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 Tõs ta maa val la va lit sus koos Pär-
nu muu seu mi ga an dis väl ja Omar 
Vol me ri kä si kir ja põh jal raa ma tu 
“Tõs ta maa ki hel kon na aja loost 13. 
–20. saj.”.

Idee pä ri neb Omar Vol me ri le-
selt Mar vilt, kes tea dis, et sel li ne 
kä si ki ri on ole mas.

Suur abi raa ma tu val mi mi sel 
oli Agu Las nal, kes ju ba Oma ri 
elua jal oli kur sis kä si kir ja aren-

gu loo ga ning, sel le lõp li kult kok ku 
sea dis.

Agu on ka ise kirg lik aja loo hu vi li-
ne ja mehe sõ nul sai ta sel le kä si kir ja 
süs te ma ti see ri mi sel suu re ko ge mu se. 
Te ma en da lem mik tee ma on ra ha aja-
lu gu ja kes teab või bol la ju ba aas ta 
pä rast il mub Agu kir ju ta tud aja loo raa-
mat. Ku na kä si ki ri oli poo lik, ai tas se-
da väl jaand mis kõl bu li kuks toi me ta da 
Al dur Vunk Pär nu muu seu mist.

Raa ma tu kir jas ta mi se ra has ta mi-
seks kir ju tas pro jek ti Ker li Brandt ja 
75 krooni maksvat raamatut saavad 
huvilised osta vallamajast. TT

Ilmus raamat Tõs ta maa ki hel kon na aja loost
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  Tõstamaa Vallavoliko-
gu istung toimus 26. juulil 
2006.a. algusega kell 14.00 
vallamajas. Osalesid kõik 
volikogu liikmed. Päevakor-
ras oli:
 Tõstamaa valla üldplanee-
ringu eskiisprojekti heaks-
kiitmine. 

Kuulati AS Entec planee-
ringu konsultant Valdeko 
Palginõmme ettekannet.

Üldplaneeringu eesmärgid 
planeerimisseadusest lähtu-
valt on:

1. valla ruumilise arengu 
põhimõtete kujundamine;

2. kavandatava ruumilise 
arenguga kaasneda võivate 
majanduslike, sotsiaalsete ja 
kultuuriliste mõjude ning loo-
duskeskkonnale avalduvate 
mõjude hindamine ning selle 
alusel säästva ja tasakaalus-
tatud ruumilise arengu tingi-
muste seadmine;

3. maa- ja veealadele ül-
diste kasutamis- ja ehitustin-
gimuste määramine;

4. detailplaneeringu koos-
tamise kohustusega alade ja 
juhtude määramine;

5. maareformi seaduse tä-
henduses tiheasustusega ala-
de määramine;

6. miljööväärtuslike hoo-
nestusalade, väärtuslike põllu-
maade, parkide, haljasalade, 
maastike, maastiku üksikele-
mentide ja looduskoosluste 
määramine ning nende kait-
se- ja kasutamistingimuste 
seadmine;

7. rohelise võrgustiku toi-
mimist tagavate tingimuste 
seadmine;

8. teede, tänavate, sadama-
te ja asukoha ning liikluskor-
ralduse üldiste põhimõtete 
määramine;

9. vajaduse korral eraõi-
gusliku isiku maal asuva tee 
avalikult kasutatavaks teeks 
määramine teeseaduses sätes-
tatud korras;

10. põhiliste tehnovõrkude 
trasside ja tehnorajatiste asu-

koha määramine;
11. puhke- ja virgestusala-

de määramine;
12. ranna ja kalda piiran-

guvööndi ning ehituskeelu-
vööndi täpsustamine loodus-
kaitseseaduses sätestatud 
korras;

13. vajaduse korral ettepa-
nekute tegemine kaitse alla 
võetud maa-alade ja üksikob-
jektide kaitserežiimi täpsusta-
miseks, muutmiseks või lõpe-
tamiseks;

14. vajaduse korral ettepa-
nekute tegemine maa-alade 
ja üksikobjektide kaitse alla 
võtmiseks;

15. üldiste riigikaitseliste 
vajaduste arvestamine ja va-
jaduse korral riigikaitselise 
otstarbega maa-alade mää-
ramine ning maakonnapla-
neeringus määratud riigikait-
selise otstarbega maa-alade 
piiride täpsustamine;

Järgnes valminud planee-
ringu tutvustus.

Otsustati: kiita heaks Tõs-
tamaa valla üldplaneeringu 
eskiisprojekt ja esitada see 
kooskõlastuste saamiseks. 
 Maatoimingud. 

Ettekanne maanõunikult 
Helle Vahemäelt.

1. Nõusoleku andmine kin-
nisasja omandamiseks.

Taotluse nõusoleku saami-
seks Rammuka külas asuva 
Riidamaa kinnistu (katast-
riüksused 82602:001:0013; 
82602:001:0014) üldpindala-
ga 46,4 ha ostmiseks esitas 
Aktsiaselts Meris.

Otsustati: anda nõusolek 
kinnisasja omandamiseks.

2. Taotluse Tõstamaa val-
las, Männikuste külas asuva 
Köössa-Jüri katastriüksuse 
(82602:002:0093) jagami-
se ja katastriüksuste piiride 
muutmise kohta esitasid Vil-
le Vulkan ja Leo Salk.

Otsustati: anda nõusolek 
Tõstamaa vallas, Männikuste 
külas Kösa-Mardi ja Köössa-
Jüri katastriüksuste vahelise 

piiri muutmiseks ja määrata 
maa sihtotstarve:

Kösa-Mardi (I katastriük-
sus  82602:002:0015), sih-
totstarve  maatulundusmaa 
100% ;

Köössa-Jüri (I katastriük-
sus 82602:002:0093), sih-
totstarve  maatulundusmaa 
100 %.

3. Taotluse Tõstamaa val-
las, Rammuka külas asuva 
Lepiku katastriüksuse (82602:
001:0055) jagamise  kohta esi-
tasid Endel Vahemäe ja Elmo 
Vahemäe.

Otsustati: anda nõusolek 
Tõstamaa vallas, Rammuka 
külas asuva Lepiku katast-
riüksuse (82602:001:0055) 
jagamiseks kaheks katastriük-
suseks: 

Lepiku katastriüksus, sih-
totstarve maatulundusmaa 
100 %

Metsa katastr iüksus, 
sihtotstarve maatulundus-
maa100 %.

4. Taotluse Tõstamaa val-
las, Seliste külas asuva Teeää-
re katastriüksuse (82603:
002:0029) jagamise  kohta 
esitasid Janno Jansen ja  Ee-
ri Jansen.

Otsustati: anda nõusolek 
Tõstamaa vallas, Seliste kü-
las Teeääre katastriüksuse 
(82603:002:0029) jagamiseks 
kaheks katastriüksuseks: 

Teeääre katastriüksus, sih-
totstarve maatulundusmaa 
100 %

Nurme katastriüksus, siht-
otstarve maatulundusmaa100 
%.
  Sihtasutuse Tõstamaa 
Mõis finantseerimisest.

Ettekanne valla pearaama-
tupidajalt Karin Randmäelt.

Otsustati: suunata Sihta-
sutusele Tõstamaa Mõis te-
gevuskulude katmiseks ja põ-
hivahendite soetamiseks 295 
250 krooni.

Eve Sahtel
vallasekretär

Vallavolikogust
 Vahel kohe peab ko-
dust kaugemal käima, et 
selgitada enesele hetke-
seisu. 

Hiljuti käisin teises 
Eesti otsas Põlvamaal 
Setu kuningriigi päeva-
del. Üritus oli igati tore 
ja südamega tehtud. Ko-
halikud ise küll kurtsid, 
et ikka rohkem nagu väl-
jast inemeste jaoks. Eks 
see häda ole vist igal 
pool - kohalik elanik 
eriti ei viitsi ja vahib pa-
rem videviku vilus see-
bikat. 

Imestama pani mind 
hoopis tõsiasi, et küla-
tee ääres, mida mööda 
sõprade juurde poole ki-
lomeetri jagu sõitsin, oli 
väemalt viis tühja või 
mahajäänud talu.

Majad ja maad on pal-
ju odavamad kui meie 
kandis, aga ka elu tun-
dub kuidagi nigelam ja 
vaesem. Palju söödis ja 
metsastunud põlde, ei 
looma ega lambakarju. 
Meil siin on sildid igal 
teeotsal, veered niidetud 
ning viimanegi sara kal-
li raha eest ära ostetud 
ja korda tehtud.

Ka internet on peaae-
gu igas kodus, klikkad 
ja vaatad Tõstamaa val-
lamaja veebikaamerast, 
kas ilm on valla kesku-
ses ok, enne veel, kui ku-
hugile asutad.

Siin küsib juba nii 
mõnigi külavahele peeni-
kest kõnniteed, aga seal 
ei julge keegi mustkat-
test unistada.

Vahe on vaid 250 
kilomeetrit, aga eluo-
lu hoopis teine. Selleks 
peabki vahepeal ära käi-
ma, et endale teadvusta-
da, kui hea on ikkagi ko-
dus ning et just siin on 
kõige, kõige parem.

Ülle Tamm

JUHTKIRI
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Kuidas näeb välja
Tõstamaa vald 2006?
 Merelaiu Puhkeküla, Kastna kadastik, Ermistu järv, meri 
ja paadisadamad, julged rebasepoisid, linnukesed, natuke 
kuud ja päikest. Seda on pildistanud kolm fotokonkursil 
“Tõstamaa vald 2006 talv-kevad” osalenut - Janely Kuusk-
ler, Eve Käär, Vally Selberg. 

Kuna vallapäevadel oli näitusi nii palju juba ette orga-
niseeritud, siis nende piltidega tutvute rahvamajas sügise 
poole. Selleks ajaks jõuab vast kokku koguda usina fotog-
raafi Toomas Miti, Toomas Rõhu, ka Efeline tehtud fotod 
ning teha sellest üks vahva fotonäitus. 

Aga auhinnalised kohad? Fotode hindajatel oli raskusi, 
sest fotod olid väga erinevad, samas polnud jälle ka suurt 
valikut. I koht Eve foto Rebane toidujahil “Suur Mets”, II 

koht Janely foto “Plikad veemõnusid nautimas”, III koht 
jällegi Eve fotole “Murulaine”. Suure tänud kõigile. 

Vallarahvas, jagage oma suvemälestusi ja -meenutusi 
ka teistega. Kui te nagunii pildistate, siis saatke vahvamad 
neist ka näitusele vallarahvale vaatamiseks (pildid tagasta-
takse). Iga päev midagi toimub ja igal pool - külades käib 
elu, pilte aga???? Pilte ootab järgmise aasta kalender, inter-
neti kodulehekülg, valda tutvustavad trükised, postkaart!

Ootame teie suve ja sügise pilte detsembri alguseks jälle-
gi koos negatiividega vallamajja. 

Head pildistamist!
Raine Viitas

Fotokonkursi žürii liige

Esimene koht: "Rebane toidujahil", autor Eve Käär.

Teine koht: "Plikad veemõnusi nautimas", autor J. Kuuskler. Kolmas koht: "Murulaine", autor Eve Käär.
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Selleks suveks ennustasid iga-
sugu Kuuse-taadid ja põrna-
vaatlejad vihma ja jahedust, 
kui tõsiselt sa ise usud selli-
seid ennustusi või on siiski 
täiesti kindlad reeglid ilma 
tekkimisel ja kõik muu on 
ajakirjandus ja emotsioon?

Kohalikud taadid ja eided 
ennustavad ilma enamasti 
omaenda elukogemuse või 
siis vanarahva tarkuse jär-
gi. Eesti riiklik ilmateenistus 
teeb oma prognoosid teadu-
se, et mitte öelda lausa füü-
sika alusel. Vahe on selles, 
et vanarahvas on pika aja 
jooksul tähele pannud, mis 
millele eelneb ja mis edasi 
saab.

Teaduslik ilmaennustus 
alustab teisest otsast ja ra-
kendab füüsika seadusi hiig-
laslikule õhuookeanile, mis 
ümbritseb kogu maakera ja 
ulatub kümnete kilomeetrite 
kõrgusele. 

Sellistest arvutustest tule-
tatakse ilmaolud igas paik-
konnas eraldi. Paikkond 
ei tähenda aga sugugi se-
da, et igaüks võiks nõuda, 
kas tema maja kohal tuleb 
homme lõuna paiku äikest 
või mitte. Paikkond on ikka 
suurem ala. Ja kui ilmajaam 
ütleb, et Edela-Eestis on sa-
demetevõimalus, siis ei to-
hiks need pahandada, kelle 
aialapi kohal tilkagi ei saja. 
Sageli on ju nii, et maanteel 
on lausa joon näha, kus sa-
das ja kus oli kuiv.

Aga vanarahva tarkus lä-
heb üsna sagedasti teadusli-
ku ilmaennustusega kokku. 

Kui öeldakse, et homme 
hakkab sadama, sest päike 
läheb punaselt looja, siis 
teadlane seletab selle ilusas-
ti ära: õhus on palju veeau-
ru, mis neelab ära sinised, 

rohelised ja kollased kiired. 
Esimesel pilgul paistab mõ-
ni vanarahva ennustus lau-
sa naeruväärne, aga ka siin 
võib peituda tõetera.

Näiteks öeldakse: "Kui 
seitsme-vennapäeval sajab, 
siis sajab seitse nädalat jär-
gemööda.“ Seitsmevenna-
päev on 10. juulil. Selleks 
ajaks on kevadel üha kõrge-
mal käima hakanud päike 
mere ja maa üles soojenda-
nud ning ka õhk on suvise 
olukorraga kohanenud.

Kahjuks ei toimu õhuvoo-
lude suvise olukorraga koha-
nemine igal aastal ühtmoo-
di, sest piisab üsna väikesest 

häiritusest ja õhk hakkab lii-
kuma teisiti. Aga 10. juuliks 
on õhuvoolud võtnud sisse 
asendi, mis suurt enam ei 
muutu, sest päike ju enam 
kõrgemale ei tõuse. Nüüd 
oleneb nende suurte õhuvoo-
lude asendist, kas meie siin 
jääme külma ja vihma kätte 
või kestab ilus ilm suve lõ-
puni. Tänavu tundub olevat 
tegu teise olukorraga. 

Meie siin Tõstamaa kandis 
sõltume merelisusest ja kui 
meenutada jaanuaritormi 
siis suurema veetõusu puhul 
jääb priske osa rannikust ja 
laidudest vee alla. Praegu 

räägitakse väga palju kliima 
soojenemisest ja maailmame-
re taseme tõusust, kas tuleks 
tasapisi Haanja kõrgustikule 
kolima hakata?

Jaanuariuputus tuli sel-
lest, et kokku langes üsna 
mitu ebasoodsat olukorda.

Esiteks puhusid tuuled 
tormi ajal väga halvast suu-
nast ja ajasid vee Pärnu lah-
te nii-öelda hunnikusse.

Teiseks oli veetase Pärnu 
lahes juba eelmiste tormide 
ja madala õhurõhu tõttu 
kõrgem kui tavaliselt – vesi 
polnud jõudnud veel tagasi 
valguda, kui juba tuli peale 
uus, saatuslik torm.

Intervjuu Eesti Merea-
kadeemia professor, 
hüdrometeoroloogia 
õppetooli juhataja Sirje 
Keevallikuga, kes oli 
taas kord Tõstamaa 
kandis suvitamas.

Ilm on puhas füüsika

Sirje Keevallik Manilaiul veemõnusid nautimas.
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Kolmandaks oli jõgi soo-
ja talve tõttu vett täis ja se-
da tuli pealtvoolu juurdegi. 
Nii et see uputus ei olnud 
kuidagi seotud maailmame-
re tõusuga.

Maailmamere tase tõuseb 
tõepoolest umbes 1 mm aas-
tas, aga Eesti manner kerkib 
vähemalt sama kiiresti, nii 
et meil Maailmamerega mu-
ret ei ole.

Millised on need põhjused, 
mis võivad taas kord sellise 
suure tormi tekitada? Kas 
me saame ennast kuidagi 
kaitsta?

Minu vanaema oli Pärnus 
õmblejanna ja elas üsna ran-
napargi lähedal väikeses ma-
jas. Tema ja ta lapsed olid 
sellega harjunud, et vesi tuli 
vahel aeda ja tuppagi. Las-
tel oli lõbu laialt, sest nad 
said vee sees karkudega 
käia. Aga seda, kuidas end 
kaitsta, näeb vanade ehitis-
te näitel.

Ammende Villa parkett 
jäi rikkumata, sest maja on 
ehitatud kõrgele vundamen-
dile. Ja rannaäärne talupere-
mees vaatas ikka enne talu 
rajamist kõrgema koha, kus 
lähedal vanad suured puud. 
See on ju näitaja, et uputus 
pole kaua aega sealt üle käi-
nud. 

Käisid ka ise abiks tormikah-
jusid koristamas, kas teadla-
sena pani see looduse poolt 
tekitatud kaos Sind kuidagi 
teisiti oma tööle vaatama?

Tormikahjud Manilaiul 
olid hirmuäratavad, ent 
parandatavad. Tuli vaid rii-
suda ja hanguda ja naabri-
mehe küttepuud kokku kor-
jata. Koledad olid uputuse 
tagajärjed Häädemeestel ja 
see pani küll tegutsema.

Koos mereteadlastega 
saavutasime, et Eestis seati 
sisse jälgimissüsteem, mis 
peaks õigel ajal hoiatama 
veetõusu eest. Tormihoia-
tus anti ju õigel ajal, mis 
näitab, et ilmaennustusega 
on meil asjad enam-vähem 
korras. Nüüd peaks aegsasti 
tulema ka uputusehoiatus.

Aga kõige õudsem oli siis-
ki mõelda, mida inimesed pi-
did üle elama, kui nägid, et 
vesi muudkui tuleb ja tuleb 

ja pole teada, kui kaua see 
kestab. 

Kas kliima soojenemine on 
inimeste nö kätetöö ja kui-
das see konkreetselt siis käib 
ja kas kartulite asemel võiks 
siis varsti banaani ja ananas-
si noppida? Kas aastaajad 
meil siin taanduvad suveks 
ja leebeks kevad-sügiseks?

Kliima on alati muutu-
nud ja ilmselt jääbki alati 
muutuma.

Tuletagem vaid meelde, 
et kunagi oli jääaeg ja en-
ne seda kunagi väga soe 
periood, mil kasvasid hiidsõ-
najalad ja liikusid ringi sau-
rused. Ja nende pikkade ja 
põhjalike kliimakõikumiste 
"kukil“ liiguvad keskmised 
kliimakõikumised ja nende 
"kukil“ omakorda väikesed.

Kes kaua on elanud, see 
mäletab, et 1960. aastatel 
räägiti kliima jahenemisest, 
sest keskmised temperatuu-
rid kippusid kahanema. 
Nüüd siis on tegu soojene-
misega, milles kangesti ta-
hetakse süüdistada inimest, 
kes naftat ja kivisütt põletab 
ja niimoodi atmosfääri liig-
set süsihappegaasi saadab.

See on osaliselt kindlas-
ti õige, aga keegi ei saa 
kontrollida, milline oleks 
meie kliima siis, kui inim-
tegevust ei oleks. Igal juhul 
tehakse õigesti, et inimtege-
vuse võimalikust mõjust nii 
palju räägitakse. Sest kui 
me saame midagi ära teha, 
siis tehkem ja piirakem iga-
suguste soojendavate gaasi-
de lisamist atmosfääri.

Aga üleüldine soojenemi-
ne ei käi kindlasti nii liht-
salt, et igal pool ja ühtviisi. 
Seni on polaaralad soojene-
nud rohkem kui troopika ja 
mandrid rohkem kui meri. 
Talv on soojenenud rohkem 

kui suvi ja öö rohkem kui 
päev. Ja kui ei juhtu mida-
gi ootamatut, siis kestab see 
kõik niimoodi edasi.

Ka Eestis on viimase 50 
aasta jooksul tunda sooje-
nemist, aga seda peamiselt 
kevadkuudel. Ja soojenemi-
se tagajärjed võivad olla 
meeldivad, aga ka ebameel-
divad.

Meeldiv oleks see, kui 
siin hakkaksid kasvama lõu-
namaa puuviljad. Ebameel-
div on see, et kaovad need 
taimed, mis ei talu kuuma, 
vajavad suvel pikka valget 
päeva või tahavad talvituda 
lume all.

Meeldiv on see, et ei pea 
kasukat ja talvesaapaid ost-
ma. Ebameeldiv on see, et 
toad hakkavad vajama ja-
hutusseadmeid ja see ajab 
elektriarved suureks.

Aga ma ju ütlesin, et see 
toimub nõnda siis, kui klii-
ma mingil muul, inimtegevu-
sest mitte tingitud põhjusel 
ei hakka jahenema.

Siin-seal kirjutatakse, et 
Golfi hoovus hakkab ära jah-
tuma, kuidas see meie elu 
Eestimaal mõjutab ja kui 
kiire protsess see on?

Golfi hoovus on see, mis 
lubab meil siin nautida soo-
ja suve ja parajat talve ning 
hoiab kõik Norra sadamad 
jäävabad.

Kui sama laiuskraadi pi-
di "sõita“ Siberisse või Ka-
nadasse, siis näeme, et seal 
on igikelts ja tundra. Järeli-
kult Golfi hoovuse kadumi-
ne tooks meile samasuguse 
olukorra. Kummaline on 
aga see, et Golfi hoovuse 
kadumise põhjuseks võib ol-
la seesama kliima üleüldine 
soojenemine.

Nimelt saab hoovus algu-
se Mehhiko lahest, kuhu pi-
devalt puhuvad passaattuu-
led vee kokku ajavad.

Vesi hakkab tasapisi piki 
Ameerika rannikut põhja 
poole liikuma, aga päris hoo 
saab ta sisse seetõttu, et kau-
gel Põhja-Jäämeres paikneb 
mootor, mis vett enda poole 
kisub. Nimelt hakkab sinna 
jõudnud vesi jäätuma.

Aga jäätub ainult mage 
vesi, mistõttu merevesi muu-
tub soolasemaks ja seetõttu 
ka raskemaks ning vajub 

põhja, et seal tagasi lõuna 
poole liikuda.

Kui nüüd kliima läheb 
soojemaks, siis vesi enam 
ei jäätu ja mootor jääb seis-
ma.

Millal see juhtub, on ras-
ke öelda, sest niiviisi on see 
kestnud juba oma 9000 aas-
tat. Aga jääajal Golfi hoo-
vust polnud ja see paneb 
mõtlema, et küllap ta kuna-
gi kaob jälle.

On Sul nägemus meie paari 
lähima sajandi kliima kohta, 
et siis tulevased põlvkonnad 
teaks.

Vaat sellele küsimusele ei 
oska vastata ka kõige helge-
mad pead ja kõige võimsa-
mad arvutid. Mis siis veel 
mina!

Oma puhkuse ajal oled ikka 
mõned päevad Manilaiul 
veetnud, kas sellepärast, et 
hüdrometeoroloogiat ehk 
vett ja taevast on siin kül-
laga?

Manilaid on kosutav paik 
ja seda mitte ainult vee ja 
taeva tõttu, vaid rohkem 
Riida talu pererahva tõttu. 
Tutvusin Üllega täpselt 26 
aastat tagasi, kui ta veel 
elas Lõuna-Eestis.

Sellest ajast saadik kisub 
vahel ikka tema juurde, et 
mahlakat juttu vesta. Üllega 
on veel suurem sõber minu 
tütar, kes on temast umbes 
sama palju noorem kui mi-
na vanem.

Küllap võlub meid mõle-
maid Ülle rõõmus meel ja 
terav mõistus.

Sinu juured on ju pärit Pär-
nust, aga ometi sealsel ran-
nal Sind peesitamas ei näe.

Isa Harald Keres on mul 
tõesti Pärnus sündinud, aga 
kui ta Tartu Ülikooli läks, tu-
li vanaema Pärnust ära, et 
pojale süüa keeta ja odava-
malt maja pidada.

Vanaisa elas Pärnus Su-
peluse tänaval kuni 1957. 
aastani, mil ta Tartusse too-
di ja suri.

Mina ise olen sündinud 
Tartus ja sattusin Tallinnas-
se elama seetõttu, et sain 
TPI noorele õppejõule me-
hele.

TT

Kui me saame 
midagi ära teha, 
siis tehkem 
ja piirakem 
igasuguste 
soojendavate 
gaaside lisamist 
atmosfääri.
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Tõstamaa 10. vallapäevad
 Vallavanema Rõhu leian valla-
majast kaunis mõtlikuna oma laua 
tagant. Kümnendate vallapäevade 
eel julgeb ta isegi kahelda, kas seda 
kõike vaja on ja võibolla teeb vald 
üldse liiga palju. Inimeste eneste 
initsiatiivikusest jääb kindlasti vä-
heks ja räägib ühe hingetõmbega 
vähemalt viis episoodi jamadest, 
mis teda praegusel hetkel häirivad. 
Kümme aastat tagasi pidas Toomas 

koos Andrei Uduga plaani, et võiks 
ju vallapäevi teha ja eks nad ole rah-
vale meeldinud ka. Vallapäevad ole 
eelkõige tähtsad nendele, kes Tõsta-
maad oma südames kannavad, aga 
elu on pillutanud kaugemale ja nüüd 
on jälle palju rõõmsaid kohtumisi. 
Seepeale teatab ta juba natuke rõõm-
samalt, et  olgu vallapäevade sõnu-
miks ”Tere päike” ja sammub avatse-
remooniale.

Efeline, kes on juba 36 aastat Tõstamaal elanud, ei jõua koos 
sõbrannadega ära kiita, kui ilusaks on siin läinud. Ennevanasti 
tuiskas liiv kõikjal nüüd on ilus teekate. Pargid ja surnuaed on 
korras. Iga kord, kui kuskilt kaugemalt tuled, tundub Tõstamaa 
kõige ilusam ja armsam, arvavad prouad. Ja see Rõhu on valla 
nii ilusaks teinud, ei jõua tõeline fan-clab Meeri, Efeline ja Vil-
ma vallavanemat ära kiita. 

REM-i mees Mait ütles, et nad teevad muusikat mõnu 
pärast ning tasu olgu suudlustes ja kallistustes. Tema 
meelest oli ka tuleetendus vahva. Ainus kriitika käis saali 
akustika kohta, spordisaalis pole seda olemaski ja see rikub 
palju ära. Saaks juba rahvamaja remonditud, ei jõua Mait 
ära oodata.
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Paul kurdab, et väga palju üritusi on korraga ja rahvas 
rändab. Tänavu on üldse kuidagi vähem inimesi, aga muidu 
on tore ja saab ikka sõiduvees oldud ning hommikuni tantsu 
kepsutatud, pajatsb mees. Vend Karlgi on jälle kodumail 
käimas.

Kärneri talu mehed on uhked, et kool on nii ilusaks tehtud 
ja alevi vahel ei tuiska enam liiv. Turgu pidav Paul lubas varsti 
kõrtsi kah turule teha, et õhtuti igav ei hakkaks.

Kaupluses vihuti tööd kõvasti 
teha, lõunaks oli tavalise saja 
asemel juba kolmsada klienti 
käinud. Enamasti osteti igasugu 
jooke ja jäätist.

Villem Jaansoo on koha-
lik jahimeeste pealik ja 
ikka alati vallapäevadel 
kaasa löönud. Tema arva-
tes köidab selline üritus 
rahvast ühte ja need kes 
on aastate jooksul ära 
läinud tulevad just nüüd 
kodukanti vaatama. 
Nauditav värk ja viimase 
peal kiidab mees. Võibol-
la natuke liiga palju on 
üritusi, hästi ei jõua iga-
le poole, aga äkki noo-
red arvavad teisiti, lisab 
ta. Tänavusel turuhommi-
kul oldi veidi tagasihoid-
likumad. Piirduti väikese 
jahinapsu ja hirvevorsti 
sakusmendiga.

Suure rõõmu ja üllatusega kohtusid üle hulga 
aastate endised kooliõed ning mängukaasla-
sed Naali-Marie Liivrand ja Vaike Aavasalu. 
Üks Värati ning teine Suti külast, mõlemad 
Tõstamaa kooli esimesest lennust. Naali klass 
pidas ka klassikokkutulekut. Mõlemad naised 
ei väsinud kiitmast nüüdset kooli ilu.

Maarjaliis üritas ka kuulajaid 
laulma meelitada.

Traditsiooniline rattaorienteerumine, 
kes kartis eksida, läks koos grupiga.

Enn Martson tegi särava rolli tädina.

Riho Väli 
valis pulm-
itamiseks 
õige päeva.
Kõik kes 
tahtsid 
said pruuti 
kaeda.
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  Pä rast pik ki kan na tu si 
on raa ma tu ko gu ava ra ma 
ja rõõm sa ma vä li mu se saa-
nud. Et sünd mus meel de 
jääks oli Lea kut su nud kok-
ku va na kaar di väe näi te rin-
gist ning mui du gi hul ga lu-
ge jaid ja tu le va si lu ge jaid. 
Sa la mi si poe tas ta, et ka raa-
ma tu võlg nik ke oli riiu li te 
va hel lii ku mas nä ha. Lõõt-
sa ti ri ti kõr vai luks ja üks 
nais te tants ki sai tant si tud. 
Mee leo lu loo mi seks kul tuu-
ri temp lis, pa ku ti pu na vei ni, 
kom mi ja küp sist ka. Las te-
le gi oli oma meis ter dus tu ba 
ava tud, kus pa be rist unis tus-
teau to sid kok ku vol di ti ja 
limp si rüü ba ti. TT

Raamatukogu remont 
lõppenud

Nõid ja kuu lus en nus ta ja 
oma mus ta kas si ga mu ret 
kuu la mas, kas si le meel dis 
raa ma tu ko gus vä ga ja ta keel-
dus lah ku mast.

Ka kuu lus la vas ta ja Ba sa bu lov oli kü la lis te ga koh tu ma tul-
nud.

Ala tes juu li kesk pai gast on 
kord kuus nä ha Ragn-Sell-
si au tot väi ke sel Ma ni laiul. 
Nüüd sest po le väi ke saa re 
ela ni kel prü gi ve da mi se ga 
mu ret, se da küll ai nult na vi-
gat sioo ni pe rioo di ajal.

Maie Lätti lillestuudio 
esines fantaasiarikaste 
seadetega sodiaagi-
märkidest. Pildil veevalaja 
ja jäär.

Kõi ge suu rem kor ral da ja 
Õn ne la tä nas val la päe va de 
lõ pe ta mi sel kõi ki abi li si ja li-
sas, et see kõik oli üks suu re 
rõõ mu ga ise te ge mi se näi ta-
mi ne. Veel en ne li pu lan ge ta-
mist lu bas val la va nem 
Too mas, et tu le val aas tal tu le-
vad val la päe vad kind las ti.

Val vo Vol ge rad üt leb, et 
tal le meel dib igal aas tal 
au gus tis ko ha ta va nu 
sõp ru ja rok ki da ala ti 
värs ke REM-i saa tel hom-
mi ku ni. “Koo li ma ja on 
ka eri ti ilu saks teh tud ja 
kui ku na gi omal lap sed 
tu le vad, mi ne tea, äk ki 
hak ka vad siin koo lis käi-
ma,” li sab ta
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 Juulikuu esimese päeva 
lõõskavas päikesepaistes 
peeti Tõhelas 12. koduko-
hapäeva. Kokku tõi see üle 
300 paikkonnaga seotud ini-
mese.

Pidulik oli laululava ava-
mine puhkpillide saatel. Kii-
deti ja tänati tegijaid.

Seejärel kogunesid aja-
loohuvilised tubasele tööle- 
teoreetilise eelhäälestusele 
õppekäiguks kunagiste suur-
te taludega Häidaste külla 
(juba 1624. aastal olemas 
olnud; ühendatud Alu küla-
ga 1977).

Kalmistul eelkäijaid mee-
nutatud ja rahvamajas keha-
kinnitust võetud, vuras auto-
derivi Alu teed pidi endisse 
Häidaste külla.

Alustasime Saratopi ta-
lu õuest. Küla ainukesest 
tervena säilinud kaunist 
rehielamust (rehielamu on 
maailmas ainulaadne ela-
mutüüp!), samas uudistasi-
me paikkonnale tüüpilist 
kõrgete kiviseintega tara, 
põhuküüni (neid oli külas 
vaid kaks), suurt aeda. 

Endine külatee käis läbi 
selle pere õue. Saratopi pere 
järeltulijad olid praeguseni 
säilinud endised teejupid nii 
puhtaks niitnud, et aiakivid-
ki särasid.

Teekond jätkus läbi kahe 
piimapukiga küla elupaika-
de, abiks värskeltilmunud 
raamat Häidaste külast. 
Sellelt reisilt jäi sügav veen-
dumus, et esivanemate va-
batahtlik töötegemine on 
kandunud edasi tänasesse 
päeva.

Nii oli Kundro (Tiit Kuusi-
ku ema kodu) õu niidetud. 
Hillar Pirsi oli lisaks oma 
Kundro õuele ka küla ku-
nagise kõige suurema talu, 
Orika-Jüri õue puhtaks niit-
nud (Ester ja Kaire Vilgatsi 
endine kodu enne Kundro-
Uuetoad).

Orikatoal meenutasime 
nelja perepoja perede Root-

si minekut (nüüd on Rootsis 
Häidaste küla “filiaal”).

Heinast puhtaks oli niide-
tud ligi 40 aastat tagasi ka-
dunud Nuki talu õu. Teinud 
oli seda 18 aastat seal tee-
nijatüdrukuks olnud Kõrtsi 
Liisa tütar Vilma Kõrvemaa 
pere.

Imetlesime küla ainukest 
Küti talu häärberit ja nende 
avarat õue.

Ligi 60 aastat kasutama-

ta vankritee läbi Saika soo 
kunagiste Kõrgemäe vaeste-
majadeni on igavesti võssa 
ja rohtu kasvanud.

Meie käik sinna jäänuks 
tegemata kui Saratopi pere-
poeg Eimar Rand ja tema 
õemees Mihkel Laur poleks 
teed käidavaks teinud ja 
üle sügava kraavi silla ehi-
tanud (teekond tehti kaasa 
isegi kõrgekontsaliste kinga-
dega). Tänu neile, nägime 

kunagise kivise vaestemaja 
müürijuppe ja sealsete asu-
kate keldreid ning rahvapä-
rimustega seotud kivi, mille 
all pidavat kulda olema.

Huvitav lisada, et mitmed 
kohalikud elanikud sattusid 
Saika sohu ja Kõrgemäele 
esimest korda.

Olgu tänatud kodupaigast 
lugupidavad teetegijad ja nii-
dutööga vaevanägijad. 

Vaike Hang

Tõhelas peeti 12. kodukohapäeva

Väsimatu Vaike Hang on ligi 30 aastat Tõstamaa talukohti kaardistanud ligi saja aastase 
läbilõikega 47 küla kohta. Tema sulest on ilmunud raamat kuue küla kohta. Vallapäevade 
raames tutvustab Vaike Häidaste küla ajalugu. Kahju, et vanade külade nimed on kaartidelt 
kadunud, arvab teenekas koduuurija. Samas tunneb ta heameelt, et noori koduloohuvilisi on 
siiski sirgunud.

Ostan korteri Tõstamaal (soovitavalt 3- toaline) Tel. 506 3191
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 Laupäeval, 29.juulil oli 
Vokiratas palutud esinema 
järjekordsele Ermistu-Lõu-
ka külade päeval Ermistu 
järve ääres. 

Loomulikult oli meil või-
malus osa saada ja nautida 
seda lõbusat melu, mida päi-
kesepaisteline ilm ja rohe-
lusse uppuv veekogu igati 
toetas.

Seal aerutati, maadeldi 
mudas,”veheldi”sangpom-
miga ja veeti köit. 

Köieveost üle kanali ku-
juneski kõige vaatamängu-
lisem etendus. Reeglid olid 
lihtsad: vastasmeeskond 
tuli vette tõmmata. Seal ei 
hoolinud keegi “sissekuk-
kumisest” kas riietega või 
ilma. Peaeesmärgiks oli kii-
resti kaldale ujuda ja uuesti 
alustada.

Rahvast oli palju ja kõik 
elasid üksteisele kaasa. Lau-
sa uskumatu, mida võib kor-
da saata hea tahte ja ettevõt-
likkusega, pealegi paeaegu 
olematu eelarvega.

Aga nii äratataksegi kü-
lad elule, lähendatakse kü-
lade endiseid ja praeguseid 
elanikke üksteisele.

Kiitus Madisele ja tema 
abilistele ilusa päeva eest 
Ermistu järve ääres.

Efeline 

Vahva külapidu Ermistus 

Mudased maadlejad pakkusid pealtvaatajatele palju nalja ja naeru.

Kellel köieveos jaksu vähem, sulpsatas hooga vette. Kui mehed olid natukene julgust võtnud, keerutati jalga 
varaste hommikutundideni.



11 - 2006 august

Õnnitleme
palavalt oma
kaasautorit

Efelinet
juubeli puhul!

Tõstamaa Tuuled

Nõnda kirjutas 18.sajan-
di lõpul ja 19.sajandi algu-
ses elanud pedagoog ja kir-
jamees Johann Christoph 
Petri eestlaste kohta. Ma 
millegipärast usun, et ega 
ükski eestlane end selliseks 
pidada ei taha. Pigem arva-
takse end olevat kange ja 
tugev rahvas, kes suutnud 
sadu aastaid elada võõra 
ikke all.

Samuti on eestlased kin-
nised, iroonilised, sõpru 
hoidvad, blondide juustega, 
targad jne. Mina ise arvan, 
et kõige muu hulgas on 
eestlane üks paras naljani-
na. Anekdoote, mis pajata-
vad eestlaste tempudest nii 
mõisnikele kui oma kallite-
le kaaskondlastele kolde ää-
rest, teab igaüks. Ka usun, 
et igaüks võib hoobilt üles 
lugeda mitu naljakat (ja või-

bolla ka piinlikku) juhtumit 
oma elust. Minu elus on 
selliseid juhtumeid kaugelt 
rohkem olnud ning sageli 
nendin häbenedes, et ega 
see blond pea mulle õnnis-
tuseks küll pole.

Üks piinlik ja natuke ka 
naljakas juhtum, mida koge-
sin, juhtus Tallinnas Coca 
Cola Plazas. Olime sõbran-
naga läinud vaatama Brid-
get Jones’i filmi teist osa 
ning kaasa ostnud jäätise-
kokteilid.

Poole filmi peal hakkas 
kokteil otsa saama. Ürita-
sin tasakesi ka viimast til-
ka kätte saada, aga no mis 
teha, kui see igavese lörina-
ga sealt topsi põhjast tuleb. 
Vaikses saalis löristamine 
ajas mind ennastki naer-
ma, aga neelatades viimast 
kokteili sõõmu ja naeru ki-
histades, oli tagajärg palju 
hullem kui ma arvata oska-
sin. Krooksatus, mis minu 
kurgust vabanes, oli vaik-
ses saalis hullem kui tuuma-
pommi plahvatus.

Ja nagu kiuste oli ka fil-

mis just sel momendil vaik-
ne episood. Oeh, mul oli nii 
piinlik, et kogu ülejäänud 
filmi püüdsin peituda tooli 
sügavustesse ja vältida hin-
gamist, et see minu asukoh-
ta ei reedaks...

Oma tõelise blondi ole-
must õnnestus mul tõestada 
alles üsna hiljuti, kevadel, 
kui olin tööasjus Berliinis 

ning suhtlesin vägagi rah-
vusvahelise seltskonnaga.

Esimesel õhtul tutvusin 
uute inimestega, sealhulgas 
siis ühe Belgia ülikooli üliõ-
pilastega. Teiste seas oli ka 
üks india päritolu üliõpila-
ne, kes üritas seltskonnas is-
tudes mulle selgeks õpetada 
oma nime – Anant.

Noormees ütles, et kui 
võtta Kofi Annan’i nimi 

(ÜRO peasekretär) ja panna 
Annan’le „t” lõppu, siis see, 
mis välja tuleb, ongi tema 
nimi ehk siis Anant. Seepea-
le vaatasin mina talle suuril 
silmil otsa ja teatasin, seda 
ka täiesti siiralt mõeldes, et 
meil Eestis küll Annani ni-
melist kohvi ei müüda. Ja te 
võite arvata, kas kogu selts-
kond jäi täiesti tummaks. 
Alles peale viiesekundilist 
vaikust taipasin, mida olin 
öelnud ning siis oli mul se-
davõrd piinlik kui teistel nal-
jakas...

Rohkem ma oma piinli-
kest ja väga naljakatest juh-
tumitest ei räägi, sest kui te 
neid kõiki teaksite, tekiks 
kindlasti küsimus, kuidas 
ma üldse suudan aeg-ajalt 
jätta tõsise inimese muljet. 
Ja ausalt – ega see alati ei 
õnnestugi.

Ise lohutan end sellega, 
et eestlane ongi üks nalja-
ninade rahvas, kes naerab 
teiste kulul ja viskab enda 
üle veel kõige rohkem nalja. 
Tehke seda teiegi! 

Liina Käär

Eestlane on naljanina
"Mõtlemises ja tegemi-
ses näitavad nad endid 
tuimad, kindluseta, 
pikalised ja kõvameel-
sed välja.”

Nendin 
häbenedes, et 
ega see blond pea 
mulle õnnistuseks 
küll pole.

19. augustil toimub Tõstamaa laululaval 
PÄRNUMAA TAADI-MEMME 

SUVEPÄEV.
Kell 14 Rongkäik rahvamaja juurest 
laululavale, meeleolukal kontserdil 
esinevad kollektiivid üle Pärnumaa.

Suvepäev kestab kella 18.-ni. 
TULE KAEMA!

TÕSTAMAA
JALGPALLITURNIIR 2006
www.zone.ee/tostamaajalgpall

2. septembril 
Tõstamaa Staadionil algus kell 10

(alagruppide loosimine 9:45)

MEESTE TURNIIR 
(võistkonnas 8, väljakul 5+1 mängijat)
NAISTE TURNIIR 
(võistkonnas 8, väljakul 5+1 mängijat)

Osavõtumaks 200 krooni võistkonnalt.

TULE OSALEMA JA 
KAASA ELAMA!

Informatsioon ja eelregistreerumine
Jaan.Rea@hot.ee  Tel: 504 3074
Kohustuslik eelregistreerimine (kuni 26. august)

NB! Võistkondade arv on piiratud!
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