
Rõõmsaid kevadpühi, lootust ja jõudu

Inimene on kandiline
inimene on must

taevariiki tast pääseb
vaid veidike armastust,

(Merike Borodin-Rroso)

Tõstamaa Vallavolikogu korralineistung toimus 26.märtsU1998.a.

Päevakorras: puqkt hooldekodu teenustasu kinnita- yad mak~sm~aneed, kellel, mi hooldekOdu
1'.Infominutid misest. Vanadusestei p~~ ke€gija .elf1!1ikllsuhtesvastav kqhustus ja kellel see
2. Kohtukaasistujate valimine . ~luõhtu tahaks igaüks veeta väärik.alt ka majandi!slilmltvõimalik on.
3.Tõstamaa vallas asuvate pere- ja' .turVatundes. Aga kui jutt jõuab Haridusvõrk Tõstamaa vallas - teema, mis
meheta hoonetele hooldajate rahani, läheb asi teravaks ja üks- on mõtlemiseks ja aruteluks nii volikogu
määramine ' kõikseks ei jää keegi. liikmetele kui. ka kogu vallarahvale. Võib-
4. Valla 1997.a. eelarve täitmisest Sotsiaalhoolekande seadus sätestab olla tahaks mõnigi siinkohal öelda: "Las
S.Hooldekodu teenustasu järgmist: "Isikult võib võtta temale jääda nii kui oli..." Aga kui J!iienam ei saa?
kinnitamine või tema perekonnale osutatava Kindlasti on kõik juba kuulnud õppurite

·6. Haridu;võrgust Tõstlli-naavanas sotsiaal-teenuse eest ta511• Võetav'tasu pea:-rahast.Kas keskkool jääb? 'Kas Pootsi
* oleneb teenuse mahust; maksumusest kool 6-klassiIiseks? Kas Tõhela algkooHl on

Vaatlejarm .' volikogu istungeid ja teenust saava isiku ning tema pere- mõtet? Neid küsimusi võib esi~a mitmeti
jälginud, võin öelda, et meie valla, konna majanduslikust olukorrast. ja. ka vastata mitmeti. Lõplikke vastuseid ja
volikogu 'liikmed võtavad oma Isikult sotsiaalteenuse eest tasu otsuseid praegu pole, aga mõtlema, neile
kohustust -tÕSIseltst. osavõtt on võtmise otsustab teenust osutav või peab, et vajadusel teha halvimastki parim
enamasti 100 %-line mida ei saa teenuse eest tasuvasutus." (RT-l- valik '
teatavasti öelda Riigikogu liikmete 1995'.:.21§45 L.I.)' Valla 1997.a. eelarve täitmisest tegi ette
kohta. Tore seegi. Nagu ikka, Eesti ,yabariigi Perekoimaseadus kande pearaamatupidaja Karin Randrnäe.
kuulab volikogu esmalt ära vaHa- sätestab vanemate, laste ja teiste Sellest lähemalt vallalehemaikuu numbris.
vanema info tehtust ja päevakorral perekonnaliikmete vastastLl{used Kohtukaasistujateks otsustas Tõstamaa
olevatest küsimustest. Seekord' kohustused. VaHavolikoguvaH~a Heino Vahemäe, Ants

t~kitas volikogu liikmete· hulgas Kokkuvõttes sain mina asjast nii aru, Pirso ja Leo Languse. Volikogu tööd jälgis

,pIkimat arutelu päevakorras olev et kõne all olevat' teenustasu hakka- ja p8.nivabas vormis kirja Lea Rannik
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Toimetulekutoetusest

~prill

Sotsiaalnõunik
. Enda Väli

Riiklike sotsiaaltoetuste vahendite
jaotamine.
Vabariigi valitsus määrab:
1. Kehtestadä alates 1998~ a.

riigieelarvest toimetulekutoetuseks
ettenähtud vahenditest Vabariigi
Valitsuse 23. detsembri 1996. a.

määruse nr. 318 (RT 1 1996, 91,
1615; 1997, 20, 334 ) punkti 1
kohaselt kohalikele omavalitsuste

le ülekantava osa jaotamisel maa
valitsuste kaudu; võetakse aluseks
maakonna elanike arv ning need
vahendid jaotatakse järgmiselt:
1. 35% - kuni 15 aastastele lastele
2.28% - 16- 56'aastastele naistele
ja 16 - 61 aastastele meestele
3. 37% - vanematele kui kui 56

aastastele naistele- ja vanematele
kui 61 aastastele-meestele.

Saadud summat korrigeeritakse
50% ulatuses, järgmiste tasandus
koefitsentide~a: '
a) 37,5% eelmisel aastal makstud
toetuse maakondadevahelise

erinevuse koefitsendiga;
b) 12,5% eelmisel aastallaekunud
üksikisiku tulumaksu maakonda

dev~elise ,erinevuse pöörd
võrdelise koefitsendiga.
2. Sotsiaalministeeriumil on õigus
käesoleva - määruse punkti e 1
kohaselt arvestamise aluseks olev
koondsumma kuni 5% ulatuses

maavalitsuste vahel ümber jaotada.

K,õiki neid eelpool "nimetatud-punkte jääb mõni teine tõsises hädas olev inimene
arvesse võttes on meie valla toime- ilma abita!

tulekutoetuse igakuiseks summaks Juhin tähelepanu ka veel sellele, et pere
arvestatud 32969 krooni. (1997. a. sissetuleku hulka arvatakse ka alimendid.
36842 kr. ) - kui taotleja ei esita Täitevameti tõendit
Keskmiselt taotleb iga kuu toetust lahus elava lapseVanema käest elatise
140 isikut s. o. 60 peret. . mittesaamise kohta, arves41taksesissetuleku
Toetust taotlevate perede pereliikmed hulka 1/4 riiklikult kehtestatud, palga
jagunevad sotsiaalse seisundi järgi alammäärast lapse kohta.
järgmiselt: Toimetulekutoeniseks eraldatud vahendite-'

puudega taotlejaid 2 piisavuse korral võib maksta ka täiendavaid
eelkooliealisi 22 sotsiaaltoetusi, mille kohta tuleb esitada
õpilasi 57 sotsiaalkomisjonile .avaldus. Makstakse
töötajaid 28 seda üks kord aastas.
töötuid 15 Täiendavad sotsiaaltoetused

koduseid 11 Toetus küttepuude, ravilJ,lite ning. eriabi-,
pensionäre 5 vahendite ostmiseks vcp1urite.leja puuetega

Tahaksin juhtida tähelepanu töö- inimestele Ii1qksedok~endi al~seL
otsijale kehtestatud toimetuleku- Toetus laste toidukulude katmiseks laste-..•.. ' .
toetuse maksmise korrale, mis on asutusele .mitteioimetulevates ja puudust', " .
kinnitatud Tõstamaa valla VoIlkogU, kanna41vates_pered~s.. ~ .. ' .
28. veebr. 1997. a. määrusega nr. 2. Toetus 'lapsil!valiididele,' tugi- ~ing
Tööotsija on kohustatud töötama kas!lperedele.-
kuus 10 päeva hädaabitöödel, mille Toetus vähemalt 18-aastastele päev.ase~
eest arvestatakse toetust 500.- Iga õppevormis õppivatele perekoimast lahus
vähem töötatud päev vähendab elavatele üliõpilastele ning kesk- ja
arvestatud summat 50.- võrra. eriõppeasutuses õppivatele õpilastele
Kes ei saa hädaabitöödeltöötada, avalduse alusel.
esitab selle kohta arstitõendi ja ta Kõik estitatud toetuse taotlused ja
arvatakse toetuse saajate hulka. avaldused vaatab läbi s.otsiaalkomisjon
Tööotsijale, kes mõjuva põhjuseta avalduse esitamise kuul,kui taotlus on
keeldub pakutud tööst, lõpetatakse tehtud 20. kuupäevaks. Toetus makstakse
toetusemaksmine. välja järgneva kuu 10kuupäevaks.
Tahaksin koputada südamele neile, Ilusat kevadet!
kes varjavad oma tulusid - teie pärast

Teadmiseks valla kodanikele!
Seoses ravikindlustusega tekib ikka ja
jälle küsimusi, seepärast avaldan EV
Sotsialministri määruse, kus on kirjas,
kellel on õigus ravikindlustusele ja
millised dokumentide koopiad tuleb
elu-kohajärgsele haigekassale esitada.
Vallavalitsus kindlustab - ainult oma
allasutuste töötajad. Kui kellelgi tekib
seoses sellega küsimusi, võib pöörduda
vallamajja, samuti saab siit ka
avalduste blankette.

'EV Sotsiaalminister Määrus nr. 37
30. oktoober 97 (väljavõte)
Kohustusliku ravikindlustQisega
hõlmatud isikutearvelevõtmise
eeskiri.

II Hõlmatud isikute arvelevõtmine 9.3. alla 18-ne aasta vanune laps -.
9. Kindlustatuga võrdsustatud isiku sünnitunnistuse või passi alusel;
võtab elukohajärgne haigekassa arvele 9.4. päevases õppevormis õppiv
järgmiste isiku poolt haige-kassale õpilane või üliõpilane alates 18-ne
esitatud dokumentide alusel: . aasta vanusest - passi ja ülikooli või
9.1. kindlustatuga koos elav ja tema õppeasutuse poolt väljastatud tõendi
ülalpidamisel olevabikaasa - alusel;
kindlustatu e haigetmssa liikmekaardi 9.5. ana U~-ncaasta vanust lapsinva
(edaspidi liikmekaart), abielutunnistu- liidi või lapseeast invaliidi hooldav
se ning ülalpeetava passi, tööraamatu vanem, eestkostja või hooldaja
ja avalduse alusel; vanema, eestkostja või hooldaja passi,
9.2. kindlustatuga koos elav ja tema eestkoste või hoolduse vonnistamise
ülalpidamisel olev vanem või otsuse, lapse sünnitunnistuse ja
vanavanem - kindlustam liikn1ekaardi i.nvaliidsusttõendava dokumendi (laps
ning ülalpeetava sünnitunnistuse(te), invaliidi tunnistus, lapseeast invaliidi
passi, tööraamatu ja avalduse alusel; tunnistus vm.) alusel; (järg lk3)



Liivi Heamets
vallaametnik

Tel. 96260
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9.6. esimese grupi. invaliidi hooldaja 
hoolduse vormistamise otsuse,
invaliidsust tõendava dokumendi ning
hooldaja passi alusel;
9.7. alla' 3-aastast last kasvatav

mittetöötav isik - lapse sünni
tunnistuse, vanema või eestkostja passi
ja toöraamatu alusel;
9.8. rase - passi ja raviarsti ,poolt
väljastatud tõendi alusel;
9.9 riiklike elatusrahade seaduse,
soodustingimustel vanaduspensionide

Tõstamaa Tuuled IkJ

seaduse, väljateenitud aastate_ sellekohase käskkirjaga määratud
pensionide seaduse alusel pensioni töötaja.
saav isik - pensioniametite poolt Il. Haigekassal op õiguskeelduda
esitatavate nimekirjade (lisa' 2) või arvelevõtmiseks vajalike dokumentide
pensionitunnistuse ja passi alusel; vastuvõtmisest juhul, kui need ei ole
9.10. töötuna registreeritud isik - passi kompleksed või ei ole nõuetekohaselt
ja töötu kaardi alusel; vormistatud.
10. Arvelevõtmiseks vajalike alus-
dokumentide originaalid koos
koopiatega esitab ldndlustust taotlev
isik. Dokumentidekoopiate õigsust
kinnitab haigekassa direktori

Seda kooli enam ei ole. Seda kooli enam ei ole. Seda kooli enam ei ole. Seda kooli enam ei ole.

Koolipoiste koeruse eest sai Seli vald 1000 rubla trahvi
Seli kihelkonnakoolis oli Nüüd, kui kooliõpetaja hommikul

usuõpetus kõrgel järjel. Paastuajal tuli kirikust koolimajja tuli ja avastas
kaks korda nädalas j!IDlala-teenistustel koolimajas sündinud pahanduse, teatas
la~lmas käia. viS't 1906. ~ta sellest preestrile kuikooli~otsesele
ülestõusmisöö jilnlala-teenistusel ülemusele. Kuna samal ajal ka
organiseeris preester koolipoistest kirikuaia väravapost ümber lükati, siis
altarisse erilise koori temaga koos arvas preester need kaks tegu ühtede ja
laulma. Meid oli 8 poissi, laulsime samade ulakate teguolevat ning andis
neljal häälel "Kristus on sUrnust üles politseile uurida.
tõusnud" ja muid laule. Kui tuli Meie kolm asjaosalist olime hirmul ja
laupnises vaheaeg, lubaspreester vait. Kohapeal süüdlasi ei leitud ja
mõneks ajaks meid altarist lahkuda. asjaajamine läks Pärnu ja sealt Riiga
Kolm poissi: mina, poe Andrus Liivimaa kindralkubernerini välja. Tol
(Eriksan) ja Türni Aleks (Bahkson) , ajaloli kuberneriks kindral Alexander
läksime kool1majja. Algul jooksime Möller-Zakomelski, kes nähes, et
mö<x.taklasse ja tube, siis hakkasime juurdlus süüdlast ei selgitanud, määras
üksteist loopima kooliõpetaja valla!e 1000 rubla trahvi
kartulitega, mis olid köögis vakas. Poe halvaloomulise teo eest valla piires.
.Andrus läks söögitoa lauale ja keeFas Sel ajaloli see suur raha ja tekitas
näoga seina poole Jumalaema pildi, et vaese valla hiirneste seas palju
Jumalaema ei näeks, mis meie teeme. pahameelt. Vallavanem Jaan Tõnissan
Midagi erilist me seal ei teinud. Vihakse küla' Peetri talust trahvi .
Lükkasime ümber söögi-laua ja maksmisega ei kiirustanud. (Seli vallas
loopisime segaminimagamiskotid. See oli tihtipeale 5-7 Jaan Tõnissoni.)
tehtud, läksime tagasi kirikusse Tolleaegne Seli preester ei olnud valla
laulma. inimestega heas vahekorras, kuid oli
Sel ööl, või õigemini hommikul, oli töökas majandusmees, kes ka temale
kiriku kellamees purjus peaga ümber kuulunud põldu ise haris. Muuseas
lükanud kiriku' ees oleva tellistest _kasvatas ta ka sigu. Naabruses, Pootsi
laotud -yäravaposti. mõisas, oli parun Maydelloil ka

seakasvatus Inglismaalt ostetud

tõukuldiga. Parun lubas tõukuldi
preestri emise paaritamiseks, kuid emis
hammustas kulti niivõrd, et see tuli ära
tappa. Parun nõudis preestri It
kahjutasu, millest preester olevat
keeldunud.

Preestri ja paruni vahelist riidu tõttas
ära kasutama vallavanem, et parunist
toetaja saada. Von Maydell'i naisevend
Audru mõisnik Pilar von Pilchau oli

Liivimaa rüütelkonna peamees, kellel
head suhted kuberneriga.
Kui Audru parun kindralkuberner
Möller-Zakomelski omale külla kutsus,
oli sinna kutsutud ka POotsiparun. Seli
vallavanem oli von Maydelliga kokKu
leppinud, et viimane sokutab valla
esindajad kokku-saamisele kuberneriga
ja soovitanud neil tulla Audrusse.
Vallavanem Peetri Jaan sõitnudki

Audrusse ja Pootsi paruni abil saanud
kokku kindralkubemeriga. Valla
vanem oli põhjendanud, et vald on
vaene ja ei jõua nii suurt trahvi maksta
ning palunud andestust. Jutuajamise
tulemusena oli trahv' kustutatud.
Sündis see mõisa trepil.
Kaptenleitnant Eustatius Miido
jutustuse põhjal kirja pannud poeg
Henno Miido.

Andrei Udu

Meil on kaks kõrva ja ainult üks keel, et me ro~etn kuulaksime
javähem räägiksime.

(Diogenes)
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See kqol veel 011. See koolveelon. See kool vee/on. See kool veel on..See kool v,eel on....

Valik on Sinu •••
Kool on igaleinimesele vaga- kuid õpilasel on võimalik valik- ja muretseda õpikud ja töövihikudoltlg

väga tähtis, ainult enia;oisajakoduon vabaainete tundides saada teadmisi ja <, tehnilised vahendid. Etteon' nähtud ka
tähtsamad. Kool on see maja"..kus oskusi kajärgmistel aladel: õpilaste v3hetus, et. oleks võimalik'
õpitakse lugema, kitjutama, arvutama. • auto- ja traktoriõpetus ning täiendada end õpitavakeele ~lal,'
Aga see, mida me. nendeoskuste all' omandada A,Bja e -kat. juhiload tutvuda Norra võrratultiluSa iOOduse
mõistame, muutUb -pidevalt. Meie • majandusõpe, kus 'lähtutakse ja kultuuriga ning riigi demoki-aatliku'
eesmärgiks on edasi areneda,.,püüda sellest, et anda õpilastele üldteadmisi süsteemiga.· .'
õppimist ,)tluuta üha huvitav~aks ja tähtsamatest' majandus- ja Tublimatelõppurltel oleks hiljem'
elulähedasemaks, et noor oIek.~elus ärivaldkondadest"' võimalus jätkataoma -õpinguid juba

läbilöögivõimeline, oskakS' ise'. arvutiõpetUs, :~kus on võimalik No~. \
otsustada javastutada ning peaks õppida progranupeerlmist. Samuti·'.on .Praegu on paras aeg mõelda, ,kodus'
kalliksoma kodukohta; meie kooli õpilastel võimalik suhelda vanematega nõu ,pidada ja seejärel
1953. a. 1. septembril avati Tõstamaa arvutiside vahendusel üle kogu maa, esitada avaldus 15•.. maiks kooji
keskkool. Vahepeal muude#. 8-klassj- sest arvUtitei on püsiühendus . direktorile jus~ neil, kes ~_.soovivad
liseks ja alate~ 1982.,3.. septembrist "Internetiga". hakata õppimanorra keelt.
taas keskkooliks. '_ • kodundus, mis hõlmab aiandust, 10.' kL saab .registreeruda veel peale
Kui kes.kkooliõpilasteloq sil!id selged lilleseadet, õmblemist, tikkimist ja põhikooli lõpetamist.
ja nende jaoks sulgut, juunikuus. toitlustamist. ÜldinfoimatsiOon telefonil 96 226 või
klassiuks siin viimast korda, siis 9.kL • norra keelt,' mida hakkab, õpctama tulla Tõstamaa Keskkqoli.
lõpetajatel on võimalik.;.;' oma nO,rralane", Trond"'Eirik Sundvor. . Lya Vesi!
kodukoolis õppidayeekkomr aastat ja •Sell~ga -see.ses käi~itub ühisprojekt Tõstamaa.KK õppealajuhataja
end eluks ette valmistada.' ..Kooli Norra Buskerudi maakonnaga, kelle
õppe.kavalähtub riiklikusJõppekavast,· abiga saanie sisustada keelekabineti,.

Kooliküpsus -mis see 'on ?
Igal aastat· I.septembril Istub kooliminekuga· seotudaspekte: psühholoogiit ja abiõpetajalt esimeste

uus.klassitäis l~klassilapsi õpetaja ees: ,Üldjuhul ei sOovitakslast varem kooli kooliaastate. jooksuL Taolised
Sellõl, paeval . antakse .stardipaQ-k. panna ja kui vanem seda siiski soovib, ~õimalused paljudes, eriti m~oolides
õppimisele ja finis on alles mägede tuleks kotlsulte~rida arstiga, õpetajaga puuduvad. Seadusega pole .kooliL
taga. L~psekooliri1inek tekitab (võimalusel ka psühhiaatriga). Laps praegu lubatud pikenduse andnlise,ük

vanematele, mit:rneidküsimusi ja võib: olla o~kuste,. te~~ste .poolest otsustada, ettepanek võib olla, ~aid'
probleeme: Sellepärast otsustasingi hästi' arenenud, samas võib ta. koolis soovituslik. Haridusmiriiste~riumi
veidi valgustada kodliküpsuse - õppimisega kaasnevatele raskustele ja andmetel on viimastel aastatel kUlli9,"-'
valmiduse teemat, seda enam, et vaimsele pingele mitte vastu panna ja eluaastani jäetud lapsi kooli öota.ffia~','
mitmed van~mad';aeg-ajalt just aasta..;paaripärast ilmutada väsimuse, .Järgnevalt .. aspektidest, .: milledest

- .

sellea,lasteküsimustega õpetajate poole tervise halvenemise· inärke, mis koolivalmiduse puhul suur:es' osas
pöörduvad. omakorda hakkavad . mõjutama' lähtutakse.
Praegu algab lastel, koolikohustuse" õp,pimisvõimet. Arvestada' tuleb ka. PsühhofüsiolOogiline asPekt. Laps'
täitmine 7-aastaselt. Tagantjärele .oma' üldteada asjaoluga, et poisid küpseVad peab olema ~rve. Otseselt ~ellest
tööaastatele mõeldes võin öeld.a;,et ontüdn.ikUtest aeglasemalt. UUrimusedon sõltuvad ju tema., koormustaluVus' ja
olnud neid, kes väga vara kooli pandud näidanud, etko'oliküpsuse riskigruppi töövõime. Kind~asti peaks oleI1la..arst
ja sellegipooJest on edukad siiani.' kuuluvad ka enneaegselt~ sündinud see, kes otsustab laps~,kehaliseäre~gti
Samas, päris mitme puhuloleks 'olnudlapsed .. Lahendamist vajavad ja tervisliku' seisundi üle. Tähtsad on.- .

tulusam veel' aastake küpseda..' Oma praeguses hariduseIus need, ka varased arengunäitaj~ - sünnitrau-
osa mängis' minevikus muidugi probleemid, mis seotud lastega, kes mad, raskelt põetud haigused jne. Meie
ühiskondliku arvamuse kartus; et ühel või teisel põhjusel pole valmis 7- kO.oli õpetajatel on mitmeid näiteid,
aastaks kojujä!Jnine näitab tingimata aastaseltõppetööd alustama. 'Mõned kus lapse halva edasijõudmise korral
mingit arengupeetust. E~iti tUgev oli suuredko~lid on läinud seda teed, et avalikustabema alles' hiljem varases
taoline suhtumine' 6-aasraste enne kooli' algust selekteeritakse välja lapsepõlves olnud tõsised trauma4.
koolimineku kampaania ajal. Õmleks riskigrupi ~ lapsed, kelledest Tähtis oleks olnud teada ja arvestada
on see muutunud ja nii mitmedki moodustatakse eraldi klass või saavad sellega juba koolitee. alguses. Väga

,'lapsevanemad analüüsivad t~siselt nad pidevat lisaabi logopeedilt, tähtis on motoome areng. (järg lkS)
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EveRõhu,
Tõstamaa Keskkooli õpetaja

Nii üldmotoorika- kuidas laps kõnnjb, annab inrotka silmaring,. teadmised 'Kokkuvõtvalt: - kooliv~bhidussõliub.'
jookseb, hüppab, üldse. liigub, kui ka enda. oma pere ja ümbritseva kOhta. Iapse"'tervisest,·vaiMsest ja kehalisest .•.
peenmotoqrika, sest p~ just Olulised on muidugi ka mõtlemise, arengutasemest, valmisolekust õpPe;.,'
ciIgklassides alus kirjutiunisele' ja taju, mälu arengutase.' tookS. Tihtiarvatakse, 'et valri:1idus.
igasugusele käelisele ? tegevusele. Sotsiaalneaspekt. ' . UUringute sõltub mingite teadmiste, oskuste:
Edasine õpitöö sõltub väga palju käe ja tulemusena on teada,' et ·raSkusi on, summast, sellest,kuipalju midagi enne'
silma ",koostöö arengu~mest. koolis esimestel °õppeaastatel j~t kooli peab 'oskäIna. Tegelikult oh:

Soovitav oieks lasta lapsel enne, kooli nendel lastel, kel 'puudub, aktiiVne konkreetsed oskused' vaid vaimse~
võimalikultpalju joonistada, rebida, valniisolek ~ õppida;, , soov niõelda,aspekti üheks näitajaks.·" , .•
voolida, lõigata. Mängida mänge, kus arusaamine. täiskasvanti- nõuetest. Loomulikult on ka 'õpetajal raSke

vaja peendetaile ühendada, detailidest Selgus" et siia kuulus.palju neid lapsi, hakata . Õpetama.,~"erineVate·
pilte kokku panna, midagi kruvida ja kellega olid vanemad' vähe tegelenud eel~istega lapsi; ,Seec;nõuab
keerata. Vägakasulikud on igasugused enne kooli jak,elle ,suhtleinis- kannatust' ja lisatööd. Tundma peaks
järelkirja japeegelpildi harjutused, st. võimalused teiste Jastega' olid' oIriud tähti ja numbreid tO-ni. ltKirjutamata
vanem joonistab kujundi või tähe ette, väikesed. Seega, v~ oluline, õn seadusena" on mitU aastat·~ juba'
laPsjoonistab selle üle või proovib ise. koolivalmiduse sotsiaalne tasand. Me ,soovitav liitmis-hihutamisoskus'10;
järele' teha. Üldmotoorika arenda- kõik areneme' isiksusteks arendades pirres ja lihtsate, ühe-kahesilbiliste:
miseks on kasulik' igasugune liikumine individuaalseid jooni iseeIldas. Samas sõnade kokkulugemine: Samas, praegu,
-:0, jook.smine, ,suusatamine, jalgrattaga oleme kogu elu sotsialiseeritud, peame kasutuselolevad aastaid kehtinud
sõitmine, igasugused· tasakaaluharju-- elama, õppima, töötama ,koos teiste 'õppeprogrammid I,asteaedadele
tused,koordinatsiooni parandavad inimestega. Kool on lapse jaoks uUS esitavad lastele tunduvalt-väiksemaid
ülesandedjne .. sotsiaalsete suhete süsteem, kus ta nõudeid. ' Valmimisel ,on uued
InteUektuaalne - v3imne aspekt. vajab lmhanemisaega. ·Siin soovitaksin õppeprograminid eelkooliasutustele,
Tähelepanu, kontsentratsioonivõime, küll laps vähemalt aastaenne kooli' mis loodetavasti" an:estavad ka
kul}1amis- kuulmisoskuse, vaatamis'- laste~da panna (kuigi viimasel ajal alghariduse õppeeesmärki,sest· juba
nägemisoskuse puudulik arengutase räägitakse ka vajalikust kahestaastast). paari> viimase aasta jooksul'> on
takistab õpilasel õppimist ja õpetajal' Ühise tegevuse, eakaaslaste, ja tunduvalt kiirenenud õppematerjali
õpetamist.' K~litulev ' laps peaks ~vatajate mõjul saab tähtsaks läbivõtmise, tempo 'ja suUrenenud
sUutma ühte tegevustkatkestaIIlatult positiivne hinnang, soov näidata oma omandatavate teadmiste 'hulk
sooritada vähemalt,tO minutit. Täh..tis..,J~idlikkust, oskus ennast hinnata, algklassides.
on ka tähelepanu püsivu.s. Kas. Japs~õm;lda teistega. Laps ,hakkab vahet Veel ,:ili: lastevanemate, sagedastim
viib'tegewse lõpule"suudab ta e~ast tegema IIlänguja tÖövahel, arvestama küsimus. Millal peaks hakkama
kontrollida? Lapsevanemad võiksid reeglitega, õpib iseseisvalt (ilma emme lugemist õpetama? Parim aeg on siis,'
jälgida" kuidas laps täidab, van(:maabita) toime tulema, õpih koostööta- kui lapsel tekib kasvõiväikenegihuvi
antud li~tsaid, koduste tqimingute mise oskust ja koostöövalmidust. alge, olgu siis 4 või 6- aastaselt.
reegleid, 'kasvõi ;,näiteks oma Näi~~, kui 1. kl~sis on lapsel raske Enamasti mingil. ajal tekib, kuid võib
mänguasjade korrastamist. Kas ta saab eristadakorraldusi ja, kui talle, tuleb ajapuuduses märkamata ' või

reeglist ani j~ suudab,. selle jargi neid,öelda 2-3 korda, siis võib viidata kõrvaletõrjutuks jääda (ära sega, mul
toimida,' ,tegevuse tulemuslikultsee nõrgale' sotsiaalsele koolj- on praegutegemist või vaatame seda
lõpetada? Hilisem koolitee eeldab, ju valmidusele. Muidugi, kohanemis- raamatut pärast jne.). 'Samas on
Iidevat ,reeglite omandamist, võime,uue keskkonnaga on.igallapsel mitmeid mängulisi saIanippe, kqidas

kasutamist ja omandawse näitamist.erin~~. Halvasti' kohaneval· lapsel last, märkamatult ~lugemiSe jUU1:de
Olgu see siis ~lesande lahendamine, võivad tekkida käitun.risespsüühilised meelitada. Olgu need' siis kasvõi
juttIIcese ' kirJ9tamine,,-~ y laulu kaitsere.aktsioonid~,näiteks 'passiiVtlc "poenimede-siltide lugemismängud"
päheõppimine vm.. ' Oluline, on ' protest, ärevus, ebakindlus.' Siit jalutuskäikudel. Sundimisest abi ei ole,
,-ernaaine e. sõnaline arengutase. tulenevalt, heade vaimset~ eeldustega seda teavad ilmselt kõik. Sellep,ärast'
Kõne- ja väljendusö~kus" sõnavara lapse areng ori takistarug; 13 ei tunne tulekski lapse mängimishuvi ära
areng mängivad, tähtsat rolli ennast koolis hästi .;:ja <e.langebka kasutada.
b.akkamasaamisel koolis. :Võimalikult õppeedukus. ,Samasvõib mõista Head' küpsemisttulevastele
palj~ tuleks kodus. rääkida lastega, vanemai.d, keskQdus ,kasvainist, koolitüdrukutdc-poistele!
lasta neil jutustada oma, tegemistest, arenemist, olulisemaks ~ja

mõtetest, arutleda erinevate nähtuste turvaljsemaks peavad: Sellisel juhul
üle, esitada küsimusi, fantiseerida. peaks emal-isaI olema cpaljuvaba aega
Lapse vaimse koolivalmiduse' kohta lapsega tegelemiseks..
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Üks tähtis päev.
Reede, 3.. aprilli hommik tõi pärnu- tervitused, tänamised, pildistamised.
maalastele teate, et sel päeval antakse Siis proovisõit alevisse (tervitades
Tõstamaa Keskkoolile üle ajakirja kohalikku pressi). Auto saabus
Sporditähtaastatellimuse - auhind ,_. täisvarustuses: paagitäis bensiini,
Hunday Lantra. Koolipere oli seda suvekummid, kuuajaline kindlustus.
kingitust oodanud juba ligi kaks kuud. Ainult vaja sisse istuda ja sõita, nagu
Elu on kiire ja tegemist palju, nii ka .ütles direktor A. Pirso. ,
Sporditähe tegijatel. Veebruarikuus Pärast sõiduki üleandmist said
olid nad Naganos olümpiamängudel, huvilised kuulata Naganomuljeid.
seejärel panid kokku Nagano-raamatu, Pulkadega söömise võib üsna kergesti
mis peagimüügile jõuab. Nüüd oli üks ära õppida. Kõige huvitavam on supi
vabam hetk ning lepiti kokku, et reedel söömine:enne paks pulkadega ja pärast
kella kaheks on auto kooli ees. vedel üle ääre juues. D. Narmont
Veidi pärast kahte käis kooli ette kõneles sellestki, et ajakirja välja
kogunenud rdhvast kahin läbi: andmine ja sport sobivad hästi kokku:
"Tulevad! Tulevad!". Pasunapoisid igal päeval teeb ta ühe jooksutuuri.
sättisid pillid suule, lõidtoo lahti. Õue Direktor Ants Pirso kahetses hiljem, et
veeres ilus valge Hunday Lantra ei kutsunud Sporditähe mehi Tõstamaa
kirjaga "Telli, sõida, võida", sabas jooksule, aga jooksuni on aega ja
tume pressiauto. Kohaletoojad· olid jõuab veel kutsuda. Spordihuvilised

. Sporditähe väljaandja Donatas õpilased-õpetajad said mälestuseks
Narmont . ning peatoimetaja Indrek viimase Sporditähe numbri koos tegi-
Schwede. Järgnesid viisakad
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jate autogrammidega. Koolile kingiti
ka kaks trükivärsket Nagano raamatut.
Ühed külalised lahkumas, saabusid
teised. Tõstamaa koolmeistritele tulid

külla ja soolaleivale Audru
koolmeistrid. Kadedusega pidid nad
tõdema, mis Tõstamaa koolil veel
tahta: meil oma mõis ja oma auto.
Käinud ringi ,nii vanades kui uutes
ruumides, leiti et Tõstamaa kool, on.
tublisti arenenud. Samas jäi kõrvu
mõte, et kõike päris Euroliseks ei
muudetaks. Mõis peab iJd<amõisaks
jääma.
Pärast viisakaid tervitusi ja tänarnisi
jätkus töö sektsioonides. Aineõpetajad
said kõnelda oma muredest,
rõõmudest, igapäevatööst ja IDuust
huvitavast. Õhtu saabudes võisid
koolmeistrid öelda, et oli üks tihe,
huvitav ja tähtis päev.

Mari Lühiste

90 aastat Seliste seltsiel~ algusest
Paastukuu viimasel pühapäeval kogu-- .

nes rahvas jälle Seli kirikusse. Jaak
.Tomsoni Jaaguranna Lillelaagri
õpilased pakkusid lilleseadeid ja 
kompositsioone ning õigeusu preester
Ardalion Keskküla jumalasõna. See oli
ühe küla üle~usmine enne ülestõus-

. mispühi ja sunnib meenutama Seliste
kultuurielu varasemaid aegu.
Kui ,1890. aastal Tõs~aal asutatud
karskusselts "Laine" omas laulukoori,
mis· kaks aastat hiljem andis iseseisva
kontserdi Pärnus "Bürgermusses" ja
seltsil oli pasunakoor, siis kümne
konna aastaga läks meestel viin jälle
magusaks ning karskusselts pidi hingu
sele minema. 14. aprillil (vana kalendri
järgi) 1908. aastal .asutatud Seliste
Kirjandusring (aastani 1926 Seli
Kirjanduse Ringkond) sammus tõusu
teed kuni sundlikvideerimiseni 1940.

aasta sügisel. See selts täitis tänases
mõistes rahvamaja ja raamatukogu
ülesandeid ning ainsana kihelkonnas

(tänases vall.t) ehitas seltsimaj~.
Seli Kirjanduse Ringkonna

avallÜse ProtoluJl(
- Koosoleku avas Seli Kirjanduse

Ringkonna asutajate, Jaan Tõnissoni,
..

Jaan Jürgensi, Ivan Kollamaa ja
Gustav Jürgensi nimel ja volitusel hr.
L Kollamaa kell 5 pärast lõunat Seli
vallamaja ruumides lühikese kõnega.
Peale selle kui hr. L Kollamaa Seli

Kirjanduse Ringkonna tegevuse avatu
ks oli tunnistanud, lauldi keisri laulu.

Kõne peab õpetaja· J. Noorkukk:
hariduse tähtsusest ja kasust igapäe
vases elus. Liikmeks astus 51 isikut.
Eestseisus: Esimeheks kihelkonnakooli

õpetaja J. Noorkukk, abiks valla
kirjutaja H Tamm, --.kirjatoimetajaks
kooliõpetaja J. Seimann, abiks kooli

õpetaja A. Laan. Kossapidajaks koha
omanik Jaan Tõnisson, aboks Hans
Anson. Eestseisuse liikmeteks· Jaan

Jagoschmidt ja Elisabeth Tamm.
Revidentideks kaupmees G. Jürgens, L
Kollamaa janeiud Liisa Tõnisson ja
Elena Noorkukk.

Koosolek lõppes lauluga "Mu
isamaa, mu õnn ja rõõm".
Järgmisel üldkoosolekul 4. mail pidas
Seimann kõne rahvaraamatukogudest
ja otsustati asutada ning "selleks
raamatuid kingitusena lahketelt .anneta
jatelt igal ajal tänuga vastu võetakse""
26. maiks on esimene raamatukapp

ostetud ja "raamatukogu pidajaks"
valiti vallakirjutaja H. Tamm.
Esimese tegevusaasta aruande kandis
üldkoosolekulli. jaanuaril 1909 ette
J. SeimannoÜheksa kuuga oli peetud 6
üldkoosolekut, ettekantud 12 kõnet, 4
näitemängu (2 Selis, 2 mujal) ,
korraldatud 2 basaari ja 1 maskipidu.
Raamatuid ostetud 70 rubla eest, ."
mida nüüd suureõhinaga loetakse" .
Üldkoosolekul vaieldi "laulumasioa"

ja sellele ",nootide" ostmise üle. 58
poolthääIega 8 vastu otsustati
grammofon osta. "Hilja õhtul lõppes
koosolek tuttava isamaa hümnusega:
"Mu isamaa, mu õnn ja rÕõm"" ,
kirjutas protokollija Johan Seimanno
Esimesena hakkab seltsielule takistusi

tegema vallavolikogu, nõudes ruumide
kasutamise eest liigset tasu. Sellele
järgnes otsus: ehitame ise seltsimaja.
Ja moodustati 12-liikmeline seltsimaja
ehitamise komisjon. 1909. aastaloli
raamatukogul 104 lugejat, laenutusi
2243 ja raamatuid 480.

(järg maikuu lehes)

Andrei Udu
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Velkommen! Tere tulemast!
Tõstamaa vallal on kujunemas küllaltki palju ühist._ Ka
sidemed Skinnskattebergi kom- Skinnskatteberg on maakommuun,
muuniga Rootsist. Möödunud sügiselolles pealinnast ja maakonnakeskusest
külastas Tõstamaa esindus Skinns- sama kaugel nagu TÕSUtma:lgi.Kuigi
katebergi (vt. Toomas Mitti artikkel Skinnskattebergi eelarve on ligemale
Tõstamaa Tuultes nr. 20), 27. --'30. 100korda suurem kui meil (elanike"arv
märtsini viibisid Tõs~aal, vastu- ,ca 5000), on üllatavalt palju ühiSeid
visiidil kommuunijuht Nils Detlofsson, probleeme. Töökohtade puudumme
volikogu esimees Mana Mattsson, kohapeal, ettevõtete sulgemine, ,noorte
finantsjuht Berith Jansson, sotsiaal~ lahkumine olid tuttavad mõletqaie
teenindusjuht Per Österberg, kultuuri- poolele. Külaliste jaoks oli üllatav, et
ja turismijuht eurt Nilsson, köoli- suudame toime tulla nii vähese rahaga..
direktor Rainer von Groote ja doktor Pootsi kool ja puhastusseadmed· oljd
Lars-Urban Lindstrõm. Külastati kohad, kus meil polnud vaja häbeneda.
Pootsi ja Tõstamaa koole, Munalaiu Hea oli·näidata ka seda, kus on 01el!W
sadamat, Tõstamaa kirikut ja puhastus- plaanid või töö käib, nagu hooldekodu
seadmeid, vaadati kalatehast ja osaleti tualettruumide ehitus, , Tõstamaa

,seltsimaja 10. aastapäeva ~I.Pool mõisahoonete kapitaalremont, -rääkida
, (1äiWa viibiti Tõhelas, kus peeter Lapp Munalaiu, sadama kavandatavast

< ja' Priit Adams tutvustasid ,ilu~ ehitusest, kuulata Tõhela -meeste, ' ,

,Eestitänast külaelu; Kül~taii "suur- ,plaane tehnika uuendanliseks, V~

. farmi, töökoda, ai8kool':la~ieaedä. Kalbachide' talu uut 'piiIDakööki..
. Meeldiv' vastuvõtt koos' talutoodangu Osutatavate meditsiiniteenuste 'taseme
d~gusteerimisega oli Kalbachide' talus. ja arvutiseeritusepoolcstkanilatab
Samuti tutvuti Viruna turismitaluga, Tõstamaa tervisekeskus võrdluse
kus .söödi ka maitsev eestipärane Skinnskattebergi polikliinikuga välja
lõunasöök. Madis Veskimägi tutvustas ja ehk enamgi veel. Hea on~et vallas
külalistele' põhjalikult tervise- ja on motell Maria, kus on võimalik
taastusravikeskust, samuti vaadati üle külalisi tasemel majutada ja toitlus
hooldekodu. Viimasel külastuspäeval tada. Häben'emapidime siis, kQisõitsi
tutvuti vallamajaga ja tehti plaane me mööda risuhunnikutest ja räämas
edasiseks koostööks. Leidsime kohtadest, mille kordategemiseks pole

Külakoosolekud
Möödunud aasta kevadel· toimusid probleemidele ja kuulata ettepanekuid
TõstamaaI,Tõhelas, Pootsis ja Kävarus vallaeluparemakskorraldamiseks.Samas
planeeringualasedkoosolekud,kus arutaq on' vallavalitsusetöötajad valmis vastama
ka aktuaalseidvalla-ja külaeluprobleeme. ka küsimustele. Kohtumistelosalevad
Kuna huvi oli päris suur, siis üritame vallavanem Toomas Rõhu, vallasekretär
korraldada ka tänavu piirkondlikud Eve Sahtel,maanõunikHeino Laanemets,
koosolekud Kavarus, Pootsis, Manijal, sotsiaalnõunikEnda Väli, keskkorlnaja
Selistes, Tõstamaal,Kastnas ja Tõhelas. arenguspetsialist 'Raine Viitas, valla
Eesmärgiks on tutvustada vallavalitsuse hariduselu koordinaator AntS Pirso ja
tõid-tegemisi ja teiselt poolt otsida" kultuurielu koordinaator Ene Lehtsalu,
lahendusi piirkondlikele aktuaalsetele
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vaja mitte niivõrd raha kui pealehak
kamist ja hoolimist. Kurb oli näidata
seisvat kalatehast ja piimatsehhi.
Leidsime, et edasises koostöös,
peaksime jõudma tasemele, kus
laulukoor suhtIeb laulukooriga, talunik
talunikuga jne. Peaksime osalema
teineteise suurematel üritustel nagu
koorimuusika festival Skinnskatteber

gis ja vallapäevad Tõstamaal.
Vastukaja ,leidis Madis Veskimägi
ettepanek, et Tõstamaa arst võiks
töötada nädala Rootsis koos sealse

arstiga ja vastupidi. Meie pOolt
külaliste vastuvõtuga tegelenud sama
ala inimestel ~kkisid kolleegidega
head'tööalased kontaktid. Ka võiksime'

oma ' .probleemide lahendamisel
vaadata sõprusvalla poole, sest paljude
küsimustega' on neilolnud võimalus
meist kauem tegelda ja iga kord ei pea
jalgratast ise leiutama.
Kui kellelgi, on veel häid ideid ja
soovi / koostööks Skinnskattebergsi
kommuuniga, siis' võib pöörduda
Tõstamaa vallavalitsusse ja uurime
võimalusi.
Tänada tahaks Ingrid Sundvori, kes
aitas lahendada keeleprobleeme neil,
kes 'seda vajasid ja lõpetuseks
üleskutse - õppige keeli !

kutsutud on volikogu liikmed. Esimesed
koosolekudtoimuvad:
Pootsisesmaspäeval,13.aprillilkell 17.00
koolimajas
Tõhelasteisipäeval,14. aprillilkell 13.00
rahvamajas
TõstamaaIesmaspäeval,20. aprillil kell
17.00 seltsimajas
Teiste külade ajad ja kohad täpsustatame
hiljem.

Sport
Lõppes traditsiooniline valla
korvpalliturniir. Esmaspäeva ja
kolmapäevaõhtuti peetud mängudesolid
seekord üllatuslikult domineerivaroaks
pooleks naised, sest naiskondi oli kuus.
Mehed said kokku/,neli võistkonda j~
mängisidkaksringi.
Naistest tuli ülekaalukalt võitjaks

. võistkondALEV,kuhu kuulusidKristiina

Joao, Regina Lepik, Liia Oidjärv, Ele
Lehtsalu, Kairi Kuur ja Karin Vääna.
Järgnesid võistkonnad KRISTIINA ja
POOTSEL.
Meestest kohtusid finaalis - võistkond
TÄRING ja ALGIS. Ikka veel kaalusid
vanematemeesteoskusedüles nooremate
kiiruseja vastupidavUseja nii tuli võitjaks
TÄRING koosseisus Andres Männikus,

Jaanus Anderson, Enn Martson, Ando
Lompja ToomasRõhu. Kolmandakstuli
POOTSELIvõistkond.Igatitubliltmängis
ka Tõhela võistkond, võites põhiturniiril
korra nii Pootselltkui ka Täringutja pidi
ko~anda koha heitluses alla vanduma
vaidkahepunktiga.

Lehekülje koostas Toomas RiJJHJ
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- 65
- 65
- 6(}

,"'Tervitame 'uusi vallakodanikke!..
,Malle Maruse ja Gennadi Klotskov -

tütar Marge 06.02.1998.a.
Kerli ,vahkel j;i Adi Kasemets 

poeg Kanno 02..02. 1998.a.

Sille Kiinvald ja Tanrio Oidjärv 
tütar Kristina 20.03.1998.a..,

Helgi ja MatiSireli -
tütar Kristiina 17.03J998.a.

Sanna Nuut ja Margus Heinsalu 
tütar Ketter 09.03. 1998.a.

Tõstamaa kirikusalustab tOOd
, LEERIKOOL

,.,Oodatud onkõiksoovijad alates 15. eluaastaSt,
ka need, ~ellel mingil põhjusel ei ole varem
võimalust olnud leeris .käia. Esimene kokku- ,
saamine on kiJjkqS,12.aprillil~ell '14.30.

,Koguduseõpetaja Urmas Vübnaa

Lugupeetud SeJiste rahvas ning mujaltki!
Tulge 22.aprillilI998.a. SUURTELE
.KORISTUSTALGUTELE kella 1O.00-ksSeliste '
rahvamana. Võta kaasa ka sober. Ehk suudame kõik koos

,ttaas3ra!3da Selistes ka kultuurielu - sõltQ.bsinust.
Info 825261662 Alex Trope

Jaaguranna Lillelaagripe~ tänab Teid kõild,.kes aitasid kaasa
Seliste puukiriku taasavamisele!

Maria Lember Pootsi Pj( 5. kl Aili Merila " Seliste küla
Marina Ristel Pootsi PK 4. kl. Gardo Ristal Seliste küla

Tüna Kingsepp Pootsi PK 2. kl. Jaak Lumera Seliste küla
Lüna Kingsepp ~ootsi P~ 7. kl. MariRistalSeliste küla 3 a. ~
Toonias Lember Kaelase PK 7. kl. Lii Ristal . Seliste küla
Evelin Lember Kaelase PK 7: kl.Jaanus Laan Selisteküla
Gert Tanmisalu Koonga Pl( 3. kl. Elena Kanaeva Toljati Venemaa

" ISirje Laan Seliste küla Tatjana"Patrin Toljati Venemaa
Peeter Vük Audru J'armo Laan Tõstamaa~KK7.ld.
'ArneMändla Jaaguranna Lillela3ger

Suurima tiinugaAlex Trope & Jaak Tomson.

Tõstamaa Kaubanduse OÜ kuulutab välja kQokursi
leidmaks nime

. avatavale toidupoe1c ja olemasole"ale baarile.

Paberile pandud ideed tuua 20:aprilliks 1998; a. praegusesse
kauplus-baari. Võistlustöö varustada märgusõnaga, sellele
lisada kinnine märgusõnaga ümbrlk autori nimega.

. Parimale peaauhind, ,lisaks mõned ergutused

Lugupeetud I\ülastaja "
Taasavatudpuukirik on· ainitektuurilt· ja
tekkeloolt üks ouiapärasemaid Eestis, nUüdselt
ka sisustuse . poolest, . sest pidevad
lilleseadealased näitused ja kujundus on see,
mis toob kirikuSse inimesL kes seni Jumalast
kaugelolnud. lGrikUS elustiivad· taas ka
tähtpäevalisedctradItsi60nid ja pulmad, rlstsed
ning· peied. Kohalik elu saab uue värvingu. Et
kõik see jutt ka tegelikkuses nii ilusoleks, on
oodatud kõigi abi, kel mäIestusija fotosid või
esemeid vanast kirikust.

. Ette tänades Alex Trope
Jaak Tomson

Järgmine Jumalateenistus ja kontsert:
Suurel Reedel 10.aprillilkell 14.00
Kevadpühal ? l.1f1ailkell 14,00
Emadepäeval . 1O.mailkell 14;00'
Nelipüha esimesel pühal

31.mail kelU4.00 ., .
Lilleseadjate demonstratsioonesinemised-

13:juunil kell 14.00
Lilleseade näituse avamine, jumalateenistus ja
kontsert: .14.juunill<:ellI4.00

Info telefonil: 8 25 261 662 Alex Tl;'ope

Toimetus:
Lea Raunik
Ene Lehtsalu
AloAdler

Tõstamaa Raamatukogu
Tõstamaa Seltsimaja
Tõstamaa Keskkool

tel.
tel.
teL

96184
96172
96231


