Magasini aidaks tehtud ta, 
nüüd on riigi kasuta.
Koperatiivi juht on Parts,
rahvas tema ees kui narts,
Tara talus laenutuspunkt.
Seal nüüd elab Luise kena,
Belgiast ta tulnud ära,
alati tal kurssis pea 
ja ka naistemehi veab.
Sepa Roosi tõstab kära, 
Luise võtab mehe ära.
Roman purjus peaga hull,
naine kaine, sest on null.
Oma perest ei hooli,
ta käib ringi purjus naistega.
Käerise Peet on rätsepmees,
püksid päevas, pintsak öös,
sedasi peab ta omal leiba teenima.
Lehise Jaagup seisab õues,
tütrel on tal väike põues,
tahab teada kellega 
on see asi juhtund tal.
Kas on ta eland poistega 
või käib ringi naisemeestega?
Neemejan Paul on uhke mees,
poeg tal teenib punaarmees
Iisak Ann oma mehega,
lähtvad tihti kiskuma.
Tominga Juuli üksik naine,
ta on meeste peale kaine.
Kärdi Marta kosilane 
rahvuselt on venelane,
meheks võtta kõlbab ta 
siis saab uue sugu ka.
Sisi Juuli vana tudi,
noore mehe kaenlas ludi.
Lembitu Helme ootab seda,
et koju tuleb tite isa.
Jaagup see on kivilaevas,
naine tema pärast vaevas.
Kungla Liisu kiltsus-kaltsus,

Tihti on tal jalad nartsus,
oma tütart püüab ta 
ikka uhkelt pidada.
Ostis kleidi siidist pitsist
ta ei tee oma juukseid patsi,
alati tal riided head,
kuid poisid siiski lugu ei pea.
Põlma Jüri, pehme mees,
tal ju vana Mart on ees,
kes künnab põldu, äestab ka
nii saab pere elada.
Aviku Vassa haige mees,
kõveras on ahju ees.
Riinu paks kui patarei,
kas ta teda toita ei või.
Ristipõlde Jaagup on ju vana,
poeg tal selle eest on kena.
Tihti kannab püssi ta,
et saab rahvast hirmuta.
Tamme Jaan on ladna mees,
ta elab Pootsi küla sees,
meie metsnik on ju ta,
kütust meile jagab ka.
Lambi Marju ootab seda,
millal poeg toob kodu keda.
Kiviaia Jaagup, tore mees,
oma noore naise eest,
mälestus neil seisab ikka,
kuigi tal iga pole pikka.
Härma Velli tubli plika,
poisid teda vaatvad ikka 
oma kodus peab ju ta 
peremeheks olema.
Pootsi mõisa poisid seal 
jäeti kui orvud ilma peal.
Põldsam Ärta vanapiiga,
mõned teevad talle liiga,
Pootsi koolimaja seal,
tee ääres mõisa õue peal.
Nüüd Pootsi külale ring sai täis 
ja pritsikuuri nurgale seisma jäin,
sealt karjub vastu surnupea:
"Vii mind Tartu, ole hea!"

TÕSTAMAA VALLAVALITSUS ERALDAS JAANUARIS 2006:
Sünnipäevatoetust 5 juubilarile   1000.-
Sünnitoetust (2 sündi)    6000.-
Matusetoetust (2 surma)    2000.-
Toimetulekutoetust 39 taotlejale   32 633.-
Täiendavat toimetulekutoetust kriisiabiks 9 taotlejale  13 636.-
Hooldajatoetust 25 hooldajale 9080.- + sots.maks 7392.-
Puudetoetust erivajadustega seotud kulutuste 
katmiseks 4 taotlejale 3   620.-
Lasteaia söögiraha soodustust 4 taotlejale summas  280.-
Koolilõuna soodustust 10 õpilasele summas  459.-

ÜLEVAADE 2005 AASTAL TÕSTAMAA VALLAS MAKSTUD 
SOTSIAALTOETUSTEST:
1. Koolilõuna soodustustust    13 245.-
2. Lasteaia söögirahasoodustust   2840.-
3. I klassi astumise toetus    8000.-
4. Töövihikute soodustus    36 669.-
5. Laste kommipakid jõuluks    15 633.-
6. Sünnitoetus     44 894.-
7. Juubilaride õnnitlused    13 387.-
8. Puudega laste toetus    13 572.-
9. Puudega laste kooli kohamaks   47 357.-
10. Eakate jõulupidu    7451.-
11. Matusetoetus     30 437.-
12. Matusebüroo teenus    1858.-
13. Koolitoetus     12 450.-
14. Raviprillide toetus    10 675.-
15. Ravikulude toetus    26 100.-
16. Õppetoetus     5000.-
17. PPL perede liidu toetus    1000.-
18. Kriisiabi vähekindlustatud peredele   58 245.-
19. Paljulasteliste perede toetus (3 ja enam last)  37 000.-
20. Last, lapsi üksi kasvatava ema toetus  7300.-
21. Lasteta üksikvanuri küttepuude toetus  48 700.-
22. Jalaproteeside toetus    1870.-
23. Hooldusperede toetus    3900.-
24. Sotsiaalmajale teenus    11 045.-
25. Toimetulekutoetus    28 6279.-

VALLAVALITSUSEST

Laul Pootsi külast
Sepa Roosi

p Sõbrapäeva kontserdil Tõstamaa mõisas esitasid Itaalia 
barokkmuusikat interpreedid Annika Ilus (sopran), Saale 
Metsar (klavessiin) ja Agnes Toomla (plokkflööt, jutustaja).

90-aastane Roosi oma linnakodus Pärnus.
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p Erinevate kütteliikide 
pideva kallinemise tõttu 
tuleks üle vaadata soo-
jusele minevad püsikulud. 
Meie kliimas on 230 päeva 
aastast kütteperiood, mis-
tõttu moodustab soojusele 
kuluv raha suure osa väl-
jaminekutest.

Osaühingu Besterm 
müügijuht Allan Aas ütles, 
et üha enam tõuseb päe-
vakorda ökonoomsemate 
seadmete kasutus ja su-
und säästlikumale energia-
tarbimisele. «Üks selliseid 
tooteid, millest tänapäeval 
veel vähe teatakse, on õhk-
soojuspump,» lausus ta.
Milline on õhksoojuspumba 
tööpõhimõte?

Õhksoojuspump on seade, 
mis kasutab energiaallikana 
välisõhku. Elektrienergiat 
kasutatakse ainult kompres-
sori töös ehk siis süsteem 
toodab kolm kuni viis korda 
rohkem soojusenergiat, kui 
ta ise tarbib. 1 kWh elektri 
kasutamisel saadakse kuni 5 
kWh soojusenergiat.

Kõik soojuspumbad on 
tänapäeval ka jahutavad 
ehk lisaks kütmisele tööta-
vad suvel ka konditsionee-
rina. Seadmetesse on üld-
juhul paigaldatud ka hap-
nikurikastaja, ionisaator ja 

filtrid, mis puhastavad õhu 
tolmust, bakteritest ja mu-
udest tervist kahjustavatest 
osakestest.

Kuna õhksoojuspumba 
siseseade töötab puhuri 
põhimõttel, on soojuse jao-
tus piisav ka kõrvalruumide 
vahel. Eriti hästi levib ava-
tud uste ja tänapäevase ava-
tud planeeringu puhul.
Kuidas on võimalik soojust 
toota ka pakasega?

Kütteperioodi kestvus on 
ligi 230 päeva aastas, millest 
90 protsenti jääb – 10 kuni 
+15 kraadi vahele. Olulisi 
külmaperioode, kus tem-
peratuur langeb alla 20, on 
Eestis tavaliselt vähem kui 
15 päeva. Nendel päevadel 
võib lisaks õhksoojuspum-
bale kasutada lisakütteal-
likaid, milleks sobivad juba 
olemasolevad elektriradiaa-
torid, katlasüsteem, kamin 
või muu.
Mis muutub, kui asendada 
senine elektriküte õhksoo-
juspumbaga?

Kõige suurema kas-
uteguri annabki õhksoojus-
pump võrreldes elektriküt-
tega. Pumba eduline töö ja 
madal elektritarve annavad 
püsikulud, mis on kuni kolm 
korda madalamad, kui otse 
elektriga küttes.

Senine olemasolev süs-
teem võib mõistagi alles 
jääda ja seda saab kasutada 
näiteks siis, kui temperatuur 
langeb alla 20 kraadi. Õhk-
soojuspumba paigaldamisest 
võidavad kõige rohkem just 
need majapidamised, mis 
kasutavad elektrikütet.
Kui suur on kasutegur aga 
puuküttega võrreldes?

Puuküttega võrreldes an-
nab õhksoojuspump kõige 
rohkem juurde mugavust. 
Kuna seade on täisau-
tomaatne, turvaline ja seda 
saab reguleerida puldist, ei 
pea tegelema enam kütte 
varumise, ladustamise, 
tuppa toomise ja ahju pu-
hastamisega. Kodust võib 
rahumeeli ära olla. Maja ei 
jahtu maha ja ei pea enam 
kellaajast sõltuvalt koju 
kütma minema.

Tänapäeva õhksoojus-
pumbad on tavaliselt va-
rustatud termostaatitega, 
mis reguleerivad end vas-
tavalt välistemperatuurile. 
Kui väljas läheb külmemaks, 
annab seade toas vastavalt 
rohkem soojust.
Mis on õhksoojuspumba 
suurimad eelised?

Õhksoojuspumba üks 
suuremaid eeliseid on ma-
dal hind ning lihtne ja ki-

ire paigaldus. Sellele kulub 
vaid viis kuni seitse tundi. 
Pole vaja kulutada raha 
küttejaotuse torustiku väl-
jaehituseks.

Oluline on seegi, et õhk-
soojuspumbad on ohutud, 
sest puudub igasugune põ-
lemisprotsess.
Milliste ruumide kütmiseks 
õhksoojuspumbad sobivad?

Sõltumata ruumide suu-
rusest sobib õhksoojuspump 
kütmiseks kõikjale: eramud, 
eluruumid, bürood, kau-
plused, koolid, kirikud ja 
nii edasi, mille pindala on 
40 – 3000 ruutmeetrit.
Kust saab õhksoojuspumpasid 
tellida?

Õhksoojuspumpasid saab 
sõltumata hoone asukohast 
tellida igas maakonnas. 
Selleks tuleb ühendust võtta 
seadmeid müüva ettevõttega 
telefoni või e–posti teel.

Ettevõtte asjatundja tuleb 
ise kliendi juurde, et tutvuda 
kliendi vajaduste ja objekti 
eripäraga ning anda asjako-
hast nõu. Objekti suurusest 
sõltub ka seadmete võimsu-
sevalik ja hind.

Allan Aas
Müügijuht

OÜ Besterm

Sooja saab õhksoojuspumbaga

1 KILOVATI 
SOOJUSE HINNAD 
01.12.2005 
SEISUGA:

OTSEELEKTRIGA 
1.00 EEK
ÕLIGA 
0.90-1.00 EEK
VEDELGAASIGA 
0.75 EEK
MAAGAASIGA 
0.35 EEK
ÕHKSOOJUSPUMBAGA 
0.30-0.40 EEK
PUIDUGA 
0.10-0.30 EEK
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p Lühiülevaade vallavolikogu 
istungist, mis toimus 10. veeb-
ruaril 2006. a. Päevakorras oli:
1.Külavanema statuudi muut-

mine
Otsustati: lisada Tõstamaa 
Vallavolikogu poolt 4. veeb-
ruaril 2003. a.vastu võetud 
külavanema statuuti punkt 
6 “Manilaiul asuvas Manija 
külas valitakse saarevanem” 
ja punkt 10“ Üldkoosolek 
(Manijal üldkogu) on otsus-
tusvõimeline, kui sellel 
osaleb vähemalt 50% täis-
ealistest külaelanikest. Ak-
tiivne osavõtt tagab kõigile 
meelepärased otsused.
2. Maatoimingud 
Maatoimingute teemal tegi 
ettekande meie maanõunik 
Helle Vahemäe. Seejärel 
otsustati anda nõusolek 
Tõstamaa vallas, Tõstamaa 
alevikus asuva Raua kin-
nistu jagamiseks kaheks 
eraldi katastriüksuseks ja 
Tõstamaa vallas, Alu külas 
asuva Tooma katastriüksuse 
jagamiseks kaheks eraldi 
katastriüksuseks: Tooma-
Sauna katastriüksus, maa 
sihtotstarve on: elamumaa 
100 %; Tooma katastriük-
sus, maa sihtotstarve on: 
maatulundusmaa 100 %.
3. Valla vapimärgi saajate

nimetamine 
Esitatud oli kokku kuus kan-
didaati, kelle hulgast valiti 
valla vapimärgi saajateks: 
Ülle Juurik – valla kõige 
suurema pere ema (peres 
12 last) ja Tiit Pilt – valla 
esimene külavanem (1997-
2004), turismiettevõtja, 
Manija saareelu edendaja.

4. Valla turismiprojektist
Valla turismiprojektidest 
rääkis projektijuht Kris-
tiina Lepik. Projekti peaees-
märgiks on meie koduval-
las asuvate puhkekohtade 
korrastamine ja loomine 
ning infotahvlite ja -viitade 
paigaldamine. 
5. Toimetulekutoetuse eluase-

mekulude arvestamise 
piirmäärade muutmine

Infot planeeritavate muu-
datuste kohta andis valla 
sotsiaalnõunik Enda Väli. 
Otsustati muudatused vastu 
võtta. Parandustega saab 
tutvuda valla kantseleis ja 
kodulehel avaldatakse mää-
rus parandatud kujul.
6. Sotsiaaltoetuste maks-

mise korra muutmine
Sotsiaaltoetuste maksmise 
kohta tegi ettekanne sot-
siaalnõunik Enda Väli. 
Pärast põhjalikku ettekande 
kuulamist ja analüüsi otsus-
tati, et esitatud muudatused 
tuleb viia parandustena keh-
tivasse määrusesse. 
7. Valla 2006.a. eelarve III

lugemine 
Sedapuhku tegi vallavo-
likogule ettekande Tõstamaa 
valla pearaamatupidaja Ka-
rin Randmäe. Volikogu 
poolt esitatud eelnõusse 
muudatusi ega muid et-
tepanekuid ei tehtud ja nii 
otsustatigi eelarve sel samal 
esitatud kujul vastu võtta.

Eve Sahtel
vallasekretär

p Lühiülevaade vallavolikogu 
istungist, mis toimus 27. jaanu-
aril 2006.a. Päevakorras oli:
1. Vallavanema infominutid
Kuulati vallavanema infot 
vallavalitsuse lähiaja 
tegevusest.
2. Valla vapimärgi nominentide

 valimine
Otsustati anda välja 2 valla 
vapimärki. Kandidaatide esi-
tamise aega pikendati järg-
mise volikogu istungini. 
3. Eesti Maaomavalitsuste

Liidu maapäevale esindajate
 valimine

Otsustati valida Tõstamaa 
valla esindajateks maapäeva-
le vallavanem Toomas Rõhu 
ja volikogu esimees Heino 
Tamm. Asendajateks Eduard 
Vilbre ja Karin Randmäe.
4. Detailplaneeringu algata-

mine
Ettekanne valla arendus- ja 
keskkonnanõunikult Kerli 
Brandtilt.
Otsustati algatada Tõstamaa 
vallas, Kõpu külas asuva 
Korstna, Maria ja Mulgu 
maaüksuste detailplanee-
ring eesmärgiga planeeri-
tavale maa-alale ehitusõi-
guse andmine ja maade siht-
otstarvete määramine.
5. Maatoimingud
Ettekanne maanõunikult Hel-
le Vahemäelt. Otsustati anda 
nõusolek Tõstamaa vallas, 
Lõuka külas asuva Kalda 
katastriüksuse (82602:005:
0061) jagamiseks kaheks 
eraldi katastriüksuseks:
Nõmmekalda katastriüksus, 
maa sihtotstarve on elamu-
maa 100 %;
Kalda katastriüksus, maa 

sihtotstarve on maatulundus-
maa 100 %.
6. Manija saarevanema statuu-

dist ja saare üldkogu
reglemendist

Kuulati Manija saarevanema 
Sulev Alase ettekannet.
7. Alatiste komisjonide tege-

vuskavad
Ettekanded komisjonide esi-
meestelt.
8. Vallavara võõrandamine
Enda kasutuses oleva elu-
ruumi ostmiseks oli taotluse 
esitanud Toomas Mitt.
Otsustati taotlus rahuldada.
9. Hooldekodu kohatasu muut-

mine
Ettekanne Karin Randmäelt. 
Otsustati kehtestada Tõsta-
maa Hooldekodus alates 
01.02. 2006. a. kohatasuks 
kuus 4300 krooni. Kohatasu 
maksmine toimub lepingu 
alusel, mille vallavalitsuse 
poolse esindajana sõlmib 
ja millele kirjutab alla 
Tõstamaa Hooldekodu ju-
hataja.
10. Sotsiaaltoetuste maksmise

 korra muutmine
Ettekanne sotsiaalnõunikult 
Enda Välilt. Otsustati eelnõu 
lükata teisele lugemisele 
järgmisel volikogu istungil.
11. 2006. aasta eelarve II

lugemine 
Kuulati Karin Randmäe ja 
Toomas Rõhu ettekannet. 
Eelarve planeeritav kogu-
maht oleks 19 195 000 
krooni. Otsustati eelarve lü-
kata kolmandale lugemise-
le.

Eve Sahtel
vallasekretär

Vallavolikogust

Pangabuss 
on Tõstamaal 

Rahvamaja juures 
20. veebruaril ja 
06.märtsil kell 
16.35-17.20. .

� metsa hindamine

� kasvava metsa ja kinnistute ost

� raie- ja metsauuendustööd

� metsamaterjali ost

Heaperemehelik metsamajandaja

Aarne Annamaa, gsm 504 9803, tel 443 6748
aarne@holmen.ee, Pärnu osakond: Niidu 11, Pärnu

Holmen Mets AS, Pärnu mnt 105, 11312 Tallinn
tel 665 2440, holmenmets@holmen.ee, www.holmen.ee
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POOTSI JÕLE!
XV ETAPP     

Perekond Sikk viiendat korda sõitvale Kristopherile kaasa elamas.
Saulepi mehed Tanel ja Teet Tetsmann on 

oma külast tulnud koos 10 ralliautoga.

Tessa ja Epp Randole kaasa elamas.

Protokollineiud külma ei karda!

Tubli teine, rõõmustab Rainer.
Pereema Milvi tegeleb vabal ajal ka videokunstiga.

Pootsi kanged kamraadid on alati rallit fännamas.

Rando üksuseid delegeerimas. 
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Raineri hooldustiimil on kraami igaks elujuhtumiks.

Madise traktoril oli tehnikaürituse puhul pidulikum tööots.

Ninad kokku, libe jää!!!!

Kes ei sõida autoga, see võib sõita rattaga. 

Jääme ootama ka Pootsi Kodararallit!

Mehi ei aidanud isegi Pootsi piigid.
Lindi Väleda tootedisain

Kairi põllu pealt sai Jõle kunagi 

alguse. Oma pere meestele käib ta 

alati kaasa elamas.

Kõik mehed pidid Grete 

Männikusele ja tema väikesele 

punasele Opelile alla vanduma. 

Elagu naised!

Isa Tarmo poeg Kristopheri juhendamas.
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p 27.01.06 sai Lääne-
Eesti häirekeskus teate 
põlengust Tõstamaal 
Varbla mnt. 22. Süttinud 
oli elektri juhtmestik. 
Tuli sedapuhku suuremat 
kahju ei tekitanud.
p 29.01.06 tuli teade 
vaheseina põlengust 
Varblas. Õnneks suudeti 
maja päästa. Põlengu 
põhjuseks oli üleküt-
mine.
p 31.01.06 oli tahma-
põleng Seliste külas.

Väljas paugub hoo-
ti päris käre pakane. 
Kaaskodanikele tahaks 
südamele panna, et küt-
misega liiale ei mindaks 
ja elektrilisi küttevahen-
deid järelvalveta ei jäe-
taks. On ju külmad too-
nud terves maakonnas 
kaasa hüppelise tulekah-
jude kasvu, mis on just 
ülekütmistest tingitud.

Ilusat talve kõigile!

112

DETAILPANEERING

p Tõstamaa Vallavoli-
kogu algatas 27.01.2006. 
a. istungil otsusega nr. 
24 Tõstamaa vallas Kõ-
pu külas asuva Korstna, 
Maria ja Mulgu maaük-
suste detailplaneeringu 
eesmärgiga planeerita-
vale maa-alale ehitus-
õiguse andmine ja maa-
de sihtotstarvete mää-
ramine. Detailplaneerin-
gut hõlmava maa-ala 
suurus on 30,88 ha.

Füüsiliste isikute 
eeltäidetud tulu-
deklaratsioonide 
väljastamine ja 

tuludeklaratsioo-
nide vastuvõtt 
toimub Tõsta-

maa Vallavalitsu-
ses 1.märtsil 
2006.a. kell 
10.00-15.00

p Käes on taas aasta algus, 
mil paljudel tuleb mõelda 
2005. aasta tulude deklaree-
rimise peale. Järgnevalt on 
toodud lühike üldinfo neile, 
kel tarvis tuludeklaratsiooni 
esitada.

Tuludeklaratsiooni 2005. 
aasta tulude kohta saab pa-
beril esitada kõikides Mak-
su- ja Tolliameti piirkondli-
kes teenindusbüroodes. 
E-maksuameti kaudu on tu-
ludeklaratsioone võimalik 
esitada alates 15. veebrua-
rist. E-maksuametis on li-
saks eestikeelsele tuludekla-
ratsioonile ka venekeelne 
variant. 

Tööandjad ja teised väl-
jamaksete tegijad ning asu-
tused, kellele tehtud kulutu-
si võib maksumaksja oma 
tuludest maha arvata, (koo-
litajad, pangad, kindlustus-
seltsid, ametiühingud jne) 
peavad 1. veebruariks mak-
suhaldurile esitama info 
maksumaksjate poolt tehtud 
kulutuste ning neile tehtud 
väljamaksete kohta.

Kuna eeltäidetud tuludek-
laratsioonide kasutamine 
tähendab kiiremat ja lihtsa-
mat deklareerimist, soovita-
me oodata deklaratsiooni 
esitamisega kuni 15. veeb-
ruarini.

Kui e-maksuameti kaudu 
esitatud deklaratsioon ei va-
ja automaatse/esmase kont-
rollimise tulemusena lisa-
kontrolli, tagastatakse enam-
makstud tulumaks maksu-
maksja tuludeklaratsioonis 
märgitud pangakontole 5 
tööpäeva jooksul pärast dek-
laratsiooni esitamist, kuid 
mitte varem kui 22. veeb-
ruar. Paberkandjal esitatud 
deklaratsioonide alusel alus-
tatakse makse tagastamist 
aprillikuus.

Internetipankade klienti-
del avaneb laenuintresside 
andmete esitamise võimalus 
Maksu-ja Tolliametile alates 
4. veebruarist.

Lisadokumentide esitami-
sele soovitame eelistada 
pöördumist tööandja või 
kulusaaja poole. FIEdele ja 

isikutele, kes deklareerisid 
kasu (kahju) vara võõranda-
misest, tagastatakse enam-
makstud tulumaks hiljemalt 
1. oktoobriks 2006.

Tuludeklaratsiooni ei pea 
esitama isikud, kes on ka-
lendriaasta jooksul saanud 
maksustatavat tulu ainult 
töölepingu alusel või avali-
kus teenistuses töötamisest, 
tegutsemisest juriidilise isi-
ku juhtimis- või kontrollor-
gani liikmena ning ajutise 
töövõimetuse hüvitisest, 
kui nendelt väljamaksetelt 
on tulumaks kinni peetud 
tulumaksuseaduses ettenäh-
tud summas; samuti isikud, 
kel puudus maksustamis-
perioodil maksustatav tulu 
või kelle maksustamisperi-
oodil saadud tulu kokku ei 
ületanud maksuvaba tulu 
(20 400 krooni). Kui mak-
sumaksjal tulude deklaree-
rimise kohustust ei ole, 
kuid soovitakse kasutada 
maksusoodustust, st. on ta-
sutud koolituskulusid, elu-
asemelaenu intresse vm, 
siis tuleb enammakstud tu-
lumaksu tagasisaamiseks tu-
ludeklaratsioon esitada.

2005. a saadud tulust 
võib maha arvata maksuva-
ba tulu 20 400 krooni. Kol-
me või enama lapse korral 
saab üks lapsevanem, hool-
daja või eestkostja maha 
arvata täiendava maksuva-
ba tulu 20 400 krooni iga 
kuni 17 aasta vanuse lapse 
kohta, alates kolmandast 
lapsest. Peamised mahaar-
vamised tulust on: eluaseme-
laenu intressid, koolitusku-
lud ja õppelaenu intressid, 
pensionikindlustusmaksed 
ning pensionifondi osakute 
soetamiseks makstud sum-
mad, seaduses nimetatud 
isikutele tehtud kingitused 
ja annetused ning makstud 
ametiühingu sisseastumis- 
ja liikmemaksud, residend-
ist füüsilisele isikule maks-
tud elatis (kui see kuulub 
maksustamisele kui elatis, 
mida füüsiline isik saab koh-
tuotsuse, kohtumäärusega 
kinnitatud kokkuleppe või 

pooltevahelise notariaalselt 
kinnitatud kokkuleppe alu-
sel).

Ka lasteaia tasu on kulu, 
mille pealt on võimalik tu-
lumaksu tagasi saada. Toidu-
raha ei ole koolituskulu 
ning seda tulust maha arva-
ta ei saa.

Tähele tuleb panna seda, 
et tulust saab mahaarvami-
si teha ainult siis, kui aasta 
jooksul on saadud maksus-
tatavat tulu. Koolituskulu-
de mahaarvamisi saab dek-
lareerida ainult koolitus-
kulu eest tasunud isik. Õp-
pealaenu intresse saab oma 
tulust maha arvata neid 
tasunud isik või tema resi-
dendist vanem.

Maksumaksja tulust saab 
eluasemelaenu intressi, koo-
lituskulu sh õppelaenu int-
ressi ning kingitusi, anne-
tusi ja ametiühingumakseid 
kokku maha arvata kuni 50 
000 krooni, kuid mitte roh-
kem kui 50% tulust. 2004 
aastal oli piirsummaks 100 
000 krooni, kuid mitte roh-
kem kui 50% tulust.

Alates 2005. aastast võe-
tud eluasemelaenu korral 
saab laenuintressi soodus-
tust, kui eluase soetatakse 
maksumaksjale endale. En-
ne 2005 aasta 1. jaanuari 
sõlmitud laenu- või liising-
lepingu korral saab intressi-
soodustust kasutada ka 
siis, kui eluase soetatakse 
abikaasale, vanematele või 
lapsele.

Infot ja abi saab Maksu- 
ja Tolliameti piirkondlike 
maksu- ja tollikeskuste tee-
nindusbüroodest ja infotele-
fonilt 1811, mis töötab argi-
päeviti 1.–14. veebruarini 8–
18 ja alates 15. veebruarist 
kuni 31. märtsini 8– 20. Füü-
siliste isikute maksustamise 
infotelefon (+372) 8800811 
töötab E–N 8.30 – 16.30
R .8.30 –15.30, e-post: 
füüsisik@emta.ee

Hannes Udde 
Maksu- ja Tolliameti 

teenindusosakonna juhataja 
asetäitja

E-Maksuametis saab tulusid 
deklareerida alates 15. veebruarist
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p Äikest esineb Eestis aas-
taringselt, kuid kõige sage-
dasemad on tugevad pikse-
hood just soojal poolaastal. 
Ehkki piksega seotud näh-
tused leiavad sageli kajas-
tamist nii kohalikus kui 
üleriigilises ajakirjanduses, 
puudub juba aastakümneid 
koordineeritud süsteem 
äikse, ohtlike nähtuste ja 
nende tekitatud kahjustuste 
kohta info kogumiseks. 
Seepärast on Tartu Ülikooli 
geograafiainstituudi tudeng 
Sven-Erik Enno koostöös 
TÜ Geograafia Instituudiga 

algatanud uue üleriigilise 
äiksevaatluste projekti, kuhu 
on osalema oodatud kõik 
ilma- ja loodushuvilised, 
kelle ülesandeks on äikeste 
ja nendega kaasnevate oht-
like nähtuste registreerimine 
oma kodukohas.

Vaatlejatelt ei eeldata 
eelnevat ilmavaatluskoge-
must või põhjalikke tead-
misi äiksest, määravaks on 
huvi ja valmisolek lihtsa-
mat sorti loodusvaatluste 
teostamiseks. Kõik projektis 
osalejad saavad eesti keelsed 
vaatluslehed ning juhendi, 

mis kirjeldab täpselt, mida 
ja kuidas vaadelda ning 
kuhu andmed märkida. 
Vastavalt võimalustele võib 
piirduda väiksema arvu 
oluliste vaatlustega või 
viia läbi ka detailsemaid 
lisavaatlusi. 

Äiksevaatluste teostamine 
annab igale loodushuvilise-
le võimaluse osaleda tead-
uslikult olulise ja vajaliku 
info kogumises ning saada 
samal ajal ka lihtsamat sorti 
loodusvaatluste teostamise 
kogemus. Kõik, kes soovi-
vad äiksevaatlustes osaleda, 

saavad oma nõusolekust tea-
tada 15. märtsini aadressil 
Sven-Erik Enno, Tartu Üli-
kooli Geograafia Instituut, 
Vanemuise 46-326, Tartu, 
51014 või e-mailiga aadres-
sil seenno@ut.ee. Internetis 
saab loodava vaatlusvõrgu 
kohta infot ka aadressilt 
http://zone.ee/funnelcloud/
aiksevaatlus.htm.

Ootame aktiivset osa-
võttu nii täiskasvanute kui 
kooliõpilaste seas!

Eesti Äiksevaatlejate Võrk ootab huvilisi

p Metsaminekut plaani-
sime esimest korda jaanua-
ris, kuid siis läksid ilmad 
ootamatult väga külmaks. 
Lükkasime sõidu edasi 1. 
veebruariks. Kokkulepitud 
ajal oligi onu Villem bus-
siga lasteaia juures. Paljud 
lapsed olid kodust kaasa 
võtnud igasugust metsloo-
madele sobivat toidukraa-
mi: kartuleid, porgandeid, 
kapsaid, õunu, vilja, kaera-
helbeid, saiakuivikuid. Sõit 
“suurde metsa” võis alata. 
Teel lippasid bussi eest läbi 
kaks metskitse. Kohe kuul-
sime ka selgitust, et mets-
kitsed puhastavad oma 
magamisaseme lumest, 
muidu jäävad nad haigeks. 
Ja talled sünnivad neile 
ainult soojadel talvedel. 

Kõigepealt tühjendasime 
jahimeeste loomade toit-
mise platsile oma moona-
kotid. Metssead olid seal 
hiljuti tuhnimas käinud. 
Loomade jälgi ei olnud, 
sest parasjagu sadas lund. 
Jahimehed hoolitsevad tal-
vel metsloomade eest. Toit-
miskohtadele tuuakse kokku 
15 tonni teravilja ning mitu 
tonni kartuleid.

Teadsime, et hiljaaegu 
on jahimeestel metsas tore 
püstkoda valmis saanud 
ning sinnapoole sammud 
seadsimegi. Teel kohtusime 
metsamees Heinoga, kellele 

pakkus huvi, miks nii palju 
lapsi äkki metsaradadel lii-
gub? Meie plaanidest kuul-
des keeras ta kohe auto 
ringi ja tuli samuti kaasa. 
Vahepeal oli onu Villem 
jõudnud lõkke süüdata. Is-
tusime pinkidel, sõime õunu 
ja küpsiseid ning kuulasime 
jahimeeste pealiku mõnu-
sat juttu. Poiste silmad lõid 
särama, kui ta jahivarustust 
näitama hakkas.Järgnevalt 
mõne lapse meenutusi met-
saskäigust.

Rasmus: “Mulle jäi meel-
de, et me käisime metsloo-
madele toitu viimas ja olime 
ühes majas. Onu Villem näi-
tas meile binoklit ja püssi. 
Püssil oli optika peal, siis 
jahimees näeb looma. Mina 
viisin metssigadele kartulit 
ja jänestele õunu ja por-
gandeid.”

Helevi: “ Mina viisin jän-
kudele porgandi ja kartu-
lid metssigadele. Kitsedele 
viisime saia. Bussiga oli 
tore sõita. Jahionnis sõime 
põdravorsti. Onu Villem 
rääkis meile, et jahimehed 
tohivad ainult suuri sigu 
lasta.”

Maria: “Onu Villem pani 
lõkke põlema. Kasvataja Õie 
tõi meile õunu ja kasvataja 
Liia küpsiseid.”

Rein: “Käisime loo-
madele süüa viimas. Seal 
oli onn. Jahimehed ehitasid 

selle. Mina viisin loomadele 
kaera. Sten-Ander viis kap-
sast ja porgandeid. Kertu 
viis kaerahelbeid. Onni 
keskel oli lõke. Lõke põles 
sellepärast, et meil soojem 
oleks. Onu Villem näitas 
meile jahipüssi. Tal endal oli 
seljas punane vest ja peas 
punane nokats. Punane vest 
peab sellepärast jahimehel 
seljas olema, et teine ja-
himees teda näeks. Jahime-
hel on jahil kaasas binokkel 
ning seljakott sooja tee ja 
võileibadega. Igal jahime-
hel on oma pussnuga.”

Kuulsime ka jahimehe-
juttu sellest, kuidas rotid 
mitukümmend liitrit head 
itaallaste toodud veini ära 
“jõid” ja kohtusime lähedal 
metsas töötava Mathilda 
isaga. Onu Villemi pakutud 
põdravorst ja soe tee mait-

sesid kõigile. Paljudel lastel 
on isad-vanaisad jahimehed 
ning Averi rääkis, et ta on 
koos isaga jahilgi käinud.

Suur tänu Villemile selle 
eest, et ta lubas meid “suur-
te poiste mängumaale”! 
Lasteaiast on teatada ka 
lapsevanemaid rõõmus-
tav uudis: igal teisipäeval 
töötab kõneravi vajavate 
lastega logopeed Maris Ai-
dak. Praegu käib tema vas-
tuvõtul 12 last. Hea oleks, 
kui vanemad leiaksid ise 
aega ja tuleksid temaga vest-
lema. Spetsialisti nõuanded 
ja koostöö tagavad kindlasti 
parema tulemuse.

Aita Lind
Lasteaia juhataja

Lasteaialapsed käisid talvises metsas

Iga laps võttis metsloomadele midagi suupärast kaasa.



 veebruar 2006 - 10 11 - 2006 veebruar

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 raamatut viimati lugesid?
  9. Mis Sind ikka ja jälle vihastab?
10. Sinu elu kõige tähtsam sündmus?

1. Abikaasa.
2. Tööasjadele.
3. Lemmik sööki ei ole.
4. Elada tuleb seal kus on hea.
5. Töö ongi hobi.
6. Ei oska öelda.
7. Uudised.
8. Hülgeküti päevik.
9. Seadused, mis on absurdsed ja ei ole

inimsõbralikud.
10. See, et peale uputust jäi hing sisse – endale ja

perele.

Alex Trope,
volikogu liige, Seliste külavanem

Sulev Alas, 
volikogu liige, Manija saarevanem

1. Seina.
2. Jälle tööle.
3. Iga magus, eriti jäätis.
4. Tallinnas.
5. Heategevus, maailmaparandamine.
6. Austraalias või Indias.
7. AK.
8. Narkootikumid ja nende tarvitajad Eestis.
9. Mitte mingi asi ei suuda mind vihastada.
10. Külakogukonda elama tulek.
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a

teisipäeval, 14. veebruaril
Mine sõbrale külla!

a

teisipäeval, 21. veebruaril 
Tõstamaa Rahvamajas 
INFOSEMINAR 
ETTEVÕTJATELE
Algusega kell 14.00
Infoseminari viivad läbi 
Pärnumaa Ettevõtlus- ja Aren-
duskeskuse konsultandid
Seminar on kõigile tasuta.
Info ning eelregistreerimine 
hiljemalt 20.02.2006 
Tõstamaa Vallavalitsuses 
tel: 44 96 180 

a

neljapäeval, 23. veebruaril 
Tõhela Rahvamajas
kl. 20.00 toimub pidu 
“Meestepäeva-eri”
Plaate keerutab DJ Marko 
Pärnust, *silmailu pakub 
kõhutantsija Ulla
Pilet 40.- kr.
meestele 20.- kr.
Baar

a

reedel, 24. veebruaril
Tõstamaa Rahvamajas
VABARIIGIAASTAPÄEVA 
KONTSERT
kl. 19.00 
Valla vapimärkide üleandmine
kl. 20.30 
TANTSUÕHTU koos 
JÜRI HOMENJA’ga
Silmailu pakub tantsutrupp 
“LANCY” show (Laine Mägi)
Tantsuõhtu pääsmed eelmüü-
gis Tõstamaa Raamatukogus
1.-23. veebruarini 30.-
Pilet samal õhtul 50.-

KUHU MINNA

VÕRKPALLITURNIIR
Novembrist jaanuari lõpuni toimus spordiklubi korraldusel traditsiooniline valla võrkpalliturniir. 
Kaheteistkümnel õhtul peeti kokku 24 täispikka võrkpallilahingut. Pingeliste mängude järel reastusid 
võistkonnad: I koht  VÕRGUTAJAD - Ivelin Midri, Kristiina Lepik, Evelyn Liländer, Kerli Brandt, Kuldar 
Miidu, Ago Adler, Janek Jaansoo, Joel Pulk II koht ALEV - Kaoliine Kask, Greete Adler, Heili Timm, 
Merlin Miido, Tomek Jaansoo, Aro Kütt, Rain Leova, Toomas Rõhu III koht SAULEPI - Aire Adler, Liina 
Pärn, Eve Arusalu, Liina Lood, Tarmo Adler, Harli Käärt, Armo Adler, Aivo Krüger, Teet Tetsmann, Priidik 
Randkivi IV koht TÕHELA - Aidi Lellsaar, Siivi Kiirats, Birgit Pere, Ave Martson, Raido Salk, Jaak Tork, An-
dres Laur, Ville Vulkan V koht POOTSI - Veronica Leibur, Kristel Jürgens, Kätlin Jürgens, Valeri Buravkov, 
Valdur Palits, Heikki Niine, Heikki Luhamaa

MÄLUMÄNG
Tõstamaa mälumängusarja IV mängus osales osales 14 võistkonda, mängujuht Jaan Allik.
I koht NULLIRING (Kerli Brandt, Karin Randmäe, Enn Martson, Heikki Luhamaa). 
II koht POOTSI (Heili Timm, Egle Leetmaa, Valdur Palits, Toomas Mitt) 
III-IV koht LÕVISÜDA (Jaan Tamm, Mihkel Lühiste, Hannes Vahemäe, Elli Teras); MM (Anneli Võso, 
Kalev Martson, Marek Lind, Enno Kase).
Järgnesid Tõhela, Vaska, Okas ja Üksteist, Einsteinid, Neli karu ja AA ning Abituriendid, Lea ja Viisteist .

SUUSATAMINE
Avatud on 2 ja 5 km suusarada algusega kooli spordiväljakult. Radade kvaliteet sõltub lume paksusest. 
Sõitu on võimalik alustada juba rahvamaja juurest, kust läheb rada spordiväljakule. Võimalus kasutada 
dušši või tellida saun, telefonil 44 96 214. Ära vaata ainult seda, kuidas olümpial suusatatakse, vaid 
tule proovi ise ka! 

SPORT

Kui Sa ei lähe Tartu
maratonile, oled ära 
vaadanud olümpia 

meeste 4x10 
teatesõidu, tule 

19. veebruaril kell 14 
Tõstamaa selle aasta esi-
mesele pühapäevasele 
SUUSASÕIDULE! 
Rada 5 km, sõita saab 
nii ajale kui ilma. Peale 
sõitu ootab osaleijaid 

tee ja saun!

p Täiskasvanud imestavad 
tihti - jälle üks aasta läinud. 
Kuidas küll nii kiiresti? Al-
les ta algas ja juba lõppes? 
Tänapäevane elurütm sõltub 
suhteliselt vähe aastaaegade 
vaheldumisest. Hommikul 
tööle, õhtul koju.

Nagu üks tark inimene 
on öelnud, kui talt küsiti, 
mis on tema jaoks inimestes 
tähtis olnud? Tema vastas, 
et algul oli oluline väline 
ilu, seejärel tarkus, edukus, 
oskused. Iga aastaga muu-
tub aga järjest olulisemaks 
lihtne inimlik headus. Nii 
lihtne see ongi. 

Mina olen 2005 aastast 
leidnud enda ja külaseltsi 
tegemistes rahu. Soovitus! 
Kui sinagi soovid leida en-
das rahu – ole aldis mõt-
lema. 

Mida sina usud? Tege-
likult usk on meie enda 
kütus. Teame, et usume 
kõik iseendasse. Siis kasu-
tage seda! Kui toimub si-
nus murrang, võidab see, 
kes usub enda võitu. Võiks 
öelda, et eelmine aasta oli 
Seliste Ringkonna Seltsil 
murrangu aasta. Sai kor-
raldatud kolm projektilaa-
grit vähekindlustatud laste 
jaoks. Laager „Märka ja Toe-
ta“, mida finantseeris Hasart-

mängumaksu Nõukogu, oli 
korraldatud Ida-Virumaa 
Psühholoogilise Abi Keskuse 
laste jaoks. Laager „Tahan 
muutuda“ on aastane laa-
ger ja momendil toimumas, 
see on mõeldud Pärnumaa 
Alaealiste Komisjonis arvel 
olevate noorukite jaoks. 
Seda aitab finantseerida 
Justiitsministeeriumi Kuri-
teoennetuse projektitoetuse 
Komisjon. Laager „Kodaniku 
kasvatus“ toimus detsemb-
rikuus Ida-Virumaa Voka 
Lastekodu ja Iisaku vähe-
kindlustatud perede laste 
jaoks. Seda aitas finantsee-
rida Kesk- ja Ida-Euroopa 
Hollandi Fondide Ühendus. 
Nagu eeltoodust võime 
järeldada, on võtnud ka 
külaselts ehk kolmas sek-
tor peale külaelu arendam-
ise veel laste abistamisele. 
Pean tõdema, et külaselts 
koostöös toredate abiliste-
ga on saanud väga edukalt 
nende laagrite korraldam-
isega hakkama ja korraldab 
neid laagreid kindlasti ka 
tulevikus.

Mida sina väärtustad? 
Väärtused on hea elu. Väär-
tused on tegelikult meie 
soovide objektid ja nad 
juhivad meie toimimist. 
Väärtused on ka mingid 

seisundid või tingimused, 
mida inimesed igatsevad 
ja hindavad. Seliste küla 
väärtustab esivanemate va-
nu traditsioone ja tänu sel-
lele sai avatud ka külatoa 
juures käsitöötuba, seda 
ettevõtmist aitas rahastada 
Tõstamaa Vallavalitsus ja 
Kesk- ja Ida-Euroopa Hol-
landi Fondide Ühendus.

Mind üllatas seegi, kui 
sain detsembrikuus Vabarii-
gi presidendilt tänukirja va-
batahtliku töö eest külako-
gukonnas ja Eesti hüvangu 
heaks. Nagu öeldakse ükski 
prohvet pole kuulus omal 
maal… See on veelkord tões-
tuseks, et vabatahtlik küla-
elu edendamine ja kolman-
da sektori koostöö on väga 
vajalik ja ülevamaltki poolt 
tunnustatud ettevõtmine. 

Seliste küla tegemistest 
saad ikka infot, kui külastad 
meie kodulehte internetis 
aadressil www.seliring.ee.

Alex Trope
Seliste külavanem 

MTÜ Seliste Ringkonna Selts 
juhatuse liige

Seliste küla inimlik headus
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LIIS KIIRATS ja 
AIVER OJA 

poeg 
ANDER 

sünd. 26.01.2006

PIRET BART ja 
INDREK SARAPUU 

tütar 
EERIKA 

sünd. 31.01.2006

hällilapsed
Veebruarikuu

MARIA KALEVISTE  85 Tõstamaa alevik
SALOMIA VARMA  84 Pootsi küla
ELFRIDE-ARMILDE UDU 84 Tõstamaa alevik
FLORIIDA IRDT  80 Tõstamaa alevik
ADELE KÜTT   80 Tõhela küla
EDUARD JÕE   78 Tõlli küla
VILMA LÕÕBAS  77 Tõlli küla
LIIVIA TÕNISSON  76 Tõstamaa alevik
VILMA PÄRNAPUU  76 Peerni küla
AINO KOSENKRANIUS 75 Tõstamaa alevik
PEET REILENT   74 Tõhela küla
HELGI SALUMETS  74 Kastna küla
EDUARD ALUMETS  72 Seliste küla
LIIVIA LANGUS  71 Ranniku küla
MARVI VOLMER  65 Kastna küla
LUULE HALJAS  65 Tõstamaa alevik
ANNE SIPLANE  60 Kavaru küla
EERI JANSEN   55 Seliste küla
ÕILME JÜRGENS  50 Tõstamaa alevik
URMAS METS   50 Kavaru küla
LII RISTAL   50 Seliste küla
HELLE VAHEMÄE  50 Tõstamaa alevik

Luule Haljas,

Unusta nutt ja mure,
ela edasi aastate viisi.
Soovin Sulle palju 
õnne sünnipäevaks!

Maria

65

Tõstamaa Hooldekodu võtab konkursi korras tööle 
0,5 koka ja 0,5 hooldusõe ametikohale 

sobiva inimese, kellelt eeldame: 

1. koka ja hooldusõe tunnistust. 
2. head suhtlemisoskust vanuritega. . 
3. söögitegemise kogemust. 
4. koostöövalmidust kollektiiviga. 

Avaldus, CV esitada kinnises ümbrikus 
25. veebruariks aadressil: 

Tõstamaa Hooldekodu 
Varbla mnt. 50 

Juhataja 

Soovin osta vana elamu 
Tõstamaal. Ootan pakkumisi 

telefonil 505 0506.
Ostan metsa- ja põllumaad. 

Telefon 509 7926.

Lgp. Lauluõpetaja ja Laululaps!

p Reedel, 17. märtsil kell 12toimub Tõstamaa Rahvamajas 
X Tõstamaa valla laste- ja noorte Solistide konkurss. Oodatud 
on 4-20 aastased solistid, kellele teeb rõõmu õppida laulmise 
kunsti! Osalejalt ootame ühte laulu omal vabal valikul.
Solistide vanuseastmed: eelkooliealised, 7-8 a., 9-10 a., 11-12 a., 
13-14 a., 15-...a. 
Konkurssi hindab asjatundlik žürii, kuhu kuuluvad kogemustega 
muusikud ja lauljad. Ka publikul on võimalus leida oma lemmik 
kõigi lauljate seast. Osavõtust palume teatada 13. märtsiks.
Info ja registreerimine Tõstamaa Rahvamajas.

Laula enda ja teiste rõõmuks!
Õnnela

(parela@hot.ee ,tel. taskus 5236350 või rahvamajas 44 96 172)

MUUSIKA MEID KÕIKI SEOB...


