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Täname Sind Rita
Sa lahkusid liiga vara, meie kõigi jaoks. Tubli ja aktiivse pereemana kasvatasid
Sa nelja last, töötasid mitmel töökohal ja osalesid eriti energiliselt
ühiskondlikus elus. Sinu suhted vallavalitsusega olid igapäevased, sest andsid
ju aastaid välja valla infolehte Kraater. 101-st lehe numbrist 62 kuuluvad Sulle,
neist viimased panid Sa kokku haigevoodis, võideldes raske ja parandamatu
haigusega.
Sinu algatatud on traditsiooniline võidutule vastuvõtmise tseremoonia vallamaja ees,
naiskodukaitsjate ja kaitseliitlaste rongkäik Püha kiriku juurde ning jaanitule süütamine. Sul oli palju
ettepanekuid meie igapäevaelu muutmiseks. Osa neist on ellu viidud. Aga on ka neid, mis jäävad
ootama paremaid aegu. Nendele lahenduste otsimisel meenutame ja täname Sind, RITA.
Jüri Saar

Sandla Kultuurimaja 45
Sandla kultuurimaja alustas oma tegevust 22.juulil
1967 aastal, mil Tõlluste Rahvamaja kolis Tõlluste
mõisahoonest vastvalminud Sandla keskushoonesse.
Ka Tõllustes tegutsenud ringid tulid koos tollase
direktori Aksel Paltsuga Sandlasse. Aastakümnete
jooksul on Sandla olnud arvestatav koht maakonna
kultuuri-maastikul: on jätkunud osalejaid laulu ja
tantsuringidesse; on tegutsenud näiteringid, põhirõhk
on olnud erinevate ürituste korraldamisel nii lastele kui
täiskasvanutele.
Hetkel tegutseb kultuurimajas 3 kollektiivi: Pihtla
naiskoor, tantsutrupp Emma ja laste rahvatantsuring.
Pihtla naiskoor alustas tegevust 2006.aastal. Esinetud
on oma valla ja teistel üritustel,
2009.a õnnestus kooril pääseda Tallinnassse
üldlaulupeole, seda küll koos Kuressaare naiskooriga
„Ätsed “. Taas on ees laulupeod – 2013.aastal
Saaremaa laulupidu ja 2014.aastal üldlaulupidu
Tallinnas ning koor seab oma samme juba nende
tähiste poole . Hetkel laulab kooris 21 laulunaist
vanuses 26-77 ning proovid toimuvad teisipäeviti kell
19.00-20.30. Algusest peale on koori juhatanud tuntud
koorijuht Marika Mets.

Tantsutrupp Emma alustas oma tegevust 2007.a
oktoobris ja tähistab sel kuul oma 5.sünnipäeva.
Emmat juhendab Pille Õunapuu.
Laste rahvatantsurühm alustas tööd selle aasta
jaanuarist, juhendajaks Eena Mark.
Märtsis osales tantsurühm
Pärsamal laste
folklooripäeval, ning esines Pihtla valla küladepäeval
Sandlas. Sellest sügisest hakkavad trennid toimuma
koolide juures teisipäeviti Pihtlas kell 13.30-14.15 ja
Kaalis 14.45-15.30. Esimene kokkusaamine on 9.
oktoobril ja ootame kõiki1-4 klassi õpilasi tantsima.
Lisaks eelpool nimetatutele pakub kultuurimaja
peavarju noortebändile, mille eestvadajaks on Gerrit
Arge.
Sandla kultuurimaja 45. ja tantsutrupp Emma 5.
ühine sünnipäevapidu toimub 20. oktoobril
algusega kell 20.00 Sandla kultuurimajas.
Annely Õisnurm
Sandla km juhataja

Volikogus
27.septembri vallavolikogu istungil kinnitati Pihtla valla arengukava 2012-2017 koos eelarvestrateegiaga aastateks
2013-2016, sihtotstarbed määrati Masa küla Sihi, Kõljala küla Siplase jagamisel tekkivatele ja Kõljala küla
Tooma maaüksusele. Ka kuulati vallavanema infot olukorrast Saaremaa Omavalitsuse Liidus. Esitatud info võeti
teadmiseks, Pihtla vald jätkab SOL-i liikmena.
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ALGASID PIHTLA SPORDIKESKUSE EHITUSTÖÖD
Vallamaja vastas algasid 20.septembril ehitustööd –
MTÜ Saaremaa Korvpall rajab sinna Pihtla
Spordikeskuse.
Spordikeskuse ehitus on jagatud 3 etapiks, I etapis
rajatakse 2 täismõõtmetes korvpalliväljakut ja üks
rannavõrkpalliväljak ning spordikompleksi teenindav
parkla, II etappi on planeeritud 5 petankiväljakut,
tribüünid pealtvaatajatele ja olmehoone (duširuumid,
tualetid ja sporditarvikute hoidmiseks vajalikud ruumid),
III etappi jääb välisvalgustuse rajamine spordikompleksi
valgustamiseks.
Saare maakonnas puudub seni nõuetele vastav
spordikompleks, kus saaks korraldada välitingimustes
maakondlikke
korvpallija
tänavakorvpallimeistrivõistlusi.

Esimene tööpäev

Ka ei ole Saaremaal petanki harrastavatele sportlastele
korralikke võistlusväljakuid, kus treenida või korraldada
erinevaid võistlusi
Kuna MTÜ Saaremaa Korvpall on aastaid korraldanud
spordiüritusi, kus osalevad sportlased ka mandrilt ja
teistest riikidest, siis tekivad uued võimalused oma
teenuste pakkumiseks ümbruskonna majutus-, toitlustusja kaubandusteenuste osutajatel. Korraliku spordikeskuse
olemasolu annab võimaluse korraldada laste- ja
noortelaagreid.
Spordikeskuse I etapi ehitamist toetas PRIA LEADER
programm

Pihtla Kool külas Päästeameti Kuressaare komandol
Kõik, kõik on uus septembrikuus, kooliaasta uus, ranits
uus, päästekomandolgi kodu uus…
Kuigi juba mihklikuu alguses oli Päästeametis avatud
uste päev, kus kõik soovijad said majaga ja sealse tööga
tutvuda, seadsid Pihtla Kooli õpilased ja õpetajad
sammud uude majja 20. septembril.
Väga meeldiv on tõdeda, et Päästeametiga on meil tihe
koostöö, kohtumist ootavad nii väikesed kui ka suured
igal õppeaastal suure põnevusega.
Lääne päästekeskuse Saaremaa osakonna ennetustöö
vanemspetsialist Kätlin Poopuu ootas meid hommikul
rõõmsal meelel maja ees. Enne kui saime tutvuda
päästjatega, küsimusi esitada ning lähemalt vaadata ja
katsuda päästetehnikat ja –varustust, tutvuda majaga,
vaatasime uues õppeklassis filmi, „Teoreem tulest“.

Vanaaja asjade näitus
9. septembril oli teadupärast vanavanemate päev. Kuna
õppeaasta oli selleks ajaks kestnud napilt nädala jagu,
polnud Pihtla lasteaia- ja koolilapsed veel vanaemadele,
vanaisadele esitamiseks uusi laule ja tantse jõudnud
selgeks õppida ning seepärast otsustati piirduda
omatehtud õnnitluskaartide meisterdamisega. Kaartide
sees oli aga lisaks õnnitlusele veel palve saata
lapselapsega kooli-lasteaeda esemeid oma lapsepõlvest
või noorusajast. Ka Pihtla Kooli töötajad tõid näitusele
huvitavaid eksponaate, mis meenutasid nende
vanavanemate nooruspõlve.
Nii saadigi kokku omanäoline väljapanek, mis sai nimeks
“Vanaaja asjade näitus”. 12.septembril toimus näituse
avamine Pihtla Kooli vastselt remonditud fuajees. Lindi

Need paarkümmend minutit oli ruumis vaikus, sest see
film andis meile kõigile aega mõelda, kui ohtlik on
tegelikult elus tuli. Loomulikult tuletati taas meelde
vanad tõed, kuidas käituda tulekahju korral, kuidas
ohtlikke olukordi ennetada.
Maja oli tõesti ilus. Eriti meeldisid lastele autode
pesukoht, päästjate jõusaal, ning toru mida mööda sai alla
garaaži minna. Mõni julgem sai toru mööda allagi lasta.
Päästetehnika oli võimas. Laste säravad silmad andsid
aimu, et õppekäik oli vahva, vahetu ja võrratu kogemus.
Oma silm on ju kuningas! Kingituseks said lapsed
vahvad Nublu seljakotid.
Täname südamest Kätlinit, edu Teile kõigile uues kodus,
uute kohtumisteni!
Pihtla koolipere nimel õp Marika Mets
aset täitnud vana takuse nööri lõikasid läbi 4. klassi
õpilased Mariliis Albert ja William Vallaste.
Direktor Elna Õunpuu ütles avasõnad ning juhtis
tähelepanu mõnedele huvitavamatele eksponaatidele,
mille otstarvet tänapäeva lastel päris keeruline ära
mõistatada oli. Koolipoiste seas tekitas erilist elevust
vanaegne juukselõikamismasin, millega direktori sõnul
oli omal
ajal pahandust teinud koolipoiste pead kiilaks aetud nii,
et pähe jäänud vaid tutistamiseks mõeldud juuksesalk.
Põnevat vaatamist jagus näitusel veelgi – vanadest
tööriistadest, mänguasjadest kuni veel hiljaaegu kasutusel
olnud vinüülplaatideni. Kuna näituse avamise õhtul
toimus Pihtla Koolis lastevanemate koosolek, said ka
laste emmed ja issid vanu asju vaadates nostalgitseda
Kaili Kaasik

.
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Tantsutrupp Emmal täitub oktoobris 5 aastat
Tantsutrupp „Emma“ alustas oma tegevust Sandla
kultuurimajas 17. oktoobril 2007.a.. Esialgu tantsis
grupis 8 tüdrukut vanuses 14-15 aastat. Mõne aja pärast 2
neist loobus
ja tantsugrupp jäi 6-liikmeliseks.
Intensiivsete treeningute tulemusel valmisid kiiresti
tantsukavad, mida sai uhkelt ka demonstreeritud nii oma
valla kui ka teistel kultuuriüritustel. Ühel hetkel liitus
grupiga ka minu enda tütar, kelle tantsukirg ei lubanud
enam treeninguid lihtsalt pealt vaadata. Nüüdseks on
olude sunnil liikumisi Emma liikmete hulgas veelgi
toimunud, seega on jäänud 5 põhitantsijat ja 2 tüdrukut
löövad kaasa aeg-ajalt.
Peatselt täitub Emma kooskäimisest 5 aastat. Need on
olnud täis tugevat tööd, raskeid trenne, sisemisi võitlusi,
lõbu, nalja ja lustakaid- meeleolukaid esinemisi.
Eredamad mälestused on ühes esimesest esinemisest
Karjas, kus pidulisi ise selles väikeses hubases saalis oli
juga omajagu ning ruumipuuduses oli meie 8-liikmelisele
tantsutrupile nii umbes 3x3 m põrandapinda.

Siis oli vähe puudu, et tüdrukud jalatõstetega kellelegi
viga ei teinud. Tüdrukud ise peavad aga enda
tippehetkeks 2011 a. Õlletoobri mõlema päeva esinemisi
ja muidugi tippude-tipuks: enne kuulsa Saragossa Bändi
ülesastumist soojendas tantsutrupp Emma 2000 vaatajat
oma Saragossa Bändi tantsupopuriiga.
Showtants, mida meie viljeleme on küllalt mitmetahuline
ala, mille eesmärk on peale eneseteostuse pakkuda
lõpptulemusena silmailu publikule. Usume,et oleme seda
suutnud.
Olema väga tänulikud Pihtla Vallavalitsusele, et oleme
saanud omale esinemiseks vajalikud
kostüümid. Kiidusõnad õmbleja Õie Rahnelile, kes
enamik meie kostüüme valmis on õmmelnud. Sagedaseks
abimeheks muusika ja valgusega on meile olnud DJ
Sander Loel.
Pille Õunapuu
Tantsutrupp Emma juhendaja

Kultuuriselts Kevade külastas Jõgevamaad
4.augusti ilusal
varahommikul
asusime
teele
Jõgevamaale, Juula külla, et võtta osa Mõnusate Mõtete
Messist.
Keskpäevaks jõudsime Juula küla kaunile külaplatsile,
mis asub voorede ja järvede vahel. Seal köitis meie pilku
Külakoda, mis on valminud 2010.a. PRIA toetusel.
Üritusel osales 26 ühendust üle Eesti. Ühendustel olid
väljapanekud oma tegemistest. Paljud müüsid oma
tehtud tooteid. Ka meie panime oma lauale välja
külaseltsi tegevust tutvustavaid näputöid ja albumeid.
Messi avas tervituskõnega Juula külavanem Evely
Kaasik.
Noorusliku
särtsuga
esinesid
kooli
tantsutüdrukud.
Messi ajal toimusid järgnevad teematoad:
1. Külanoorte kükitamise koht. Kuidas noor saaks
ise edendada elu maal.
2. Keskea rõõmud. Kuidas edukalt siduda pere-,
töö- ja seltsielu.
3. Penskarite teemaja. Mida veel õppida ja
vanavanemate roll noore pere elus.
4. Maailmalõpu ennetamise tuba. Maailm algab
iseendast. Seega hoia elu enda ümber.
Koostati Mõnusate Mõtete Memorandum. Kirjapandust
said innustust kõik messil osalejad. Messipäeva lõpul
sõime maitsva lõuna ja maitsesime porgandiõlu.
Muide Juula külal on oma raha – Jullar. See on tänuraha
neile, kes on toetanud küla tegemisi. Ka meil võiks olla
oma külaraha, näiteks Kõllar.
Ööbisime Äksi Motellis. Motelli ees, põõsaste varjus on
kivi O.W.Masingule. Eesti kirjamehele, kes elas ja
töötas Äksi pastoraadis. Samas majas, kus praegu asub
motell. Karastunumad meist käisid enne uinumist
Saadjärves suplemas.

Järgmisel päeval oli meie sõidugraafik tihe. Elistvere
loomapargis nägime, kuidas toimetavad 7 piisonit, karu
Karoliina, kährik Krässu ja teised loomapargi asukad.
Vudilas, Eesti suurimas kogu pere mängumaal, on palju
võimalusi sisukalt aega veeta. Jääaja keskus, mis avas
uksed k.a. juulis, on omanäoline keskkonnaharidus- ja
külastuskeskus. Väisasime Pajusi külamaja, mis valmis
LEADER programmitoel k.a. juulis. Pajusi Külaseltsi
juhatuse liige Aili Soolepp tutvustas seltsi tegemisi ja
edasisi plaane. Meile oli kaetud kohvilaud. Imetlesime
lilleilu Põltsamaa Roosiaias, mis on kollektsiooni suuruse
poolest Baltikumi suurim. Seal kasvab üle 1000 erineva
roosi sordi.
Õhtuks jõudsime kodusaarele. Reisi lõpetasime
külaväljakul.
Tänud sõidu organiseerijatele.
Uute ja vanade ilusate paikade avastamiseni Eestimaal.

Pihtla Vallavalitsus kuulutab välja
vähempakkumise

lumelükkamiseks Pihtla
vallas
Pakkumised esitada vallamajja 15.
oktoobriks 2012.
Täpsem info: abivallavanem Tiit Rettau,
tel 4530 286, 5066 193

LK 4

KRAATER

Üks tore päev Kailukas
18.augustil sai teoks ammu kavandatud pidu- üks tõeline
Eesti simman, mis pühendatud taasiseseisvumispäevale.
Avakõne pidas Vätta Poolsaare Külade Arenguseltsi
juhatuse nimel Riina Tärn, kes tervitas kohaletulnuid ja
soovis külalistele tugevust ning õnne, et meie riik õitseks
ka edaspidi. Riina tutvustas ka lühidalt õhtu kava.
Kõne järel juhatas kontserdi sisse Pihtla Naiskoor Eesti
Vabariigi hümniga. Naiskoori esinemise vaheajal sai
sõna Jüri Saar. Vallavanem tänas eelmist Vätta Poolsaare
Külade Arenguseltsi juhatust ning kiidusõnu sai ka uus;
rääkis meie riigi edusammudest viimase 21. aasta
jooksul. Hr Saar rõhutas ka külaseltside tähtsust ja peatus
põgusalt valla võimalustel abistada külaseltse.
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Kõne lõpus soovis kõigile edu, jälgis kontserdi lõpuni
ning lahkus ürituselt rahuloleva ja rõõmsana. Kui
naiskooril said laulud lauldud, vallutasid lava Piiprellide
tantsijad, kes oma lustliku esinemisega suutsid jalga
keerutama meelitada ka kohaletulnud inimesed. Seejärel
lasi imelistel kandlehelidel kõlada muusik Tiia Tasane,
kes laulis koos külalistega hulga rahvalikke laule seltsi
poolt ettevalmistatud laulikutest. Peale mõningast
vaheaega, hakkas nooremale rahvale plaate keerutama
meie kohalik diskor Leevi. Pidu kestis südaööni ning
rõõmu ja lusti oli loodetavasti nii vanadel kui noortel.
Loodame, et sellest Eesti Peost saab alguse üks tore
traditsioon.
Vätta Poolsaare Külade Arenguseltsi juhatuse nimel
Margit Malk

OLED OODAT U D

Sandla Kultuurimaja 45
ja
tantsutrupp EMMA 5
SÜNNIPÄEVAPEOLE

Õnnitleme!

Sandla Kultuurimajja
laupäeval, 20. oktoobril kell 20.00
Tantsuks Laur Teär & Meelis Laido
Pilet 5.00

September
Lembi Lopp 90 Kõljala
Theodor Saar 86 Ilpla
Evald Aav 85 Kangrusselja
Palmi Häng 82 Tõlluste

Piletite müük ja laudade broneerimine
Sandla km-s ja poes 17.oktoobrini,
tel.53025620, 5268684

Kalev Haug 81 Pihtla
Manivald Osa 80 Sepa
Marje Loodus 70 Pihtla

06.oktoobril kell
11.00 peame
viiendat
õunalaata Kõljala
külaplatsil

Mälestame
Rita Loel
1966-2012
Pihtla

Palmi-Elfriede Sall
1923-2012
Kailuka

Kuidas elektriautod
Pihtla valda jõudsid
Kraater ootab kaastöid
ja infot toimuva kohta:
piret@pihtlavv.ee

Valla ehitusspetsialisti
vastuvõtt alates
septembrist
esmaspäeval ja reedel
kell 8.00-16.00

Korstnapühkija vallas 28., 29
ja 30. november
Info tel. 5066193, 4530286

