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ÜKS. KAKS. Ü.KS. KAKS ~ELU LÄHEB PAREMAKS
Aastavahetuse pidulik, ootusi täis kogud muutuvad -üha olulisemaks, neist gema ka valda tervikuna. Selleks
meeleolu on jäänud kaugele seljataha. peaksid välja kujunema 'infokeskused peak- sid nad suutma igas küsimuses
Nüüd tuleb jälle loota vaid enda (kaasaegse tehnikaga) ja on külaelus kaasa rääkida, teha asjalikke
tarkusele, töökusele, oskustele - nagu võib-olla ainukesed kultuuriasutused, kui ettepanekuid võL esitcida'edasi.viivaid
kirjutas vallavanem Toomas Rõhu pole rahvamaja. Aga probleemid' selleks küsimusi. Mõtteerksus tõusis
oma aastalõpu mõtiskluses. Suuremad ongi, et neile lahendus leida ja võtme- tunduvalt, kui 'min ~di jargmise
'ajalehed ja televisioongi on juba.ära sõnaks on ehk koostöö. Pootsi kooli küsimuse- valla eelarve higemise_ja
märkinud ühe alanud aastal aset leid- eripärast veel niipalju, ef sealt lausa kinnitamise juurde. Noh, selle vastu ei
nud suurema' sün~muse Tõstamaa õhkub-kunsti-ja ilulembust. Selle taga on vaidle vist keegi, et kui 'mängu tüleb
vallas - Pootsi Põhikooli kolimise sisu- taas Toomas' Mitt kunstiõpetajana ja raha,ei jää ükskõikseks naljalt keegi.
liselt uude, tänapäevasesse koolimaj- lilleilu eest hoOIltsev kauaaegne õPetaja Vallavanem rääkis eel- arvet lahti,
ja. Asj~ohane tseremoonia leidis aset Õihne Vaarma; . - andis seletusi, vastas esitatud

,]:jAAIliulril,~mil lapsed pärast, vahe~ Tõstamaa.valla kõrgeim 'võim -.volikogu- küsimustele, teda aitas pea-
'a~gaioOliläksid~ Teatavasti on 6. kdguness~Jle'.;~ta, "esiinesele töö'" raamatupidaja ~Q.R.fmdmäe': Eel
jaanuar Kohnekuningapiev ja 7. Jaa- koosolekule 22.jiwuiarit On"kujiinCllud arve koh~ mis igaf volikogu liikinel
nuarit võib sel aastal' Tõstamaa vallas heaks traditsiooniks, et voliko.;gu 'istung ka var~m käes, oli ja mille, ta
(vallatleva võrdlusena) nimetad~ Kol-. algabvallavanema 'infominutiteg~ mille iseseisv-alt sai ,läbi töötada, oli~küsi
metoomapievaks, sest traditsiooni- -käigus vallavanem· teavitab' volikogu musi üsna rohkesti. Eelarve komisjon
lise -lindi lõikasid lä"bikülm Toomast: tehtud töödest-tegemistest. Pealeeelpool koosseisus, LeinoBlaseri, Liivi

,Pootsi kooli direktor Toomas Mitt, meenutatud Pootsi kooli valmi-mise on Heamets,ja Ants Pirso olid -eelarve
vallavanem Toomas Rõhu ja' Pärnu Tõstamaa vallas lõpuks käiku lastud projektile eelnevalt hea hinnangu
maavanem Toomas Kivimägi. Selline puhastusseadmed, 'põhimõtteliselt on andnud. Eelarve projekti kirinitamise

'sÜIidmus aasta' algul on ehk tõestiremonditud Manija paat, mis peagi oma poolt oli 11 saadikut ja erapooletuks
heaksendeks valla edaspidistegi ette- tavapärasek marsruudile läheb., Ilma jäi 1 volikogu liige, (üks saadik
võtmlste kotdaminekuks.Külaelanike eneseharimise ja vaimsuseta, mida maal puudus). Nüüd saabuskerge pinge
ja kaugemaltki tulnute'rohk~ osalemi;. kannavad kool, raamatukogu, rahvamaja, larigus, mis siiski kohe tõusis, kui
,nePootsi kooli suursündmuselja selle ei oleks külaelu kuig! kauaks. Seetõttu hakatiarutama" valla teederegistri
kajastamine 'massimee4ias näitab; kujunes- üsna pikaks ja "palavaks" aru- kinnitamise küsimust. Selle probleemi
kuivõrd meile läheb'siiski korda maa- telu Tõhela seltsielust. Selle üle saavad paikapanemine lükati edasi.'Yallavali~-

, elu edendainine.K~igi vallavanem pn küll Tõhela inimesed ise kõige paremini sus võttis kohustuse veel k9rd läbivaa
märkinud, et kõige suurem puudus on otsustada ja loodame, et lähiajal leiab data vallale kinnistatavate teede nimis
meil ettevõtlikest inimestest, siis seaf aset asjalik külaelanike nõupidami- tu. Viimanepäevakorras olnud küsi
Pootsi'kandi kohta see ehk ei kehti. ne, kus kasvõitulistes vaidlustes või mus: kas kinnitada VallavapiMärk,
Tegutseb seal ju Pootsi' Selts, kes otseütlemistestki kasvab. väljaparem mis antakseaastas üks kord,üldjuhul
korraldäb üsnagi tõsiseid ettevõtmisi koostöö ja üksteise mõistmine. on ju ühele inimesele eriliste teenete eest
(hiljuti toimunud sümpoosion). Leiaks Tõhela tuntud oma toredate kodukohapäe- vallaelu edendamisel koos ralialise
nad ikka jõudu ja ta.'ttmist oma vade ja alalhoidliku vaimuga,'mis ioode- preemiaga - võeti vastu ühehäälselt.
ettevõtmistesse rohkem külael~ikke tavasti ei muutu liigseks enesessekapsel- llus rahumeelne lõpp! Volikogu tööd
kaasata. Ühist meelt neile! Jätkuvat dumiseks ja eraldumiseks. Kuulates-jälgi- jälgida on igati arendav Ja õpetlik.
jõudu ja loovat meelt kooli direktorile des seda arutelu, läks mõte valdade liitmi- Soovitan kõigile, sest volikogu istun
Toomas Mitile. Tunnustagem üksteist sele, millest aeg-ajalt riigi tasemel juttu gid on seaduse järgi avalikud. Voli
siissagedamini kui ainult pidupäeva- on ja millest me vist ei pääse. See eeldab kogu liikmetele soovin rõõmu
del ja proovigem omaalgatuslikultki aga ikka laiemat ja laiemat silmapiiri või aktiivselt ja ennastarendavalt alanud
midagi teisiti ja 'paremini teha ,1mi (-ringi?) Volikökkuole~e enda arvates tööaastast, vallavalitsusele jätkuvat
seni. Natuke kurb on see, et Pootsi valinud ju targemad, arukamad, võimeka-~leidlikkust ja jõudu vankri· vedami
Raamatukogu sai uues majas _ainult mad inimesed, kes seisavad küll oma vali~ seks" elanikele ettevõtlikkust ja
ühe ruumi. Seda ajal, mil raamatu- .jaskonna huvide eest,' kuid peav3.d nä~ sekkumisjulgust. Lea Rannik
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"TÕSTAMAA'VALLA '1998.A EELARVE',
Tõstamaa valla volikogu võt->jufatuna aImab kuludest ülevaate tabel 3 . SOIo moodustavad' majanquskulud.

tis 22. jpanuaril korralisell4. istungil 23% moodustavad valitsemi~lud SinQa kuulubkõiki vallaasutusi
vastu .valla 1998' aasta eelarve (vallavalitsus '+ völikogu).Protsent on teenmdav tpnsport 259 000 krooniga
kogumahus 4 992 190 krooni.- K,una sama nagu möödunud aastal , suuremad (valla majandusjuhatajaauto + kaks
tundub, et vallaelanike 'jaoks on' kuluartiklid on töötasu, ja sotsiaaImaks, bussi + majandusjuhataja j~ bussijuhi
eelarve tulude ja .kulude' jaotus majanduskulu, kantseleikulu.. palk), teede, korrashoid ja heakord

'küllaltki segane, püüame seekord seda 40%, kõige suurema osa vallaeelarvest, 121900 krooniga ~ja 45 890 krooni
pisut lahti'selgitada .. moodustavad-hariduskulud. Hariduskulu suurused kulutused,valla 4 surnuaiale.
Valla tulubaasi iseloomustab tabel 1. jaotub 3 kooli ja 1 lasteaia vahel. Uus rida eelarvesonIin. investeerin- 
Põhilised eeldatavad tuluallikad on 1 Tõstamaa keskkooli vallapoolne eelarve guterida. Kui valla eelarvet võrrelda
603 000 krooni suuruneüksikisiku on 800 000 krooni (216 ,~pilast), Pootsi pere eelarvega; siis eelnev kulus
tulumaks (32,1 %) ja maamaks 710 põhikoolil 350 000 krooni (51 õpilast), nii~lda igapäevase söögi peale.

,000 krooni (14,2 %), muud tulud (vt. Tõhela lasteaed-algkoolil 200 000, Tõstamaavald on võtnud kokku 1 650
,tabel) on kokku 354 190 kr (7,1 %). krooni ( 18 last lasteaias + 13 koolis) ja 000 krooni laenu,millest tänavu tuleb
Riigi eelarve toetusfondist eraldatakse TõStamaa lasteaia1700 000 (55 last). Kui, tagasi.maksta 380 000 krooni. Seda
vallale toetust 2325000 krooni (valla jagaine' lasteasutuse edarve õpilasteosa võiks nimetada valda arendavaks.

'eelarvest 46,6%). Piltlikult öeldes arvuga, Saame vallapoolseks õpilaskoha Laenust 1 200 000 on kulutatud
'vallast laekub oma tulusid 53,4 %, maksumuseks Tõstamaa keskkoolis 3703 keskkooli ,ehituseks ja 450 000
;ülejäänud osa moodustab riigipoolne lqooni, Pootsi 'koolis 6862 krooni, vallamaja ehituseks. Nende kulutuste
:toetus. Selle tingib praegune maksu- Tõhelas 6451 krooni, ja Tõstamaa jagamine laenude abil viiele aastale
'k;orraldus, kusüksikisiku tulumaksust lasteaias on lapsekoha maksumus 12 727 on minu arvates igati ~igustatud.Sel
. laekub vallale 56 % ja riigile 44 %. krooni. Lasteaedades ~)llkõik kulud valla ~tal moodustab tagasimakstav
.'Eestimaal_~.~n. ,riigi dotatsioonil kanda, ,koolides lisandub riigi poolt summavalla eelarvest 7 % :
enamus valdadest, Pärnumaal kõik õpetajate palgaraha vastavalt õpilaste Lisaks eelnevale on tänavu otse riigi
vallad.Üksikisiku tulumaks laekub arvule I-ID klassis iga õpilane 5660 eelarvest Tõstamaa vallale eraldatud

'vastavalt töötaja elukohale kui töötaja krooni, N-VI klass 5230kroöni, Vll-IX 4 miljonit krooni Tõstamaa keskkooli
ei ole teinud asutuseraamatupidami- klassi õpilane 4800 krooni ja X-XII hoonete remondijätkamiseks. ,
sele avaldust, millisele9mavalitsusele klassi õpilane 4360 _kroo!li. Nii et' Üksikasjalikult lahtikirjutatud *alla

;1asoovih oma tulmnaksu kanda. tinglikult võime näiteks öelda,: et 1 eelarvetega on õige, pea võimalik
Näiteks kui inimene töötab Tallinnas, õpilask;oht"Pootsi" kooli 'VI klassis tutvuda kõigis yallafu.amatukogudes..
.on aga sisse kirjutatUd Tõs1:aJ!1aale,maksab valla: poplt6862 krooni + riigi 'Vallavanem
siis peaks tema tultimaksust 56% poolt 5230krooni, seega kokku 12 092 Toomas Rõhu
kantama Tõstamaa valda. Paradoks on krooni. TabelI.

aga selles, et kui va~lal Uksikisiku 12 % on eraldatud -kultuurile, millest
tulumak~u või maamaksu summa 280 000 kulub valla seltsimajale, 145.
suureneb, väheneb sama summavõrra 000 Tõ~ raamatukogule, 55 000.
riigipoolne'dotatsioon. Tõhela raamatUkogule, 50 270 Pootsi
Veel on probleem maksude Maks- raamatukogule ja, ,86 000 valla

-mises. Teame, et mitte kõik töötajad spordiklubile.
,ei maksa makse (nn:.ümbrikupalgad). 7% kulub sotsiaalsfiiärile, kuhu kuulu
iTeoreetiliselt ei tohiks neil töötajatel~vad hooldekodu ja tervisekeskus.
olla õigust riigi või omavalitsuse Hooldekodu eelarve on 350 000 krooni,
poolt ~!1tavatest kulutustest osa saada tervisekeskuses tuleb vastavalt tervis
(koolid, kultuur, teedjne.) _ hoiu korralduse seadustele katta vallal
Kui tulude, poole suurendamiseks kommunaa1kq~ud (38 000),' ülejäänud
vallal sisuliselt võimalused puuduvad, summa peaks tulema haigekassast.
siis kulude kõik õigused on vallal eel- Sotsiaalsfääri eelarves on 15 000 ette
dusel, et vald täidab temale seadus- nähtud sUrnute hoiuruumi väljaehitu
tega pandud~ohustused. 1998. aasta seks Tõstamaa kirikus. Valla poolt
eelarve kulusid iseloomustab protsen- makstavad sotsiaaltoetused (toime
tuaalselt tabel,' 2. Rohkem lahtikir- tu'lekutoetus, lastetoetus jt.) tulevad riigi

poolt.
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Tõstamaa keskkoolist parem ainultinglise kolledz.
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VA.LI:AMA1A'Tabel3.

saavutas koolinoorte esseevõistlusel,' mi~
A., H. ,Tammsaare 120. sünnipäevale, teise

HEAD UUDISED

D Ku1tuur
11%

'S Tagasi-

EI~ajandus maks
9% - 8~

Il!IHoolde

kodU
6%

• Sport
1%

EI Tervise

keskus
2%

Marek Lind
pühendatud
koha.

Aastav~etusel. said maako~~ltu~preemia Rein,V~dla
orkestli- muusIka edehdamIse Ja Vatke Hangkultuunloo, .
kirjapanemise eest. '

,

"Tähelepanu, start!"
seUe hooaja, alagrupi, võistlused on lõppenud.' Tõstamaa
lapsed (2.-4.k1.õpil.) on edukalt jõudnud' poolfiDaali.
Treeneriks Oll õp~Sitli Väära.

Filmikunsti ehltöö 'preemiaga'
(30000 krooni) hinnati T-õstciniaalkooliskäinud ja'igasuviS1:
~etsa tänava etanikku Luulerave180m multif11,mide
toimetamise eest.

, 'Tabel 2.



' .
Tõ~tamaaTuul~ Ik4 _.'

• :;,;'\0
~aanuat 1998., '

Raine Viitas
keskkünnanõunik

Astr, Mar!s-Jn
sütsjaalnõunik

PUURKAEVUDE OLUKORD ON HALB.
Sügisel' vaatas Pärnu Maav~litsuse võetakse,all lO m3/d, siis ün sanitaaralaPumbamajade ülukürd.ünaga :allas
keskkünnaosakünna töötaja üle teada- 10 m, muidu 50 m; alal ei tühi ülla min,,: vilets: 72% kaevumaJadest vajavad
ülevad puurkaevud. Valla 52-st puur- geid reüstusallikaid}, , ' sanitaar-' või kapitaalremünti. Väga
kaevust jäädi rahule. vaid vähestega.• pumbamaja ün remünditud, paljudel kaevudel ülid mantchürude
Teati kindlaks, kaevude ümanikud,. veetürustikud pumbamajasei leki, ütsad hermeetiliselt sulgemata,
himlati ,kaevude tehnilist ja. hüdrüfoorid ün kürralikud, paljudel üli san~taaralaprügimäeks.

keskkünna- kaitselist ül~ürda. • elektriseadmed ün kürras, .• Kaevuümanikele, ün väga suur
• Hindamisellähtuti kriteeriUmist, • kaevu ümanikul ün pass (kui seda ei palve - tehke ümakaevud. kaevu
et puurkaev ün !<:ürras,kui ün täidetud üle, tuleb see kindlasti nõuda endiselt majad kürda. Olukürd peab ülema
alljärgnevad tingimused: . ümanikult või ürganisatsiüünilt, kes, paranenud 1. septembriks 1998. a.
• kaeV}lkünstruktsioon .on terve ja kaevu tegi), Kui sügava 'kaevu' kürrashüidu
kaevu suue hermeetiliselt suletud ning • ' kaevu ümanikul ün vähemalt kürd suhtuda hüolimatult, siis kannatavad
manteltüru üts ün ümbritsevast maa- aastas tehtud põhjavee analüüs (et' vett ka väga paljud teiste - kaevude
pinnas.! vähemalt 30 cm kõrgemal saaksvõtta ütsekaevust, ün vajalik ümanikud.

(kõrgveePe~<XXiil võib muidu paigaldada kraan enne hüdrüfüüri),. ' • Teie ise ja ka teie naabrid tahavad
pinnaves~vüülata kaevu tagasi), • pumbamaja uksed ün lukustatud. head vett!
• ' k~yu ün 'paigaldatud. Pumbamajad o'n ehitatud vallas 74% , '
stats~ün.aamepump, kaevudele. pumbamajad ün ehitatud
• kaevu sanitaarkaitseala ün määra- puuraukude' peale, mistõttu ün
tud·ja sellel põhjavee kaitseks.kehtes-· manteltürude ütsad ka rohkem .kaitstud,1_. _

tatud nõuded ün täidetud (kui vett kui ,'iJma 'pumbamajata· kaevudel..

TOIMETULEKUTOETUSTE MAKSMISEST
Valitsuskinnitas l.nüvembrist 1997.a. 1. tõõtasu (brutüsissetulek miinus perekünna sissetulek EK + TP - S = '!
üksielava täis~asvanud inimese 'tulumaks)EK - eluasemekulud kogupinna

arvestusliki.ks 'tüimetulekupiU:iks.50~ 2. pensiünid ulatuses, ,TP, - perekünna, arirestuslik
,krooni. Tüimetulekutoetuse 3.1astetoetUsed , tüimetuleKupiir, ~ - perekonna sisse-
maksmise" võetakse: aluseks esimese 4. stipendiumid, alimendId, abirahad tulek (tulud). '

perekünna- liikme tüimetulekupiiriks 5. sütsiaalabiameti poolt tõestatud muud.Kõik ~otlused yaatab, läbi ,so'ts..
500 krooni jä' igal .järgnevatel täienWlvadsissetulekud. 'kümisjün. Taotlt!se.rahuldamine s~b

,liikmetel ,350 kroonf Seega Taütlus ,tüimetulekutöetuse saamiseks tüimuda' amVlt vallaleeraIdatud
kaheliikmelisel' ün tünnetuleku- piir esitatakse koos perekünna sissetulekut ja, sunimapiires., -
850, krooni, kplmeliikmelisele on eluasemekulusid tõendavate '.dükumen~' ,,' ,
12,00 krooni, neljaliikmeli~le. ün tidegasüts. kümisjünile jooksva'kuu '10;~
1550 krüünl;viieliikmelisele .on 1900dastk~i. 20: ':.aakuupäevani.Tüimett!le-

, kr.~e .. ' kutoetuse' määramise '.ja maks~ise'. -, \ ~" , ,.... -

Perekünna ~,' siss~tuleku hulk~ alUseks .võetakse:'eluasemekuludde. liita
arvestatakse: tüimetulekupiir '.ja s~ast lahu~

LngopeeriIdTÕstamaa valla per~!
Pered (ka üksikisikud), kes soovivad tuba 107 telefün 79712 isiku - ja soovija.teSt(ka sünnitusmäjaStfPered
lapsendada' .või olla "kasuperekS .perekaitse spetsialisti ADneRanna pOole. saavad. koolituse, kasuperedele':Iiä
kodusoojusest ilma jäänyd lapsele, Sütsiaal ::. ja" tetVishoiuosakü~as'ün lapse kaSva~usraha:. ' ,
pöörduge P~u Maavalitsuse 'Sotsiaal register lapsendaini~t,'ja kasuperet
- ja tervishüiuosakündaAk:adeemia 2 ",ajavatest lastest,' samuti lapsen~a

,

TÕSTAMA~ VAllAYOUKOGU M}tÄRUSMAAMAKSUMÄÄRA KINNITAMISEST t 99a.A..
Lähtudes maainaksuseaduse (RT I 1993, 24,428; 1996,41, 797,89, 1589; 1997, 82, 1397 ) paragrahvi 5 lõikest 1ja
Qaragrahvin lõikest 1 Tõstamaa Vallavülikogu määrab: . '
1. Kehtestada'Tõstamaa valla temtüüriumilmaamaksumääraks: ,'. '

- haritav maa, looduslik rühumaa 0,7 % maa maksustamishinnast;
- kõik ülejäänud sihtütstarbega maa (mets, õuemaa, krunt, muumaa) 1,5 % maa maksustamishinnast.

2. Kehtestada 1998. aastal maamaksu sood1.!stus100.- krooni ulatuses Tõstamaa vallas alaliselt elavatelevanadus - ja
invaliidsuspensiünäridele. -
3. Määrusjõustub alates i.jaanuarist 1998.a.
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TULEMAS ON RAHVAHARIDUSK KOLMESAJA. KUMNES SUNNIPAEV
Eesti riigi juubeliaastassemahuh mälestustesarja "Seda kooli enam ei kevad- pühadeks jõuda sajandialguse'
Tõstamaa v~lllas peotäis nulli~ . 'ole", kus kunagisoo-õpilased jutUstavad~-Selikihelkonnakooli ning koolipoiste,
lõppevaid aastapäevi. Tähtsamad neist oma koolist. Alustame ainsast vallas koerusteni lihavõtteööl.
koolil ja kirikul. tegutsenud tütarlastekoolist. ja ajaloos
Tänasega alustab valla ajaleht. samm - sam- mult tagaSiastudes loodame Andre; Udu"

PRUUTIDE KOOL TÕSTAMAAL
Mul on meeles, et 60 aastat tagasi oli Selistest. Lääne- maalt oli õpilasi'
ühes ajalehes selline pealkiri ja loo Varblast, Vaistest, Kilgi - ~ ja
kiIjutajaks Palu Karla (Heinluht). Jäärumetsast. Palju oli TõheIast ja

'Mina õppisin selles koolis sõja ajal. ale:viÜmbrusest.Kel kodu ligidal, need
Koololi asutatud Tõstamaa algko.oli intemaadis ei elanud.
juurde täienduskiassina 1926. aastal. MateJjalid kanga kudUmiseksmuretses
Millal ,ta iseseisvaks maavalitsuse igaüks ise.KooI· oli kaks ..talve.
alluvuses Tõstamaa kodumajanduse ~tajad asjatundjad. Mäletan, et talu

, täienduskooliks muudeti~ seda ma ei arvepidamises tegime isegi bilanssi.
tea. Esimesed tarkused raamatupidamisest

Mina läksin ~pruutide kooli" ~1940. ~ingi "pruutide~koolist".
aasta sügisel, kui Eestienam vaba ei Omblustöös tuli esimesena teha valge

'olnud. J<.oolijuhataja, preili Anete põll ja see pidi igas klassitunnis ees
Tepe õpetas toidutegemist, olema. Järgnesid naiskodukaitse riidest
talumajapidamist, arvepidamist ning' lühikeste käiste ja valgete kätiste ning
käitumisõpetust. Preili Elisabet', Alu valge kraega töökieit. Ka tumesinine
aga õmblemist, käsitÖöd ja ja ikka valgete käriste ja kraega
kangakudumist. . Üldainetest õpetati' peQkleit tuli'ise õmmelda Kohustuslik
matemaatikat, eesti keelt ja vastavalt oli ka voodipesu ja beebivarustuse _
sellele, kes võimuloli, vene või s3ksa ,õmblemine. Kangakudumine algas Kodumajanduskooli sissekäik 1933.'
keelt. käterätiriidega. Edasi juba nii, kuidas Koolijuhataja Marie Jaanimäe '

Kool asus Tõstamaahärrastemaja kelleIgi mateJjali oli. Kooti kardi~aid;' (kitliga) ja õpetaja Elisabet Alu .
. jõepoolses otsas. Meie kasutada oli vaipasid, 'mantliriideid, tekke, seda tööd" rii~inii -.ei' tee,' tuleb'

peaaegu kogtl aluniine korrus, pe3.Ie laudlinasid. õppida", lausus preili'Tepe .. ,
suure ' saali, 'kooliteenija ,toa ja Lõunasöögi tegemine käis korra- peal. *Laadapäeval tahtsune minna pJjtsi
algkooli köögi. Kodumajanduskooli üks paar tegi suppi, teine, kes tegi' majja tan~uõhtule~-Tüdrukud saa~id' '
peasissekäik oli jõepOOlsest hommiku- ja öhtusöögi ja söötis sea:,kui mind preili Tepe käest luba- küsima.-
verandast,.aga käisime ka teepooJsestsee olemas oli. Hõfdiseid käisime "Ega~nOO-viiekopikalisOO ei ole".
uksest läbipika koridori, kus siis Juba tegemas suvel Kool lõpetas tegevuse Ja tants oligitantsitud. '
lõhnas pahasti. Kudumistuppa pääses 1944. aasta sügisel: Freilj:11'fepe'pÖgenes'*K:ui ',. Pärnumaa . koolinõuilik
läbi saali. Pimedast koridorist otse Rootsi. > : - Aleksander' Tamm algkooli -külastas, .
kööki, alevi poolejäi õppeklass ja Tulevad meelde mõned seigad koolielust. .ästus, sisse -ka kOdumajanduskooli.
juhataja tuba, mis oli ka kantseleiks.' *1941. aasta 24. veebruarilpanid p-alj!ld,Tark mees..oli: ,oskas. õmblemist ja
Köögi~t p~ soogituppa ja "sealt tüdrukudrinda,. mustw lindid. Tundsime kum.nrlst. M~ie kooliloli ka oma '
ma~s.tub~~se. Köögis oli kaks sellest hirmu;,aga pahandust ei tulnud. Tamm - Lennuki Tamm, keskäis puid

'suurt·' - "-, glasuurpottidest *Nõelumise õppimiseks pidime mateJjali lõhkumas.
soojenduskaj>pidega kaasa võ1lpa.Paljudel unus see ära ja siis Tore· on .meenutada noonrsaega.
pliiti~mgamistubades raudvoodid. ütles preili Alu: "Võtke-tuhvliud jalast Tunned endjällenoore, l&busa ja
Voodivarustus põhukotiga alates, pidi ära!" Üsna mitmed suured' varbad' tervenäo
igalühelomal olema.. Igal voodilka vaatasid sukast välja, sain-sukaterveksja
päevatekk. hea töö eest kiita. ~ , Elfriede Udu

Õpilasi tuli kooli üle Pärnumaa- *Kui kooli siga ära~.ctapetipandi mei<} , ,
Tahkurannast, Kihnust, Koongast, soolikaid 'harutama ja puhastama.
Lindilt, Liust, Kõpult, Pootsist, Sidusime rätikud nma ette. "Kodus te

Mehe tarkus ja~na.se kannatus toovad rahu.majja!
-W; Shakespeare
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JS.ES SAEB OKSA, MI~ ISTUD?
Paljud :maailma juhtivteadlased on Ometi 'on mõnigi, prügikastiplats meenutada .üht toredat kevadpäeva.
avaldanud mõtet, et üheks inim- muutunud ise priigiplats'iks.Uute majade Teatavasti asus viimati mainitUd

..ühiskondahukutavaks teguriks võib juures on roheliste priigikastide ümbrus' platsi serval juba aastaid salukuklaste
sa;adatööstus '- ja olmejäätmete liigne j~ _mets kastide tagaikkagi prügi täis. pesa. Kuna sipelgapesa paiknes minu'

. kogunemine elukeskkonda. / Seal on ka kuusehunnik. < kodutee ääres, olinkogu aeg sellel
Võib ~ olla' pole ~obiv alustada aasta Ma ei väsirääkimast - kirjutamast silma peal hoidnud. On tulnud lastega
esimest ,lehenÜmbrit irisemisega Tõstamaa peamisest loodusrikkumisest - pahandada, kes justkevadeti püüdsid
J.<eskkonnahoiuteemadel, kuid püüan. need on. meie, võrratud männimetsaga esimesi ärkajaid puuoksaga ergutada.!
siiski .lugejate arvatava pahameele kaetud luited. Nad pakuvad toredat Kord püüti pesa isegi mürgitada, sest

. välja. kannatada selle nimel, et maastikulist vaheldust üldiselühetasasel sipelgad ei mc;:eldinud naabruses
järgmist aastat "õiksime alustada Pärnumaal. elavale mesitatu omanikule.
ainult' .p~tiivsete emotsioonidega Lugematud rajad hIidetel näitavad,. et Jutuks olnud kevadpäeval nägin jälle
selle.svaldkonnas. tõstamaalane seal· sageli jalutab ja pahaendelist· askeldamist pesa juures.
Kurvad mõtted said' alguse majade loodust naudib: See osa luidetest, mis on Aga oh rõõmu ! Need nooredE'lehed
seinte ääres ja prügikastide juures elamutest kaugemal, on meeldivalt puhaS olid hoopis ametis .pesa teisal
vedelevatest jõulukuuskedest. on - ainult käbide prõksatUsed loevad astuja damisega ohutusse koh~ sest pesa jäi
v~a hea komme. luused põletada. samme ja rähni toksiniine pakub talvises. ette maa - ala korrastustöödele.
Tänapäeval pole,keskküttte tõttu· seda -metsavaikusc;:soma rütmi. Selle südantkosutava seigaga võiks
igal perel võimalik, teha oma Aga, seal, kuselamud asuvad vahetult targutamise keskkonnahoiu teemadel
koduahjus, aga on ju katlamaja ning nõlvade läheduses, (Varbla mnt., kauplu- lõpetada kui...
veel muid võimalusi. Miksmitte se taga, töökoja juures) kaob idüll kohe. * me ei tallaks meelevaldseid rarlu j

koguda kuused kokku näiteks Metsa all leidub kõike : päris' prügi- muruväljakutele ja llaljasaladele
seltsilnaja juurde (sealongi juba' hunnikuid, vanu plekknõusid, pudeleid, * keegipaljudest isadest leiaksaega

, kuusehunnik olemas) ja korraldada vanade masinate ja mehhanismide osi, ja tahtmist laste mänguväljaku ning
lastele mõnus lõkkeõhtu koos vastava· kartulihoidlatejäämiseid: liivakasti korrastaIDiseks

- ( . ,

kombetutvustusega. onkiiduväärt, et vallavalitsus koos SuFE * kontrolliks oma koerte ja kasside
Õnneks ei kujuta vedelev kuuseke._- ga on näidanud head tahet ale'\Ti.hea- tegevust
mingit otsest· ohtu ,keskkonnale, sest korra parandamiseks. Lisaksprügikasti-' * .tuletaksime ikka ja jäll~ lastele
temal on teatavastiomadus kõduneda, dele on nüüd paigaldatud ka klaasi- m<?Clde,et lillepeemaid, hekke tuleb

- mädaneda ja _ .~ '. huumuseks kogumise j konteinerid. Seega pudeleid -- säästa kamänguhoos
muutuda. Aga jääbjueetika ! purke ei peaks tulev~s enam kusagil * et haljasalade puud pole.ronimiseks'
Et tänavuse talve omapära tõttu. vedelema.' Ka purunenud aknaklaasiega murdmiseksjne.
puudub isegi jaanuaris valge killud ei tohiks enam maja seina -ääres Nii jääks see. oks küll saagimata,

lumevaip, mille' alla võiks peituda ..mängivatellastel ohuks olla. millel istume ja tõstamaalane oleks
lohakus, siis h~b- muudki häirivat Kevadel organiseeriii puude ja ,põõsaste olla uhke-ja hää!
silma. tagasilÕikuskeskväljakui, pidevalt niideti
T~u vallavalitsusetc .onprügikaste muru, korrastati' ja tasandati maa ~ ala . Ev; Liiv .
paigutatudigale ,poole ,piisav.alt ... raamatukogu vastas. Siinkohal on paslik

.TÄNU tahab· võlglasi t~ada)otsigu. c.elmine'leht .ei sattunud ,ärge" palun solVIige

Kui igakord 'oleme . leheVeerul' ül~s j~ lugegü. seal~seal .~i.:..()~e.suurt ~~ine kord ehk m~ub .~~.tei~nimi
rotetlenOOvõlgIasi,siis seekord tahaks mIdagI.~uutnud. Mwdu el J~ numese! Ja.• e.l; saa tervet mmekllJa ,umber
tänada neid inimesi kes on eelmise" muud ule ,etleheveerule paaseda kw trülllda.
aasta jooksul korralikult maksnud.Kes hakata üürivõlglaseks.Kes siia nimekirja
Niisüs meie suur tiiDu:
1 Õie Jaansoo' 7 Piret Tamm '13 Matti Midri 19.Liia Soomre 25 Eve Teearu

2Jüri Adler 8 T jaR Väli. 14 Aino Raavik- ' 20 Tairiii ~etsamägi 26 Erik Oidersalu
3Tiia Schär 9 NOORUSE4(12 korterit) 15 Einar Altmäe, 21 Gunnar Tilk 27 IlIe Kaljurand
4 Kja K Miidu 10 Ervet Sahtel 16 Matti Räbus .. 22Jvelin Midri 28 Ülo Lepik
5 Valdis Noppel 11 Astrl Martson 17 Lea Rannik 23 ~uule Tõnismäe 29 Urve Merila
6 Urve Leppik 12 Maimu Juhkam 18Andre ÜkskiVI 24 Leida Verte 30 leena Kask

.Nagu näha on see nimekiri palju pikem kui see, mida me v~lglaste kohta oleme avaldanud.Selliste inimestega on meeldiv
koostööd tehä ja loodame, et meie koostöö paranebsellel aastalveelgi .. OÜ SuF e
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HOIUPAN6AKROSSU KLUBimJÕULUpiDU: .'
Oli han ja udune kuJlenda detsembri lauldi ning" toimus'· viktoriin.Pärnu ~d ja on endale avamidk06s
pärastlõuna, kui suure toiudupoe>ette lasteteatri, lapsed mängisid. etendust lapsevanemaga " hoiuarv~" ~ "hing .
hakkas kogunema lapsiVõib tekkida "Mida kinkida, jõuluvanale?".Meile vormistanud lastekaardi.Krossü klubi
küsimus,miks, ,need· lapsed 'sinna meeldis see üritus ja tahaksin veel minna . liikmed saavad" kokku iga 3-e kuu
kogunesid?Vastus on aga imelih1ne. klubi üritustele." järel.Nagujuba eespool ,sai mainjtUd
Need: lapsed olid Hoiupanga Krossu. Liis,Erge,Kristel on Tõstamaal ligi. 30 lastekaardi
klubi e liikm~d,kes ootasid bussi,et Tõstamaa KK III kl. omanikku ja kui kaardiomanlkke' aiv
sõitaPäf!1usse jõulupeole. Kuna "Laupäeval toimus Hoiupangas Krossude veelgikasvab ning huvi' selliste

Tõstamaal on ligi 30 13s~kaardi jõulupidu.Vastu võttis meid. saabastega ürituste vastu' lastel OIi, ~iis
omanikku,siis ,saigi otsustatud;et kass, kellega mängisime ja tantsisime. organiseerime järgmine kord suurema
Tõstamaa lapsed .võiksid ' -ka ,sellest Siis saime endale lastekaardi-ja Krossu, bussi, et kõik soovijad saaksid kaasa
üritusest osa võtta, Mis'sealjõ-filuPeol millesse tuleb raha koguda. Pidu meeldis tulla. Kõik ·lapsed, kes on huvitatud
tehti ja "'mis lastele meeldis, sellest kõigile. Krossust, palun pöörduge Tõst:iuriaa '
kiIjutavad ürituses" osalejad allpool . Süm Hoiupanga kontorisse ja küsige
jubaise .. , .' Tõstamaa KK II kl. täpsemaltjärele. " >
"Meie käisisime Krossu peol.Seal ,oli Lõpetuseks on vist õige kirjutada natuke

Saabastega kass ja "päkapikud.Meid '~llestmis~ see Krossu klubi on.Krossu
oli Tõstamaait 12 last. Seal mängiti ja klubisse kuuluvad lapsed, kes on 7-12 Lugupidamisega Karin-Vääna

SOODSAD INTRESSID!
Hoiupank 'teatab oma klientidele ,et väga suur, kuid siiski arvestatav. vor- mistada oma ärVele
alates 22.detsemnst 1997 on täht- Kapitalihoiust saab avada alates 1000 püsikorralduse ,mille" alusel kannao'
ajalistele hoiustele kehtestatud uuedkroonist. pank hoiuarvelt raha säästuhoiusele~'
ja soodsamadmtressimäärad.- Kapi- Teine tähtajaline hoius' .on s~- Miinimum sum- ma midasaab teh~
talihoiuse aasta intress on 1-3 hoius.See hoiuse liik sobib neile klien- lisasissemaksena säästuhoiusele on
kuulisel raha hoiustamisel on ,10,50% tidele, kes soovivad raha koguda teatud 100 kroonLKui nüüd kellelgi tekkis

6- lruulisel hojustaplisel 10,75%;9 aja jöokSul,tehes võimaluse korral huvi' tähtajaliste hoiuste vastu ,siis
kuulisel hoiustamisel ,11,50% ja 12 hoiusek, lisasissemakseid.Säästuhoiuse täpsema info' saamiseks palun
ku-qlisel·"hoiustamisel 12 % aasta intressid on samuti suurenenud ja need pöörduda Hoiupanga Tõstam.aa'
intress.Kuna hoiuse tähtajad algavad on järgmised: kontorisse.
ü!1estlruust "siis saab nii mõne,gi 6 kuulise hoiuse aastaintress on Toon siinkohal' ära ka Hoiupanga'
SUIIlplaP,antlRtähtajalisele hoiusek 10,25%;9 kuuHsel.hoiusel 10,50%; 12 Tõstamaa kontori lahtiõleku ajad: 
suurematintressi koguma.Toon ,siin kuulisel 10,75%; 18 kuulisel hoiusel Esmaspäevast - Reedeni kella 9.00
kohal ära ühe -näite, mis selgitab 10,90% ja 24 kuulisel säästuhoiuselon 17.00
paremini juttu.Kui teil on 5000 krooni aastaintress . 10,90%. t Säästu:hoius on Iga kuu teisel ja neljandal neljapäeval
tavalisel arveldusarvel, siis kogub see mugav ,eriti sellepärast, et ..sellele suletakse kontor kella 13.00-st,
intressi kuu 'ajaga 8 krooni ja 33 hoiusele saab teha, lisasissemakseid. kuna nendel ,päevadel pean olema
senti.Kui a~ ,see samasumma' Need inimesed, kellel on arve avatud Pärnus. Vabandame!
pajgutada tähtajalisele hoiusele üheks Hoiupangas" ning> _sellele lae~b /
kuuks...: siis.>:on intressisumma 43 regulaarseltsissemakseid (näiteks: palk,
krooni ja 75 senti.Vahe ei ole küll' pension, lasteraha, piimarahajm.) saavad

!I!I'

AITAB KUIJ.!
Me oleme eri nigu

mis sest, et üks on kultuur
Selle määrab ära tegu,

olgu'rahvas väike või suur.
A. Linnutdja

Kas Pillutaja tõemeeli arvab,. et
rostamaal ükski inimene (peale tema)
ei tea midagi poeetikast ning pole
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: , MUUSIKA MEID KOIKI SEOB •••

"~Lp. l~uluõpetaja ja laululaps! .

,S~lleI, 1998.a. toimub II Tõstamaa valla laste lauluvõis
,,"tiu·s.-LoOdame,et senistel la1JlulaStelja nende juhellda

jatel jätkub tahttnist ka seekord' kaasa lüüa. Et võistlus
.~ põnevam, oleme osalema kutsunud ka naaberval

.'~ade.laululapsi. Lauluvõistlus toimub< ..•• -

, ' Reede~ 20.märtsil
Tõstamaa Seltsimajas '

Algusega kell 12.00
'Võistlema oodatakse lapsi, 'vanuses 5 - 18 eluaastat. Iga
os31eja esitabühe laulu omal vabal valikul. Lauljaid

\ hindab 5:'liiknieline'täiskasvanute ja 5-liiknieline õpilas
te zürii. Hindamine toimub 10 pallisüsteemis. Võitjad
selgitatakseneljas vanuseastrnes : 5 ':"7 aastased •
,: 8 - 10:aastased

11- 1Jaastased
14 -18' aastased 

(vanusearvestu~toimub s~isugaO1.01.1999)
eLisakszüriile, valib publik oma lemmiku.,'

'«Yiimane päev lauluvõistlusele registreerimiseks on 06•.
03.1998.a

<'1Df:9 ja registreerimine: Ene Lehtsalu Tõstamaa
. "$eJtsimaj,a,tel. 96 172 96 09S

,"viivi KarlepTõstamaa Keskkool teL 96 216 96 041
Oka~kllrku !

Südamliku sooviga Sinu ette astume,
- et veel kima-kaua

Sa võiks me õnneks elada!
Kallisvana

Herman Paalberg
50

Sinu 'väikesed poisid
Tauri, Tauno, Rauno

Alates 15. jaanuarist saab Hoiupanga Tõstamaa'
kontoris -vormistada Eesti' kindlustuse

liikIuskindlustust.
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ÕNNITLEME JAANUARIKUU

SÜNNIPÄE"ALAPSI !
NAERJANALI,
RÕÕM JA LUST,, '

SÜNNIPÄEVAKS S0'81'8 JUST!
Ida Jüris ' 94 Veera Küppas ' 78
Veera Tamm 89 Armilde Itter 77

Aleksander Kaja 85 - ' Elli Teras 70 '
Hildegard Kasearu 84 Raimond - Aleksander ~
Maria Esko 83 Viedhof - _ 65
Anna Raist 81 -Haljand Soobik 60
Linda Sutt 79 Kai Taurus 60
Maria Kiirats, 78 Salme Leas , - 60

TERV'ITAME UUSI VAllA.
KODANIKKE,

Tu.ulm~esMerikese ja Janeki peres
poeg Tane112.12.1997

-. VesikAnnelija Lehiste JiJanuse peres 
poeg Jarmo 25.12.1997

MUdu Kristi ja Heamets Hannese peres
poeg Kevin 01.01.1998

Väike - mõnus peoõhtuenne suuripidustusi
Tõstamaa Seltsilflajas

Laupäeval, 21. Veebruaril
kell 21.00

, .Esineb kantri tantsurühm
, "M ustsõstraõied"trallinn!

Tantsuks: ühe-mehe band REINIPärnu!
Ootame teid! -Pääse 25.-.... -

I I

Ostame tagastatud ja tagastatavat talumetsa koos
maag~ ka.väikeste lankidena. SobivuseIrahakohe I'

kätte. !v.taamõõtmine ja asjajamine toimub meie
kulul. Tel. 8 25 256 388

'Tõslamaa Vallavalitsusvõtab tööle

bussijuhi kuupalgaga 3500 krooni.

Sooviavaldus koos ametikäigu kirjeldusega esitada vallavanemaleS. veebruariks.

Vaike el••tarkus,
Lõika ajalehest välja kiitvad artiklid inimeste kohta, keda tunned, ja saada väljalõiked neile koos

õnnitlustepa ..
Toimetu~:

LeaRannik
Ene Lehtsalu
Alo Adler

Tõstamaa Raamatukogu
Tõstamaa Seltsimaja
Tõstamaa Keskkool

tel. 96184
tel. 96172
tel. 96-231


