
(vanasõna)

Eesti rlmvas' tähiSt8stasUb,seda tarkust kindlasti ei ole ka~ltki kõik .see, . :millest
omarlikiuse· '80. , aastapäeva.' arvestadakaedaspidi. unistasime·laulva revolutsiooni'päevil~
Viin1ilsed 1000 ~aastat oleme . Täna elame iseseiSv~ just maaelustäitunud.Kui esime~l
pidanud oma olemasolu ,.eest Eestis. See ei oleaiDult, õigus, taasi~seisvumise ~l 61dika rriaal
võitlema, '611es;enamUse· ajastainult 'privil~i vaid· seab meiletäis ,~ optimisIni, ,asuti t3tude

. võõrvõimu ',all. ' Seepärast . on ka koh~i? ,kohUstust·' tulla taastamisele,. arenes väikeettevõ,tlus,
sammu, ,mis toimus eestlaste toime Pnlaenese'jõuga,. omaenese loodi aktsi~ltse, siis' tänasekS' on
elus 80, aastat tagasi, raske üle tarkusega. Me ei saa' ioota, et" ' paljud' lQObunud. Uuetehnika ja
hinnata. Tundmatusse astuda on keegi tUleb kUskilt Ja toimetab ' tehnoloogia muretsemine Icäi})ülejõu;
väga: r,aske, 'seda enam:on .'meie eest" vaid •peanie oma'·' omavalitsuste võimal~" maaelu
hinnatUd melie~ kelle, tegemised tegema ise. Meid ei aita 'kUjundamisel on liialt .väikesed;
e~Stvedamisel lOOdi iseseiSev," kritiseerimine, tuleb ise,kätte võtta ' põllumajandusliku tootmise:' vähene
Ee~i nik. ,Esimene Eesti ja teha, ~ini. Võõristav· ontasu-vus, noorte lahkumine maalt-need

Vabariik~dis .,eestlastele USU; kuulat;l ]auskirumist valitsuse ja ja veel palju teisigi pn ptob!eemid',mis
et' tuleme 'toim,,'e i,#Seisvana." riigikogu aadressil, 'teade~;'et me vajavad' lahend,ust,"'riikl"ikW,'·,.'"tasandiL
Kuigitoolcord ol,i,jseSeisvusele"ise oleme need, ininiesed sinna Elu maal saavad kuJundadasiiskivaid
antudkestavaid 22 aasta.( el~ valinud. Usun, et keegi ei tahaks, - maainimesed ise, st$ka riigiasjade
teadmfue ja unistuS oma. riigist. et meid valitseksid võõrad. ' ·ajamisel. Maarahval~le~b qpia huyi~e
rahvas" edasi kõigil vahepeal', ,Ka elu Tõstamaat, Oll jä elutingimUstef eest",v:õidelda, teha
võõrvõimu alloldud aastatel. läinUd uutele rööbastele. Paljugi ~' seda demQkraatlikul""vjisil,libiriedes ja
Ehkki mõnikord tundus unistus on vaja teha teisiti kui võõrvõimu saates ennast esin~ajnim~Sed,kes
oma' riigist küllaltki lootusetU, ,ajal harj1it\1d.Elu viib 'ed3si julge. seda suudavad:teha.' 'c' ,c,

, tõi tahe eläda iseseiwalt uue"sti pealehaklGlmine, oma võimalUste 'Tõstamaa ,vallaS,con 'enamuS
"" " ".,: - ''''-.' '- ~"'" ,

võidu. "~ ' otsimine ja' . ,teokstegemine. neid, kes O~ <>ptiiIPStlikultasju ajanu9,
Võib rõõmustada" et Hädasti on vaja. ettevõtjaid . teinudtõsiselt tpöd ja'püüanud e~u

eestlased näitasid üles tarkust ja põllumajanduses, kalanduses ja ka edasi arendada. Ajaloost on' teada, et
tasakaaiuk:ust;"nii et iseseiSvus kõigis'teistes 'eluvaldkondades, ,peiIe. muutusi ,oll., elu esini~steJ3astatt;1
võideti kätte ' ilma" vere- kes tulevad-toime uues ja maal ' alati· linnades· kiireniini. "arenenud,
valamiseta. ;'"Tunrie, 'mida 'praegu . kehvavõitu sellele loogikale tugin~~s ," ehk
kogesime, seistes Toompeal, majandussituatsioonis. Uued, pöördub elu lähiaas~tel,:n~oga maa
telemaja või teletorni juures; kui nõudmised on hari<iusele, mis poole. Soovin ·vallarahvale, meile
vene tankid olid teel Tallinna lisaks senisele positiivsele pealcs kõigile rohkem optimismi, julget
poole, tunne, mida tundsime andma'ka ~päevaelus nii olulist. pealehakkamist oma mõtete
seistes Balti ketis" liitis eesti 'läbilöögivõimet, iseseivat 'teokstegemisel, usku paremasse
rahva üheks ja ühtSeks. Leidis mõtlemist, . :ettevõtIikkust ja homsesse ,'ja jõudu selle, nimel tööd
kinnitust eesti vanarahva ütlus, / ' aktiivsust, aga ka kodanikuõPetust teha Osakem igapäe"amurede, kõrval
kui ei saa jõuga, siis Saab ,toimetulekuks iseseisvas riigis. ka rõõmustada, tunda rõõmu
nõuga Arvestades meie' Kuigi võrreldes iseseisvUseja oma'riigi üle.
geograafilist äsendlt ja sunnist, iseseisvuse algtiSaastatega on Toomas.Riiul

vaieldamatuid edeneinise märke. ,vallavanem
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. rohkerriaks aega' üle ei jäigi~, (6: Lisaks lasteaiale veedab ta aega veel võib sellist koos'11bimist,dsegi
lqassipoiss '.9I.! e endale . seadnud sõprade ,.sünnipäevapidudel,· ujulas, padjaklubiksnnnet3da,' räagi~
kindlad eesmärgid, täituvad need mänguplatsidelj~ vatie!/'barva ka niisaina' juttu;mõelda1cse'.'välja

või .1l}itte, vähe~alt püüdleb ta vanavanemate juures. Vanavanemad erinevaid keeglimähge, kus .siis

nende·.·.·poOle.) 'Üks,klave:ritUnd ei k()o sukka ega hoia lapsi, .,nemad· kaks lauapooltomavahel mõõtu
"nädalas on 'poisi pannud äärmiSe, naudivad täisväärtusl~· pensionäri- võtavad~ Kellel õnnestub 9 kurik:at

tõsidusega suhtuma, mUl:l8ik~. põlve - rei~ivad ringi ja tunnevad elust maha veeretada Guhtub ,harva),
Omakirjutaiudlaulud, muusikalid, rÕÕmu."Lapsi kasvatavad need, kes. selle naabril. on võimalik. tõmmata

anS3lnbH tegemme,kirikus. oreli, nad mtJretsenud on .. nööriotsas kellukest, kes seda aga
ffiäIigimine on loonud unistuse, Ning .siis kui .laste päev lõppema ise helistab, peab kõigi!e välja
anda välja oma CD plaat. Kui' kõik "hakkab, 'saavad 'vanem8dki lõpuks tegema., Selline lõbus keegliklubi
imehäSti läheb) võib teIDa kontser- lõõgastuda. Pool kaheksa jääb maja toimubkuus korra, suvel võe~e

dist suvel ka Eestis osaSaada. tunduvaltrahulikumaks) kui väike ette 2-3 päevane reis, mis endaga
Annelgi onnädalajooksul tegemist poiss'pea oma kaisukarule paneb ning palju probleeme kaasa toob" sest

kuhjaga -: kirikukoor~ Oldtanitund, memmemusi põsel magama jääb. Siis ühed tahavad si~ teised tänna,
jaZztantsutUnd ja', ratsutamine veel suuremate mured- rõõmud ära ühele ei sobi üks kuupäev,: teisele
nõuavad oma. kuulata ja ongi rahu maa peal. Nüüd teine, aga lõpuks ikkagi sõidetakse

Benedikt on 6·aastane, sügisel peab on siis ema-isa kord. Koos minnakse ja see on üsna lõbus.
ta kooli minema ning selleks··on .välja , siis,kui on ühisel tuttaval (Reisimuljed jätkuvad järgmises
vaja läbi teha koolieeine läbi~ sünnipäev või lihtsalt tahetakse koos numbris.)
vaatus, kus kontrollitakse arvuta- olla. Muidu käivad mehed koos õlut

mist", oma'mme "ja aadreSsi joomas. ja naised koos näiteks 'Xlliri,Xllllr
tundmist, oskust .ühel jalal hüpata, keegliklubis~ Sinna kuulub 15 naist,
värvipimedust, riietumisoskust jne. istutabe ümber laua" meie ' keel~s

} >-
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_ 8.-9. tüdrukute 'võistkond osales Eesti Velikok. Rein ToomsaluAndres Laur.
,VORKPALL , Koolispordi Liidu võrkpallivõstlustel. Priit Adams. Aidi Lelsaar ja Valvo

Aasta, algul ,on Tõstamaa, valla Alagrupimängudelt Taeblas pääseti edasi Volgerad. Kolmanda kohaga pidi
spordielus olnud 'palju tegemist finaalj Eesti 6 tugevama kooli hulka. leppimaalevi ,võistkQnd , kus

võrkpalliga. - Kuigi mängiti enda kohta väga tublilt, ei mängisid Linda Martel,.Karin Vääna,
Toimusid PärnUlilM Koolispordi võimaldanudpraegused oskused enamat Moonika Adler. ZeenaKask'e Enn
Liidu võrIq)allimeistrivõistlused. kus 5. kohast. Võistkonda Kuulusid Kadri· Martson., Jaan PaU. Ando' Lomp ja
osalesid ka Tõstamaa kooli esindu~. Jõgi; Ave Vene. Gerli· Losseva, Anna-toomas Rõhu. Järgnesid võjstkonnad
Kõige vanemas, A-vanuseklassis tulidKaisa Saar,'Evelyn Vahernäe; Kadri Jõgi, Pootsel. Kristiiriaja ToigeI.
võitjateks Tõstamaa kooli neiud~ Merit Kaelep ja Kätliri Kask.
Mängiti koosseisus Raidi Rand, Ave Ka täiskasvanud tegelesid võrkpalliga. K GR VP ALL
Martson. Helje Vahemäe, Gerli Esmaspäeva .ja kolmapäeva õhtuti Algamas on traditsioonilirie Tõstamaa
Losseva, Ave· Vene. Kätlin Kask ja seltsjmajas toimunud traditsioonilise Spordiklubi korvpalliturniir.·' Osaleda
Evelyn .. Vahernäe. Tõstamaa valla võrkpalliturniirimängud tõid kokku, võiv8d kuni 6 liikmelised mees- ja
noormehed 'pididleppima 5. kohaga. kuue võistkonna jagu ~gijaid ja päris naiskonnad ( korraga väljakul 4 )
B-vanuseklassi tüdrukud, jõudsid 1?alju ,.pealtvaatajaid-kaasaelajaid. Mängud toimuvad alates 11. märtsist
samuti finaali kus' kohtuti Tootsi Aramärkimist väärib Tõhela, kes osale~. esmaspäeva ja kolmapäeva õhtuti
kooliga., Tasavagises mängus tuli kogunj kahe võistkorinaga. Mängud olid seltsimajas. Kui soovid osaleda, pane
vastu võtta kaotus ja leppida teise küllaltki pingrlised ja tasavägised. võistkond kokku; registreeri see
kohaga. Lõppkokkuvõttes, tuli sel aastal võitjaks esmaspäeval kell 19seltsimajas
Kõige .nooremad. C-vmlUseldassi Tõstamaa kooli õpi1astes~ja vilistlastest toimuval esindajate koosolekul.
tüdrukud, võitsid kõik mängud ja tulid koosnev ,võistkond koosseisus ,Ave Samas on võimalik veel viimast korda
,Pärnu maakoolide meistriteks. Martson,'Herje Vahernäe. Kätlin Kask. enne ,võistlusi harjutada.
'Mängisid Kätlin Kask, Merit Kaelep. Evelyn Liländer. Marek Lind. Andres OsavÕtumaks võistrkonnalton 60
Anna-Kais'a Saar, ReenaPavlova, Sahtel. Hardo Vahernäe ja Argo Kaelep. krooni.
Margit Maruse. ja Evelyn Vahernäe.. Teise koha saavutas Tõhela võistkond

Siivi Kiirats, Helina Volgerad. Rita Toomas Rõhu
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Seda, kooli enam ei ole;"Seda koolienam ei ole.-Seda koo/iienaTii eioti.Seda1roollenam ei õie.
- - ~ -,

'''OLEME KASTNA KOOLISTUKKEJATEMPE TEINUD ~.' .. ' .. '. , ,-...
r ••• _ •

aga see on.veel teg~et täpselt õPeta!na K.ooliavamisele oli vastu elulookirjeidUSiei·nõutud". Vastrti
50(viiskümmend) . aastat hiljem Päinri limi;'kuiKastita mõisa(>manik siisid edasi. Kokkuvõttes ~junes
sini1asam~se kokku tuleme..)' Nii "Raehärradele.ei meeldinende maadel koondpil(' lc~ugele ,oli jõudnud
algas: kutsek~ millele olid alla asuvveneUsu kool. Kroonik~atu ennesõj~gne' Kastna koofiIaps
kiijutanud,''''·K.astna ,~ algkool~ esimesed 57 aastat. on kirjutatud perestroika aj~: ...lapsi vällevõitu,
1937/38. õppeaasta kuuenda klassi tagantjärele Ja sedaonte.inud preester lapselilpsi"paras Jagu, 90%, ela~
kõige .P. i~empolss - Johannes ja ja .kOOlijuhataja Viktor ,Kümmel oma n1ajas,vene keele oskUsvile~.·
esimese "klassi' tilluke. tüdruk (Kastnas- ~ 1907'--1921).:''fakti- '''; ja ning .viimane loetud~.raami:!t oli
Hehtü; mõlemäel Karotalnmed. olustihnikkalt. 'Kasutada oli SelijanMaria Siberimaal". (Mõn~ika

Vihtriane sÜgispäevaistaI 1987 tõi Kastna:kiriku arhiiv'ja vanaQ~.mee~ Lutsu"K.evad~') - Ajapuudusel jäi
ühekspäevaks vanasse-koolima:jiamälestUsed~' -Esi~ene. 'koolimaja küsimata, missugll!le·J(3stna iiimi
~ 'lap.'·sed.. Need, kes õppeaastliI -ehitati .EnnU talu maa peale 1860 Ja on -jõudnud eesti -ruu.··tekirjanduse
193'7/38 Kftstilas·'õppisid. Siis oli see olrkaks siilda pikk/poolteist lai; klassikasse. Vestmann muidugi.
Õpil~i 72,~"'kokkutu1ekulejõudis k3.ksruWnf,kaks akent, 3h.ikorstnata, (1998.aastal ei ela-Kastruls enam,

-- , ~.:". ,- - -':- . :-1":' .. '.: • ".' " .~ ".i'" .-r'o

29. LooIl!ulikUlt jiiiCi tulelJl3.tapõrand savi~. J(aks pikka koolipinki: ühtki Vestm~.Sw:nuaial on:.see-
kool[venn.ad-õoo· -,Siockh01'n1tst,üks poi~le, teine tüdrukutele. Uuesristidel enam1~vimid nimi.)
Torontost, Sidneyst... Kuuele koqlimajas oli koolmeistriks TÕnis MAATEADlJSE..' tUNNIS sai
tüdrukule ja neljateistkümne1eSeislet, kes ainult lugeda oskasja ~- et kui 50 aastat tagasi olid
poisile ~üüdati kl~~iaknal küünal. ahjuääres lapsi veerima õpetades ise Kastnas . mõisahärra - ja -preili,
Vaprali_0 oljd,,_kohal m.õlelllad kalavõrku kudQS.ÕpperaamatUks oli _taIupojad;sulase<4 kalamehed- ja
tollased-õpetajad. Sinaida Elend- üus Testament Kooliõpetaja 'pidi piirihlsevedajad,siis . nüüd. on
Järvi,ste.·ja' Aleksanqer Järviste. suvel.tõötamamõi8apÕllul.Sealjänest kolhoosnike -kõrval ,. kUnstnikiuj,;
kooliIDaja'oli siiS' igati ,korralik. taga ajades nikastas Seisler üle'kraavi kohtunikud, . advokaadid. 'UuS.

Tän~~~ ,p~~ ~tuse ~~ ~eb _hüpates. puusaliige_sening krooniline loodus' 'ja mererarid m~litavad ..
. lausuda Ous,tav /~dol~le, .)~~s haigussundis 1867 ametist l~a. Kastnas ükski.maJa tühjakS eij,ää

TartUsse.ülikooli asutas. Ülikooli Siitedasitulid koolmeistridjuba Seli YÕIMtE~SE ' TUNP
350.juubeli~tal olLKastna kihelkonnakoolist 1896", avatakse klassldevaheHsterahy3Ste.'. Pal.li

-' ,-.c ~ -,-' ..~'.' _',:"" !j-",,' , . - ._,., , .••. _', oo . f .,' J. :.

koolimaja 'illik09li puhkebaas, Kast:nas . kihelkc;mnakoot . Kroonika-. lahiDgutegajäi. viInnase'illnatõttu .
jagus rublasid siiagi. Et raamat loetlebkõik koolikohad ja Jua.Spordist siiski räägfti. Peale
kokkutulekUSlon möödas kümme õpetajad.. Pidev~ .s~ssekanded on sõda oli .Tõstamaa 'PämUniaa'
aastat, OI)seegi juba ajalugu,' mis kuni 1940. aastani: Siis. veel aastad tugevamaid spordivaldas~d.. fis~t

vajab meenutamlst.Üks tüdruk ja 1945 ja 1946jajärgneb vaheaeg 20 seda, miskroonilattaaniätUsse
kuuspoissi opjõudiiud niulla alla. aastat. Tänuväärselton selle taastanud kirjutainata. Sügis 1~22 tQi ~
·Ka Siina JärviSti tOOditemäsoOvllHeldiOrav . Märtsiküüditamisega kooli"peotäie •.poisse Vaistest, kel
J,<.astna'surnuaial~.~,.Üle ,sei1$ri1e~~vähenes.'~pilaste arv· 10%, sellele. kohalik: kool· (3:kla$si) läbi, aga
teistkfu.nne.~_aasta helises jälle -järgnes pagemine linnadesse. K8stna aastaid alla15-ne~ Asutavas Kogus
koolikell. Nagu 50 aastat tagasi, oli koolil algas allakäik Kui 1850 oli vastuvõetud algkooliseadus.nõudis
~aselgi laupäeval neli koolitundi..•.esiplene .koolmeister Mart Viikniann, nelj~assllisf .alghäHdust.. Kõige
Tunde.andsid õpilased ja täna võis kes' alUstas 20 lapsega,..siis 1970 on pikem poistest- oli Kristjan
tunni ajal ~üÜa, kohvi juua ja viimane kooliõpetaja Evi Liiv 10 trossmann. Et .koolitee oli 8
"õpetajale'!vastu räiikida.oEsimen~ poisija 3 tüdrukuga. 24.~st 1970kilomeeirit, siis tihti vedas

·oli AJALOO' TUND; "õpetajaks" on kroonikaraamatus :sissekanne, et nooimees linasesf riidest koolikotti
Helmi Karotainm -Tohver.Kastna~ügisel kool enam ei alusta. Sellele nagu kelku paela Qtsas enda järel.
kool on jätnud . tulevastele kirjutavad alla ka kuus'lapsevanemat. Kui -koolikott ära kulus, olid

·põlvedele toreda kroopikaraamatu. Järgmine oli EMAKEELE .TUND~ Kristjani •vihikud-raamatud ema
Algabsee l.novembriga 1850, kui>Igalepaher ette ja pliiatskätte. ldrjus ~ätis ja seda jubapaela
Kessu karjaffiaaI elav, _.Mart Vastata . tUli kümtlele küsimusele. otsas vedada ei tohtinud. Klassiõed
Viikmann, "kes lugeda mõistis", Neljandaküsimuse järel hakati veel· tänapäevalgi mäletavad, et
hakkas lagunenud küünis 20-t !astprotestima: . "Meie "koolipõlves Trossmannolfrahulik(Järg Ik5)"
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poiss, väiksematele' liiga teha. ei
iasknud. Kui talvel "talumeh~
koolile küttepuid tõid, hakkas üks .
vanamees Kristjani
hUrjutama:"Sina pikk poiss peaks
sulane olema, aga mitte- siin
lugemist õppima." Kristjan ei
teinud jutust välja. Vanamees
jorises edasi ja siis läks kOolipois~
mehe selja taha. ning viskas
täismehe üle aia'
lumehange. Tüdrukud palusid

tihti Kristjani kaks kätt
õlakõrgusel välja, situtada, siis
võis kummagi' käe otsas, üks
tüdrukrippuda. - Seda

koolikroo~ ei ole. Palusalu ViiskümmendaastathiljemKastnakoolimajaees. Sügis1987

kuldmedaliteni oli veeIlJ ~. välja ronis.-Selle mehega tegid'lapsed vitsahinnuga paremaks teha. Kui

Kastna õpeuüatele punavõun armu kümneid _vempe. Kui see õpetaja poisiIt küsisin, kumba ta tahab -jei'andnud. Juba 21.noveinbril.1944 Kihnu ümber paigutati, ütlesid Kihnu vitsa või rihma, siis" poiss'
viis " NKVD koolitunnist ära naised:"Koolitud, tohm." MinUst sai paluma:"Pai õpetaja, rihma küll ei
koolijuhataja Aleksander Järvi~. kQ()liõpetaja Kastnas 1947. aasta taha, isa hommikul alles andis."

Trih.~ lug:.s peale ~0+5 ~~ Ja sügisel. Siis oli 3 ldassikomplekti. Ni.isugune, oli . sõ~ajärgne 'Nk~L
Nonlski SOldu. Suna JarvIS!e Õpetajaid '5, kutset ei ühelgi. Kui Mmu koolmeIstriamet lpppes I
paigutati. hiljem, Jõõpresse Ja Iilatemaatikaõpikus olid esmakordselt märtsis 1949 . õpetajate
Kastnasse hakkas !Ulemaülesanded kolhoosi suurtest saakidest; nõupidamiseit omavolilise
selliseidki õpetajaid, kes. väikseid' siis küsisin lastelt,' kas 'nad teavad, äratulemisega ja küüditamise eest"
tähti tundsid ja suurinägid, kui .ritis on kolhoos ning üle klassi kõlas metsa pagerriisega ".' ",
kasu~ . VaId,o Pandi .lause~ ~astus; "Nälg." Selle aja lapsed olid - , .
sõjajärgsete õpetajate kohta. Ol~~toredad. Õppisid hästi. Tegid ka ' AJUlrei Udu
seal .üks annuvalus v~~s, -k~s vallatusija üks poiss päris pahandusi.

päev.al .puges ~oore ~~so~Ja Otsustasime siis seda poissi ;.;......,,1magarmstoas seinak;8PpIJa öösel '. ,< -.' ' I

VABANDUS ... '. ,'l' .' '. ,

on ikkaTRÜKIK,ÜRADILniQaküll,~u, pugeda.Roni~mde eelmisq lehes "Pruutid~kooli" sõõgilaualeja lõi oma '

kapjadcigäread ~8i. Pahmle'teiseveern keskel lugeda- "Lõunasöögitegeminekäis korrapeaLüks paar tegi supi,teine .1

prae,kolmas~idu. Peale ~lIe oli nädalaperenaine,kes tegi honupiku-ja õhtusöögija sõõtissea, kui .~ olemas
oli." . - .-"

B•.6. FoRSRLiuSE. SELTSI AASTAPÄEVAÜRITUSED

_7. ja 28. veebruaril toimusid tutvustasid omakooli, kooliprobleemeerinevustest. Nagu tavaks saanud,
tavapärasooB. G. Forseliuse Seltsi ninghariduselu . suundi.Tei~1 päeval autasustati· tublisid, maakoolide
aastapäevaüritusoo, seekord.toimus seminar "Hariduse;aret;l~va .õpetajaid.Meiekoolist saidoma tubli
Järvamaal Järva-Jaanis. 1989. aastal kohalikus omavalitsuses" . Esinesid töö _eest Väikese 19Datsi Jaagu
moodustatudB. G. Forseliuse Seltsi EPMü Maaelu Arengu' Instituudimedali Eve Rõhu ja Sirli Väära.
kuuluvad Eestimaa vanimad koolid.teadurid Jüri Ginter ja Indrek Kärner Varemon ~lle medali saanudteene
rostaniaa kool on seltsi asutajaliige ning Tartu Ülikooli doktorant Kristi kas kodu-uurijaia juhendaja Andrei
. osalenudkõigilüritustel. . Kõiva. Juttu oli regionaalsestaI:eDgust,Udu ning õpetaja Mari LUhiste.
"õõrustajadJärva- Jaanikeskkoolist, maaharidusest ja hoolekogude tööst, Õnnitleme!Eduedaspidiseks!

rUIaStja Järvamaaharidusosakonnastmaa- ja linnalaste'vanemateja kodude Mari Lilhiste
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14.00-19.00
9.00-15.00

Neljapäev
R~de

---~-------

TervisTervis TervisTervisTervis Tervis' Tervis' Tervjs Tervis Tervis Tervis, Tervis fe,ryis. Tervis<_'u - _ ._ " .: .

,tostAMAA.:.TER\llsEI{ESKUS;TEATAB: .. ' .. '
T.õs.t.am'aa. ·ars.·..·.,t, Madis ·V.eskimägi...'-.. Sage.. 'Ii päritakse .te..lefonitsi..'.vaStuvõtU kahq)oQ..·· IseideiUlatu.·si.,·Seetõtttt?olgu
viibiberi~~l täiendusel 'Tartus 02- aegade-kohta. Tundub) et' kõik . peaksv"eelkord- esitatud ;Tel"Visekeskuse

. ;.' _'.' . - _" _':,-- _' _: .Y -.. ' __ '- .. _ ' .. i-- ~ ..

06.@3.1998.a, Sellel aj~.<t9imub olema selge, on ju needolnud·üldiselt ~jad:' .
. vel~er-assistendi'" vastUyõtt T<irvise- samad, aastai& Siiski on tulnud '.ette .
keskuse tõöaegadel:

....Esmaspäev
: Teisipäev 9.00-l5~OO

Kolmapäev .'
Teisipäev onproflilaktika'päev,~e AUtojuhtide, A;Bja e kategooria ja Tervisekeskuse telefon on 96 nl,
,tähendab. et~"astuvõtule ..võivad,tJ)lla ~oristide •.• '-atstlik. komisjon on mobiiltelefon. ·0 . 8 25 23044~.
rasedad (kella '.9.00-11.00), nelj~ti' kella 14.00-15.00.. Arstlik, Mobiiltelefonile võib vajadusel
väikelapsed (11.()O.;Ü.30) j~ terved kolIrisjon ontasplme ja, maksa.b 50 kr. pöörduda ka töövälisel ajal,
täiskasvartud(13;30-15.00'). Kui Teistel päevadel pöötdunutele kehtib' esmaspäevast reedeni vastab aJ;St,

tõbine inimene kogub julgustpaarist topelthind,sc:ega 100kr. laupäev-pühapäev velsker, või õde.
päevast mõne . nädalani, siis, Arsti vastuvõtt algab neljapäeval kella Palun mobiiltelefonile helistada vaid
teisipäeviti, kui vähegi võimalik, 15.00 erakorralise abi ~iseks,. tungival

'palun .. vastuvõtule mitte . tulla. TervisekeskuSes on lõunavaheaeg kella vajadusel.
Loomulikult .võetaksevastu 12;30-13.30. Palun sellel ajal vastuvõtule
erakorralised pöördumised. mitte tulla.

TÄHELEPANU!! !
Patsientide transport ":õib; juhtuda, et tee bussipeatuseni on Kp! 'soovrm TRANSPORTI

.. ' pikk Ja raske. POORDUGE KOKKULEPPE
kodust, . Seni on~llistel pqhkudel organiseeritud SAAMISEKS TELEFONIDEL'96111

Tervisekeskusseja ise transport naabrill}eeste ja tuttavate VÕI. 96049.. TEENUS . ON
• vahendusel. Tõsi on, et teinekord on TASULINE JA MAKSAB 2 KR. 1

tagasI .. kellegi käest. transpQrdi küsimine. veel_ KM. (Näite~s Tõhelasse ja tagasi teeb
Sageli kurd~takse kehva bussiliikiuse raskem kui ise läbi häda arsti juurde see 60, kr. Kui tullamitrDek~si,Qn
üle, mille tõttu võib ~tamine venida mInek. Loomulikult ei jäta "lahked hind-sedavõrra soodsam)

. tundidesse, või vastupidiaegajääb naabrimehed"ka . seejuures küsimata
arsti juures käirniseksväga napiks. hinda 50 -100kroonini.

*

"Teil on kõrge vererõhk,"·teatab arst patsiendile·.
vastuvõtul.
"See on kalalkäimise tulemus,"
"Kuidas see saab olla? Kalalkällnine, vastupidi 
rahustab.:."

"Seda küll, aga kui püüda kala keelatud kohas."

,*

"Teie juhus, proua,rikastab meditSiini," teatabarst
patsiendile.
"Aga mulle räägiti, et te eriti palju ei võta," vastab see

. ehmunult. ...

*

ArStküsib järjekordseltkülastajalt: .
~Xas te oletejuba pöördunu4 keJle~ poole?"
"Jah, ma küsisin apteekrilt nõu.'~
~~Makujutan juba ette millist I()llustta teile soovitas."
"Ta soovitas,p<>ördudateiepoole." .

"Teie haiguste põhjuseksonaikohol," teatab arst pärast
haige üle.vaatust.". , .' -

"Te olete esirn.eneinimene,doktor, kes ei aja kogu süüd
minu kaela,"vastab haige heldinult. .

JÄTKlJBAV ALDUSTE VASTUVÕTMINE TÕSTAMAA ARSTI NIMISTUSSE

TERVISE~SKUSE tÕÖAEG~EL ..
oODATIJiJONTÕSTJ\MAAL ELAVAD, KUID MUJAL SISSEKIRJUTUST OMAVAD ELANIKUD JA VARBLA
KANDlRAlN AS -KÕIK, KESPLAANIVAD EDASPIDIPÖÖRDUDA ESMATASANDI ARSTIABI SAAMISEKS

. TÕSTAMAA TERVISEKESKUSESSE.



. Veebruar -1-998

~SuFe_k.puta.s,ilcla.etuDDis'tus~le
'Kevad pressib end -meile _juba -,et seeauk) kus-te tavaliselt -pingi .

igaPfievaga aina-rohke!n peale Ja-panete on täis) siis .palun ,vaevuge"M6aed suurenadiirivõlglased'
lumi on selleks korraks jälleläinud vaatama sellistkohta, kus on .veelveebruari lõppu seisUga:
tuuespäevavalgele kogu selleprahi,ruumiJgal'prügikastil on-neli avavust) OnneSireli , 5694.l5
mida -ta seni varjanud -on.K.õige millekaudu . ,Anita Trossman \.. 5559.70
hullemtundub olukord olema on võimalik prügi ladristada ja HelgiHeindla 6093.05
Nooruse tänavl paiknevate 'üld- tavaliselt kasutatakse ainult kaht AinoTisler 8880.65

. kasutatavate -prügikastideümber: esimest.Prügi - kastid on mõeldud Ivo Heinvars 7288.75
Prügikastid on küll varustatud eelkõige olmeprügi ladustamiseks ja Nende inimestega me tegeleme ja
korralike kaantega ja tühjendatakSe mitte vanaraua ega kasutatud mööbli küllap jõuame ka mingi
remnaarselt,funbrus näeb agä välja kogwniS,.k:ohana.Klaastaara,midapoes tulem~ni,sellest aga Jrunagi
selline nagu oleks sealendiselt vastu ei võeta,saab viia klaasikogumis. edspidi~ .
i1tD.a kaanteta prügikastid.K.alIid konteinerisse. Prügikastide ümbruse
inimesed,prügi pannakse AINULT korrastamisele tuleks mõelda samuti BUCKWALDI SEADUS:
prügkasti ja viisakas oleks ka nagu ka kevadisele koristusele. n KUIMAJANDUSLIK OLUKORD
pärast kaan sulgedaPalun'- ärge Kuiprügikastide ümbrused muidu PARANEB,SIIS -KÖIK MUU
saatke prügiviima lapsi, kes ei korda ei saa, tuleb võtta palgaline HALVENEB.
ulatu prügikastikaaneni.Kui juhtub koristaja ja see tuleb teil kinni maksta.

TÄ.HELEPANU, TÄHELEPANU! _ .
Alates 2.märtsist algab Hoiupangas krooni annab kliendile ühe IOQsi.on hinnaline, turvaline, praktiline,
rekl~paania.K.ampaania Seega, mida, rohkem klient kindel ja valmistatud põhjamaiste
sõnum on "Hoiupangast Saab" hoiustab,seda s~uremad on olude tarvis.

Kõigi säästuh0iuse klientide (nii võimalused võitmiseks.Võidavad Lõpetuseks soovin Teile kõigile
juba olemasolevate kui ka kõik. Kellestei saa autoomanikku, seeheadhoiustamist ning veel paremat

..uute)vahel .. loositakse. välja saab Jntressi, mis 'on rohkem kui loosiõnneo
rahvusvahelisel hoiUstajatepäeval kümnendik hoiustatud summalt
so.25.oktoobril sõiduauto Saab 9- aastas. Auhind on Saabi uusim mudel. Lugupidamisega K.Väiina EHP
3. Iga säästuhoiusele kogutud 1000 Eestis pole seda seni müüdud. Auto Tõstamaa, kontorist

OKSJON
Neljapäeval, 12. mätsil kelllS.00

Pootsi mõisamajas

Müügileminev inventar (alghinnaga) :

1. Gaasipliit 4 auguga,
põletid puuduvad 50.-

2. Gaasipliit4 auguga,
puudub alumine luuk 50.-

3. Tisleripink 300.-
4..Raudkapp 300.-
5.-Paksussaag, __

kõrguse regtilaator ei tööta 500.-

6. Metallitööpingid
kruustangidega 1000.-

7~KruUstangid,2tk. a 300.-
8. Suur höövelmasin 5000.-
9. El. mootor, 4kw 1410 pimin. 600.-
10.El. pliit (tööstuslik)20 kw 500.-
11.Raudvoodid a 50.-
12.Malmist 2-kohaline valamu 100.-
13.Fajansvalamu 120.-.
14.Koolipingid 50.-
15.Taburetid (metailjalad) 5.-
16. Televiisor 100.-
17. Puidutreipink 1500.-
18.Kontorikapp

. 19. Kapp_
20. Avariiul

Esemetega võimalik tutvuda alateskella 14.00-st.
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TÄNU . , ,
Seliste ja PoOtsi lasteta üksikvanurid tänavad Tõstamaa v.alla!aHtsust puude'muretsemise ~t, tegij., l\fadis,
Mässt ja kohaletoojal AmoJanseni. . ,

Kust~aada raha?
Eelmise aasta lõpul ilmus Pärnu olla nii ettevõtjad, omav~litsused; tööstus, kultuur,' sport; keskkomia
~alitsuse koostatud ,brozüür "Kust mittetulundusühingud, sihtasutused ja ka bitse, täppisteadus., .

.,~ raha." '. ,.' . üksikisikud" eraldi on võiinaIused, ka Brozüür on igativajalik ja asjalik
Ulevaade an~ ~iSvõima- töötutele. ValdkOnnad, mille'jaoks raha tegutsejale ,inimesele, kõigile on:ta
lustest riiklike a,Jlikateja sihtasutuste taotleda, on vijga erinevad:. koolitus, kättesaadav Tõstamaa raamatukogus.
kaudU, erinevaid 'rahaallikaid on ca ettevõtlus, , turism,' põllumaj~s, Headlugemist ja ka vastavalt
40. Toetuste, l~nude taotlejad võivad .. tegutsemist!' .. Raiile Yi_

TÕSTAMAA SELTSIMAJAS
Reedel,13~ märtsil algusega kell 21.00

.• i pmu KÕIGILE
Õhtu külaliseks "

ÜLLAR JÖRBERG
Muusikat valib

DJ. JURGO TUHKANEN /PärilUI.

Pä$e: 25.- peale 22.0035.-

J

Teade!

1998. aastajooksul vahetatalese väljavanad
haigekassa kaardid uute magnetkaartide

vastu. Va!laasutuste töötajad ja pensionärid
saavad need kätte vallatnajast (Liivikäest).

Otsimeminevikku
Seoses Kaitseliidu ajaloonäituste korraldamisega vajame (otsime) fotosid ja esemeid (aumärgid, relvad,

sümboolika jm. taoline). mis pärinevad enne 1945. aastat. Kompenseerimisvõimalus.
Telefonid: 96 094 Riho 96 046 Rene

Ära kunagi arvusta seda, millest sa aru ei saa.

Toimetus:
LeaRannik
Ene LehtsaIu
AloAdler

Tõstamaa Raamatukogu

Tõstamaa Seltsimaja
Tõstamaa Keskkool

tel. 96184
.el. 96172
tel. 96231


