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lJõmzmaa. vaffa ajafefit

I
Paju lennutah sulgjaid ehemeid - päikese taevabar
kastan·lJitega sillutab teed: . 1übeDema:
Tulvil sireli lummo, aroo1hi - Jaaniöö onseot:ud

saabub PlJhjanitla valge M .... paljude taVadega
Suvise pööripäevaajal pübitseme 'õnne ennuStami$eks

valguse-ja suvepüha - j~ .. - eriti ~ae
Kiriku järgi on see Ristija - hulgasJaaniööl võis
Johannese sünnipäev, aga ·0 neiu ilusaks saada
rahvauskumuste jälgi .011 Jaan . kui ta ö1r~

viljakasvataja haldjas::, Mardi v~ biieallikale läks,
kes ilmub jaaniööl kõigi tei$te nägu pesema. "

.haldJate ja surnud bingedega- Samuti võis korjata
kodukoha biitesse, põldudele, j~ ja seda

, ' koplitesse. Ta!?n kõige õiglasem hiljem ilmavib ... '. Rahvaluu1es,on iiadvaeslapse
. haldjas; kes annab tõõkale saaki ja ·kasutada.- Kaste kOJ)amiseks Jaotati p~ mis r<>busseveeresid ja _

karistab laisku .. lohakaid - . rätik n>hu'peale ja kui see tnärjaks _•...1.' ikeStekSinuutusid.·Kes' nmg ·····,_uss

vaesusCga .. sai - vääoati vesi välja ning koguti e jamnussi lroju \1ÜS~~nele tuli 'õnn
JaanitulipJl tükk esi~ nõusse. seda tuli teba üksinda ja~., 'k9ju ...~ Ussiära ~ või taPPis,
ajalugu: jaanituli süüdati' päikese salaja .. ' ..5eda tabas'~. Võib ollil on
austanuseks, sest siitpeale hakkab .• _'[uiitumaks tavaks olLsõnajalaõie _ .needlmleodavad iritedatU$eks

'.. , , otSimine. Sõnajalaõispidi leieiidlle ~jaIaõite'olemasolust.
~ kui päikeja "" VanarahVa! on palju ennustusi

.. helendama kõigiS _ j3iUliPäeva kohta: '
vikerkaarevärvides. "'kui'" -. ·päeva1 •.•a;lr...••..tõuset>.JOa.. - 0" Jaam .-aw
puistates Ü1)1berringi loojub selges ~ ~tul~bilus
värvilisi sädelnemo Kuid 0'

ikkajuhtus nii, et õit ei .~ .vihma sajab _ . -
saadud kätte, ~ .. tuleb talVel palju lund.
ajas õnöeotsija segadusSe. o..jaanllcuuvihm puiStab põllUle'
või rõõvis.õie (~vasti kUldaja ratnnlutab mulda:. ' -
oll SÕDajaladeostaimed ja .. - .. vihm ..' rohkem.... ennejaamne on
ei õitse kunagi). väärt kui Riia linn .

. Sõnajalaõit otsisid neiu ja ...~ Jaani.on' heiD8kõrreküljes
- noo~ koos· '. nael'mett, pärast nael vett.

Jaaniööl hiilgavad Jaanipäev'ütles põJ.1uinehele:nüüd-
jaaniussikesed (~ . võta vikat vamast ja reba rehe alt
jaanirnantika vastne, ._ning mine heinale! Düsat suve!
tema heleodus oll . - Eo Liiv

'. peibutuseks isasde).
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VALLA VALITSUSES OTSUSTATI
Tõstamaa vallavalitsuse mtitiros

Tõstamaal J 5. juuli J 997. a. nr. 4
Umbrohu leviku tõkestamisest

1. Maakasutajatel ja maaomailikel tagada nende
käsutus~ (omandis) oleva põllumaaja
hoonektuntidega piirneVate kraavi- ja teeservade
niitntine.

2. Umbrohu leviku tõkestamiseks tagada põllWl'lila

hooldus maa omanike või isikute 1>0011, kellele on maa
kasutamiseks antud.

3. Selle määruse täitmata jätmisel on võimalik
kohaldada haldustrahve.

4. Määrus jõustub pärast avaldami~ kohalikus
ajalehes.

TÖSTAMAA VALLA PÄEVAD
Reedel, 15. augustil _

'15.00 Mängudja võistlused lastele
17.30 Spordiüritused igaühele, peredele

'20.00 Tõstamaa päevade avamise etendus

lasteaia hoovis
spordiväljakul
Levaroti mäel

Laupäeval, 16. augustil
11.00
11.00
11.00
11.30

12.00

1,2.00
1~.00

, 12.00
13.00

13.00
14.00
15.00

16.00
16.00
16.00
18.00

20.00
22.00

Heakorra talgud Tõhelajärveääres _
- Epp-Maria Kokamäe näituse avamine

Tänavakoivpall huviliStele
Bussireis mööda valda.,Tõstämaa ajaloost,
räägib Andrei Udu

.~ kaupluse avamine, õllevõistlus
PasUn3koormängib
väljapaneku avamine Pootsi-Seliste kandi
ajaloost. Ko~ on korraldaja Vaike Han~
Asfaldijoonistustevõistlus
Rahvatants

, T~ KOO klieJ1d.iüritus '
Sauli äri pontsiku'Võistlused
VäljapandruI TõStamaaajaloost räägib
korrald3ja Vaike Hang
Poots. kooli kokkutulek
TõstamaaKOO üritus pudeliõllesõpradele '
Tõstamaa kooli ~ ja õpilaste'spordivõistlused
Mõnus kaolemine Köstri talu hOOViSõlle ja
kalaga, üles astub Helga '-
Kontsert '
Lõkke, tants

koguneda Tõhela rahvamaja juurde
seltsimajas
spordiväljakul
kOgUnedaseltsimaja ette

Kastna kauplus-baar
keset alevit
Pootsf koolimajas

Seltsimaja ees
keset alevit
KOO kauplus-baaris
sauli äris
Seltsima·, !J8S

Pootsikoolis
KOO kauplus-baaris
spÕi-diväIjak
Mere 4

laulWava
lauluJava

Näi~ väljapanekud
11.00 - 17.()Qväljapanek Tõstamaa ajaloostVaike Hangult Seltsjmajas
11.00 - 17.00 Tõstamaa-teemaline fotonäitus Madis Veskimägilt Seltsimajas
11.00 - 17.00 Epp-MariaKokamäe ~de näitus . Seltsimajas
12.00 - 17:00 väljapanek Pootsi-Se1istekandi ajaloost Vaike Rangult Pootsl koolis

pühapäeval, 17. augustil l ~
. 11.00 0ikumeei1ilinej1,unalalateeni ( teenivad EELKPärnumaa praost Andres Põder, EestiApostlik-

Öigeusu Pärnumaa praost Emmanuel Kirss, 'Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Paptistide KoguclesteLüdu preSident Joosep
Tammo ) . Valla vapi ja lipu õnnistamine. Tõstamaa kirikus

12.30 Laste folkloorirübma esinemine alevi keskel
Valla päevade lõpetamine



3 fJõstamaa fJ'uufetf nr 6 (lB) p!:'uEi1997

Viis aastat oma valda
17. juunil tdhistas TDstamaa vald oma 5. süimipdeva. Vabariigi presidendi vastuvDoot wisime klJik osa saada

televisiooni vahendusel. TDstamaa val/al oma telekanalit veel ~i ole (küllap nooruse tDttu) ja peame leppima
tagasihoidliku fotoreportaaziga.

Värsked valla laualipud anti üle eestvedajatele 
esimene lipp esimesele vallavane~e Endel

Tõnissonile

Et jatkuks edukaid ettevõtjaid

-K
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SünniPäeva kingituseks
kogU vallarahvale oli
Rein Rantug>i .
klaverikontsert .

Tõstama3kirikus, mida.
kuulas üle JOO inimese:

Sünnipäevapidu jätkus
seltsimajas piduliku
vastuvõtnga, millest
hetki on jäädvustatud
sellelleheküljel.

.; . Ja ainult üks kübar
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Tlstamaa lapsed tantsu- ja laUlupeol Tallinnas
20. - 22. juuniltoimus Tallinnas Koolinoorte VllI Tantsu- ja Laulupidu. SünkohallI!eenutuste mosaiik

Kaks tublit tantsujuhti Svetlana Zaikova
jaTililScbar finitisse jõudmas. Pildilt

puudub Maimu Juhkam

Tantsu- ja laulupeo läbivaks teemaks oli KODU. Siin meie
. kallid kodUloomad. Kastunnete ara?

·Meie Pes8111UD8d,kes nõUdsid kõige rohkem hoolt.
Tublid 1. - 2. kl. tantsulapsett,
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On need missiaissi missid?

Ei need on Svetlana Zaikova kaunid tantsupiigad.

Tõstamaa isetegevuslased rongkäigus
oma verivärske lipu ja vapiga

S. - 7. klassi lapsed "koduõuel",

Kontsert kestab ...

Kulissede taga poistel partnerid põlvede!.

"Tants ja laul on tore küll
aga kõht on tühimul." .
Kohe läheme sööma!



TDstallUlfl,l'alla plllneerlngu kiigusl.
Tõstamaa valla üldplaneeririgu T6stamaavaUa territoorium kuulub 7. Tõstamaal puudub,hambMrst. '
koostamiseks viis Tõstamaa, Audru Po1itseijaoskonnaalJaja tneid Vallavalitsus on otsinud hambaarsti
vallavalitsus läbi ankeetküsimustiku ja teenindavad Valblas elavad 'ajakirjanduse kaudu ja ka teisi
'SWOTanalüüsid Tõstamaal ning poli~Kni oli vaja, ~ kaDateidkastrt:tdP.l;.Momendil võib
teistes vallasuuremates keskustes. politeigaÜbend1.JStkorrapidaja' öelda, et on lootustja uus hambaarst ",0,

o Ankeetküsimustikke,saadeti välja 496, telefoni1M t02 või V8J'bJa asub tööleveel selustal.
, tagasilaekusneid 104. Vastusteseas ' politseinike mobiiltelefonitS 2S 2S3 S.Kü1avanema vajalikkusest.

olikabankeeti, kus vastajad olid 79S. Loomulikult peaks Tõstamaal Ankeedis o~ ldisimuse peale
,põhjalikult andnUdoma nägemnse olema oma politsei, kuid siiani on asikülavanema ,vajalikkusestvastasid
'valla' areng1lSl.Vallavalitsus tInab ' ' sell~taga, 'et pole lihtSaJtvastavat " enantU$jaatavalt, samas ei ,osatud
selle eest Madis Veskimägija Karin inimest. Kui leidub noormeeS,kes ei öelda,'mitia ta tegema peaks; Kõige
Mitti. põlga-politseitMdja seda õppima obiliSe~ qJeksSide,vallavolikogu

, Nf1tidsekson kõik vastused arVutisse asub, s8ab ka'meil oma politseinik ja külatahva vahel. see on aga'
viidud, et neid põhjalikomalt olema " volikogu,liikmete kohustus. Probleem
analüüsida ja sellele toetudes 3. Kartuliaugudalevi mägedel tekib seal, kus puudub esindus
tulevikuplaane te~ rikuvad vaadetjarisustavad loodust. volikogus (naiteks Kavaril).

, Järgnevalt mõned mIIkriSed,mis Kartuliaukeon kasutatud pikka ae~ Vallavalitsus toetabnende külade
tekkisid ankeetide l"8emise käigus ja ja keelataneid ei saa. KOllpeab iga külavanemate valimisi ja aktsepteerib

. millele võiks ka kohe mtngi vastnse auguomanik oma valduse iimb1use' "valitud kOlaVanemaid,kui laiendatud
anda. Neid probleeme on puudutatUd korras ja puhtana pidama ning . volikogu liikmeid. Tuleb ainult '
rohkem kui ühes ankeedisja ~mahajaetud augud tais lÜ3JD8.Ka selle ,vastavatest valimistest teada anda.
võivad need laiemat huvi pakkuda. ,korra peab välja tMtama varsti 9. Tõhela veetrclSsid.,
Jlbjekord, milles need esitatudon, ei " tööleasuv keskonnanõunik. Ka seda probleemi näeb vallavalitsus ,
pretendeeri kaugeltki mitte mingile 4.' KõpIl - Kavam tee on väga laiemaltT1ileb luua omanik. Õige on -
pingereale, vmd vastab nende , halvas SeiSUSja Kavaril rcmvat'puudub moodustada selle trassi vee tatbijatest
lugemisel tekkinudjärjekorrale, normaalne ÜhendUSvallakeskusega.· - ühistu, kes tegeleb hooldusegaja
Nüild siis probleemidest lähemalt. Vallava1itsuseja kõhalikeinimeste vajadusel tellib remondi. see ü1ristu
1. Sügiseljäetakse kiled _, koostöös on loodud kava, kuidas seda peaks hooldamaka
kasvuhoorieteleja~t8lvejooksnl need" -olukorda ParaDdada Kui see kOostöö kanalisatsioonitrasse ja
purunevad ning kogu 'ümbrus Rsustub vilja kanDab,on v6imalik IIl. see 0 pubastusseadnleid; Nii loOdud
.kilejäätmetega. ' ,tee sõidetavaks. mittetulundusühingutel on võimalik
Vallavalitsus näeb asja Veidilaiemalt S. Vailam8jajuures puudub . väljastpOOitabi taotleda. sama
- see on seotud kogu vana '. - - , "parkla'ningvahel on Sadilimatee algus - ühistute loomine tuleb läbi viia ka -
prüginuijandusega. panna pole kuhugi kahelt poolt pargitud auotosid täis, "kortere1amutes.Teatavasti alates .
vanu patareisid, autokumme, 8kusid, takiStaC:IeSbusSiliiklustja luues järgmisest kütteperioodistpeavad
'õli, klaasi ja teisikeskkonnaohtlikke.' obtlikke oukordi. , ' Tõstalilaal korteriühistud loodud
jäätmeid. Plaanis 'onvaija töötada parkta on vallamaja juurde kindlastic olema. VE "Vassa" Õigusjärglane00
nende kogumise ja utiliseerimise kord. vajalik. Kuhusee tuleb, otsustatakseSufe müüb edaspidioma teenuseid
Sellega lcoostuleb b!heBda4a' ka ' planeering1ikäiguS. seni peab ühistUtele.
risustatud m~uSte puhastamine., Vanavalitsosõ18f!lMh ~ teede "IO.MasinaühiStud. "
Alatesseptembrist asub-TõStamaaja remondi'raha kOlateedehooldamiseks· Tõstamaal on faske leida meest, kes
Kihnuvaldatk pCaJetOOle,kokkuhoiu ja ehk ka k~ rajamist koolini.' tuleksJraktori ja b8akeriistadega
,mõttesühine, k~onDanOunik, kelle 6. Metsa-~. _inimese:aiamallllevõi-POUule

-üheks põhiülesandeks ongi selliste Metsa tänav muutus raskesti ' masinatOOd:tegema. Lahenduseks
küsimustep tegelemine. Kogu sellele läbitavab' pirast teeaafsekraavf - oleks masitja-traktori ühistud. see
probleemideringile lisab aktuaalsust, rajamist. KÜlloli see kraav ~a1ik - eeldab aga erainitsiatiivi, kUSasajst
idee luua Kilmu-Väina Merepark. Uigveeära'ihtimiRlil.Hr. 'An4res, huvitatucpniJnesed tulevad kokkuja
Sellest lähemalt ehk järgDUseslehes. "Kurvitsajava1lavalitsuse'koostõöna m~ ühiselt Vajalikutehnika
2.. Tõstamaal pole oma on MetSatänay saanud nüildseks uue ning tegelevad selle hoolduseja
politseid. Tarvis oleksrohkem" knm~tte, Jaab vaid oodatakuni rendiga "
patnlllreide. knms kinni vajub.

Edasi tooksin siinkohal-ära ka ~ kogutud analOOsidetulemused. Kuigi probleemid on osaliselt sarnased,
pole neid m&et kokku panna. Sellega VIhenekSflleylIatliklrnlil.OlgU need antud külade kaupa.
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:teede

NI/rgtMI kiIIjaI:
TM5Iose pt,,"'hnline
T~\'Ihesus
J{ohalike I-.uSSle ei tOOdeldaombei kohapeal
EtbMMtike ~e puudus
Side halb olukord (telefon, mobiilside,

bna:ifi~ teIeIeY1)
Fl-ike vmn-Hne koosseis

MaakonmI1reskudest kaugel
Rahapuudus
~ bUU puudus I kaugus
puodnwd kImPiDgOd ja baagissuvilate parklad
Kobalikud teed kehvad
PCJI)um:,;aPCfnd11rntnndlntgu ~

_"1MIn..,oo ( Jahti saab, aga raha ei saa )
0ImeteenendUSe pnudnnrine I teenuste OStihimine
~i1rn maa madal boniteet
puudub hamtlaarst
ÄIremaa
SuwGU8te

0IUUl:
Haritud inimeste 19hkuminc (ajudc äravooi ),
migratsioon ( ~cjad on juhuSeotsijad)
P61JnmsI~i1rn tootmise väljasuremine
Ettcv&likc inimeste VIbCSUS

Alkoholism

Tööpuudus .
VäikCCUCVt'it1Ukadumine
Madal iivc
omavalitsostc llittiünc

Noorte lAhlqJmi~ lin~

Infiastruktuori oõrgcncminc
TMkobtadc VIhCUCminC -

TöösIosc arenguga kaasneda vOiv saastc
Maan:form kikbc:b

Mere n:ostus

V6imalusetl:
Metsa ünibcrtöötlemine
Turismi arendamine

Põllumajanduse tllastaminc
Kalandus, kala töötlemine
Põllumajandussaaduste ÜlIlbc11ööt1emine
Sadamate valjaehitamine
Ravimuda

Majutustccnusc pakkumine
Mctsamarjadc kasvatamine
Purjespordi arendamine
Sapropccli kasutamine
KaJjakasvatus

Tõstamaa
TlIgeva41c/NjetJ:

Asukoht: mereMr, Iaiud
Mets

Jarved ja nende ravimuda
Kaunis loodUs

Seltsielu ja sport
SotsiaalsfMri olemasolu (koolid. lasteaed,.
raamatukogu, vnn~odu, ambu1ants
Ajalooline keskus
Katarikas meri

Maavarad I loodusvarad
kaubandus
Lindude lAbirAnne - aitab SAi1itadaf'JImq1cut

Kuritegevuse madal tase
Kohalik arstiabi -

PeamagistraalonItea
Kohaliku lehe olemas01li
Hõre asustus
Lahke rahvas

Kastaa 
TIlgevtlllldUjed:
ühistu olemasolu

Meri, mereaar
Paljukive
Suvitusvõimalused
IÜldlllrnd

Ravimuda

N6rptI kIIIjal: ..
puudub kaUPlUS
'JJossiübeDdos PImUga
Teedhalvad

puudub haigla
-Teteroniside halb
Maa boJdited halb

TfHri~ puudub _
VaisIe 9~.halvas seisus
R1amil\{lUl.l,
Metsik turism
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KastOaljirg
VIJ~aed:
Hambaarst Tõstamaale •

Killusti.Iro tegemine
Teede remont

Energia võsa
TeenindUs
Turism~

TõheBm-
Tugevad killJed:
Elujõuline osaühing
Olemas kaubandus ja konkurents kaubanduses
Kodukohta hindavadinimesed

Olemas algkOOl-1asteaed

Olemas raamatukogu.
Olemas rahvamaja
Head põllumaad
Inimesed hoiavad kokku
Olemasside
Kodukoha kultuur
Jatkubtööd
Kodu-uurimine .
Vlimtllused:
Nädalavahetuse buss

Killavanem

T6helajärv
MetsatöõUemine, puidutMtlemme
Säilitadasotsiaa!obj~d
Luua spordiväljak
Kasutada olemaSolevaid hooneid

Rah'JUIl8jas rohkem üritusi
Luua buviritige
Tõstamaa PÜIDatööstQs toole

Õpetajateks oma tOOdja 'lapsi ~
ini~ (lapsed jUks oma algkooli)
KaJakasvatus
Turism
,Vahendada kooli- lasteaia oersonali

Kavaru
Tllf/evtid kRlje4:
Kaunis loodus, meri
Ettevõtlikud inimesed '
VaUavalitsuse huvi külaelu vastu

Ohud:

Ühistu lagunemine
Maa4jaaVad harimata'
laaDimle ptatsi kadumine
LinnasWIDine kulukas
Metsi1md turistid

Nih'gaiJ kRlJed:
F..a1b bussiühendus

Elanikkond väike ja vammev'
Elektdllinid halvad
Naistel vähe tööd

Kvalifitseeritud tööjõu puudus osaühingos
Halb telefoniside
Ükskõiksus ldUa tuleviku suhtes

Kooli ja lasteaed halvas seisus
Keskustest kaugel
Ehitatakse vähe sh. elamuid

~gimajandus
TöötUte olemasolu
0Ia1Ul:
Alkoholism

00 lagunemine "
Noorte ja ajude 'lahkumine
Algkooli sulgemine
Jarve~e
Elanike arvo vähenemine.

Põllumajanduse hääbumine
Põlluharimismalllinad vanad

Halb suhtumine talupidajasse
piima hind madal

NlrgtUlldllJed:
Telefoniside halb seisukord
Teedhalvad
Halb obendus koolidega
Kultuurikeskuse ja kultuurielu puudumine
Keskustest kaugel
Vahe tOOkohti

PõIluDiIüanduS vähetasuv
lDfOPUUdUS

puuduvad magistraalkraavid
Vahenoori
puudub
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Kõpu kirik laguneb
Tehnika pIllldurnine põlluhariJniseks
Suvitajate sissevool
Noored lahkuvad
Tööiõu lahkumine

Nlrgad killjed:
Ettevõtlike inimeste vahesus

., Yahe töökohti
Halb telefoniside

·'1 Vahe noori peresid...· .~ iive~: ,Puudub~eP1'· .
':Puudub põllUmajandustehnika
ElektrivõrgU.halb ohikÕid
Tee4h3lvad

. Kultuuriline isetegevuShalval jarjel
. Pqlgimajandus .
Puudubsaun

puudub bensiinijaam
Lõunane bUSSiIÜkIUS

Elamuel,itus puudub

Teeninduse ja kaubanduse madal tase
.. ,Kaugus linnast

Sport halval järjel
Ohud:
Kooli lquiumine
Kalavarude vahen~e
Inimeste vananemine

~Inimeste passiivsus
Alkohol, narkootikumid
Ajude äravooI'
Reostusoht (settekaeVud)
Piimarahaei saakltte
Pilliroo pealetung mereäares
Munalaiu sadam

Maapatanduseamortiseerumine
Vanad hooned la

Pootsi
TIIgnad killjed:
Koolrole~lu
Loodus,puhas meri . ..;.
Raamatukogu olemasolu
Kaugus lllmaste.
Muruilaiusadam . >

Hooned etleVõtluseks

Hea pÕllumaa' .c

Manijaja Kjhnusaareef
Side olemasolu '
Hea teedevõrk
Mets

Kaubanduse olemaSõlu.
Manija turismitaIu
Motell Maria
Head inimesed

Järgmiseks ~uks planeeringu koostamisel on
erinevate valdkondade esindajatest töögruppide
moodustamine. Need grupid kogUksid oma
valdkonna kohta itüormatsiooni jll püstit.aksid
lahendamist vajavaid küsimqsL ·Seetöö 1~
nende pt:Pbleemide sorteerimisega. Edasi tuleb
hakataprobleemidele lahendusi otsima.
Lih~tult võib.öelda, et sellestkasvabki välja
arengukava. 'Paralleelselt ,sellega tuleb koguda valla
kohta käivat üldist infomlatsiooni. Selleks on .
olemas abistavad küsitimstikud. Vallavalitsus palub
nendele v8stamiseks ka vällakodanike abi. Kes on

nõus meid aitamaandke palun vallamajja teada.
Kui kellelgi 0.Il eeltOQdudmõtete·osas-täiendusi, .,' .
parandUsi või lahkarVamusi tuleks needkirjalikult I Hetk arengUplevalt ~
esitada vallav8litsusse. Edaspidi oma: mõtete avaldamiseks tuleb aga osaleda planeeringu PIeVadel..

V6Ü1uib1sed: ,.-:

Uus koolimaja (irif0tub3)
EtteVõtluse arendamine

KalatööstUse ~ndahüne _
Käsitöö ja lmtSeOSkUStearendamine
Maaharimine
sadama laiendamine .

KOc,listaadi~)D .. ;,
Turism, puhkeIlJlljandus .

:1 Kaubandus ~".

Ratsaspordi baas
Prügikastid
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Harakale haigus, .
varesele valu

Tõstamaa valla rahvas tClVeks!

19. juunil 1997. a. avati Tõstamaa Tervisekeskus

Nagu nööp paneb rõivale punkti ... Saabus pealinna press punase bussiga

~.Hetke pidulikkust rõhutasid lilled ...

Helesinine galerii

'0' ja hiljuti 105 - aastaseks Saanud puhkpilliorkester.

Esimene patsient
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JA LÕPETUSEKS - NIMISTU

KOOSTAMINE ON TÕSINE ASI JA
KOOS PEAME SEI.J .E KORDA SAAMA

NOVEMBRIKS KÄESOLEVAL
AASTAL! '

Kuu
28.07. -OS.08. 1997
06.08. - 15.08. 1997
18.08. -29.08.1997
01.09. - 12.09. 1997
15.09. - 26.09. 1997

J

TÄHELEPANU!
ALGAB TÕSTAMAA ARSTINIMISTU KOOSTAMINE

Registreeruma tulles on vajalik kaasa võtta haigekassa
MIS SEE ON liikmekaart ja pass. Inimesed, kellel pole sissekirjutust
See ori· nimekiri patsientidest, kes on valinud TõstaInaaI, kuid on siiski siin alalised elanikud, samuti
ambulatoorse ravi asutuseks Tõstamaa Tervisekeskuse. Varbla inimesed, kes soovivad edaspidi külastada

Peamiselt koosneb see TõStarnaal alalise\! elavatest Tõstamaa Teivisekeskust, saavad täita vastava
elanikest, sõltumata sissekirjutusest passiS.' Nimekirja avaldUse Tõstamaa ja Varblavallavalitsuses,
kuuluksid' ka eIänikud Varbla ja Audruvallast, kes on Tõstämaa ja Varbla sidejaoskonnas või Tõstamaa
seni harjunud külastama (või eeUstavad ) Tõstamaa TervisekeskuSes. Kaugete külade elanikud- - ärge
Tervisekeskust.Esmatasandi arsti ( perearsti) muretsege. Tervisekeskuse töötajad külastavad teid. -

nimistute loomine viiakse, Eesti Vabariigi' Täiendavat'infot saate telefonil 96 111.
SotSiaalministeeriumi määruse alusel läbi kõigis eesti Võimalikud küsimused .
~dad~ ja iinnades. NiimOodi lüuäkSe töötav perearsti 1. Kui olenregistreerunud ühe arsti nimistus, kassiis

sÜ~ - kord,kus, patsient valib'arstilkeda ta usaldab mujale enam minna: ei tohi?
ja teiseltpoolt on tagatud arsti töö järjepidevus. on ju, Tohib küll, näiteks viibides külas või reisil ,võib tekkida
hoopis mõnusam ravida patsienti, kelle muresid , vajadus erakorralise arstiabi järele. Kuigi massilisell '

. perekondliku ja tQöalast tausta arst juba teab. seda harrastada ei saa,sest see toob kaasa mõningaid
MILLEKS SEE ON VAJALIK .~ tülikaid fo~i. Kui tekib vajadus kitsa eriala

, See on, vajalik selleks) et saada täpSet ülevaadet spetsialisti konsultat$iooniks, siis selleks i>uhuks~on
reaalselt teeninduspiirkonnas elavatest patsientidest ja vajalik saatekiri oma·arstiit.
saadud tulemuste alusel planeerida raviasutuse edasist 2. Kui mul ei ole haigekassa kaarti, kas ma siis pean ka
tööd. LoomUlik on ,et raViasutuses, mida külastab registreeruma?
suUrem arvpatsiente, on ka kulud ravimite, J~ kindlasti.Sest tavaliseitOlllWgekassa kaardi
sidematerjali, laborivahendite· jm. jaoks suuremad. pullChpninevaid ajutine. ,

Samuti aifab see kokku hoida maksumaksja raha - oll 3. Kas ,registreerumine oo ÜldSevajalik?
esinenud juhtumeid,kus patsient kuritarvitab 4-S arsti Jah,on küll, mõnedpõhjused OIlloet1etud eespool,
usaldust· ja laseb välja kirjuta(ia hulksoodusravimite samuti ei või iial teadapüUal vajate arstiabi.
retsepte, biljemplles saanud ravimid~b või müüb 4. Kui mul puUdubh!ll~aa kaart, siisPole mul
ta need.edasi.' ," asja ka arsti juurde!?
KUIDAS SEE KÄIB ' Nii tõsine see asi ei ole, kui vajate abi,siis pöörduge "

Tõstamaa Wllasissekirjutust omavad inimesed on julgesti ja VÕiJnalikUltvandadt. Tasu Tõstamaa .
f:ähestikulisesjärjekorras,~ seatud. Nendega" Tervisekeskuses ei võeta. '
OI)väga lihtDee.- ~tulles kirjutab ta oma ,,'S. KuiJQulle ei meeldi,senine arst, bs ma võin mõne
nimetaha-allkirja~ Teistel tuleb täitajuba eelnevalt teise arsti mnnmuseregistreeruda?
vabnistrükitud avaldus. TtiikitUd nimestik Tõstamaal, ,Jah, võite küll. seda s8ab teha kindIakSmääratU korra
'sissekirjUtust ~vatele elanikeleasub Tõstamaa alusel.
Tervisekeskuses ja: sinna saab registreeruda

tervisekes~ tööae8adel. Vältimaks segadus~on
kindläb, määratud järgmised ajad, sõltuvalt

:rek~ esitihest:
P~onnanitneesitaht
A, B. C. D.E.,F. G

L
M~N.O.P

; S, T
U,V, 0, Ä. ö.Ü
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tJtirivlJlglllsed
seisuga 01.07.1997.ti.. -,'-

. 1. Anita Trossman 4417.25

2 . .Helgi Heindia 60 17:25

3. Ma}!eMarose .. 4150.60;
4. Age Jw-gens . , 4299.70

. 5: Aino Tisler 5736.70'
6. Ivo Heinvars ' 4667.10
7.Õnne Sireli 6581.85

'8. Marilfa Somelai 4070.70
9. Saima Soosaar .. 3012.95

" lO.MilviRea, 2843,20
U..IDeTetsman, ' 2741.-
12. Anatoli Märtovski 2547.55

õnnitfemepufiKyu

sünnipäevarapsi! "
õnne suurt ja sflBa'lJ(lt,

tervist Iietufja tugevat, ..
rõõme. KR:igeiuurtmaüf, ..

e ,e{uaastal' PUttT)lilitl! e

9(ristjm!Jlims 9(1IStIIIU . 92
LwiIl?lüne' 90
Tl~ Ojaf(aIlo.s . 84
lIliufimir ~asemet$ 83
f4hm ~itna{'c . 83
!l(gtlefta ~m 0 ' 82

,Mfliptu iJ(jiiats" ... -77 ' .

Salmi. 'EDifQt .,.. '73'
5fe'iJ{l~~estmann 73
!k(!u_tJt.· 7.'1UU# epper
Laine 1@nd ' 70

IJ!ieotlor JÜ1i1ntl4 70
J iJ/effi~en 65

Jek11ll OüfjärfJ . ; 60,
Tmfe[Tonisson _ '. 60

'a/s ostab '

mereäärset maad
(hoonete olemasolu ei' ole

vajalik).Võib olla välja
mootmata. Sobivusel.raha·

kohe kätte.Tel.3.t618

või 36 225,96 094

a/s ostab

tagastatud või tagastamata

talurnetsa ..
Sobivusel raha kohe kätte.

te1.31678
või 36 225, 96 ~

I.

, nusat ,sUveja-head maksmist ,
Ikkaveel teie VASSA

Nunekirja võiks veel ja veel jätkata, aga toom~ seekord ära
ainUlt toptoSina. Nimekirjast p,!uduvad neli kohtusse antud
võlglast. Selle nimekilja viie esimese võlglilse kõhta on
koostamisel hagid, mis peatselt 1000000ekohtusse anda., ~uvi
~n poole peale jõudnud, aga üütiVõlad ei taha ~ida8:i "
väiksemaks jääda. Kuidas alustada uUtkÜttCp~oodi -kuj '.- "
eelmise.aasta võlad alles rn"hmata? Loodanleikka veel;et
inimesed (võlglased) hakkavad natukene mõilema~-'kuidas
edasi? "

Lap2 sibuftm~ iiajJ,.
~Iiustus.· .. ,;0

õtuiitfeme fapSl.fltl1lDtU/ .. ,....
'l(üffi 9t{erim1uitf}il !MaiiJlWoni
- tütarJtanes,28~04;9~' .

.. t{l{k ja TJfaarJumifiJt ~PDtf/
Oliver 17.05.97.., . '

Tmfa lIäli ja Jtillar ~0fJi 
tütar J1l.ne{k 05.OS~7.

lJJesiR§ Jõgi ja lIiifdo ,
'lJalitnEisterlt - tütar 1@~ .
1Q.06.!J7.

1(riStlna.'refjt r tütarMia
05.06.97.

,XPia filfJftnJrltjo. ~
f4asafelite - tütar ~
17.fJ6..97. .

I
LeaRannik

Tõstamaa Raamatukogu
96-184

Toimetus

Ene LehtsaIn

Tõstamaa Seltsimaja
%-172


