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Tõstamaa Vallavolikogu .korraline-istung
toimus 26.juunil' 1998.a.Manija-
saarel. Istungist võttis osa 9 volikogu
liiget. Puudusid J~ak Lumera, Margus
Noppe!, Leino Blasen ja Priit 1-dartls.
Istullgist ,võtsid osa Tõstamaa
Vallavalitsuse liikmed. Is~git
juhatas volikogu esimees Heino
Tamm ja protokolIisvallasekretärEve
Sahtel.
Päevakorda
punktid:
1.Vallavanema infomiriutid.'
2.Kalapüügi korra kehtestamine
Tõstamaa valla
munitsipaalveekogudel.
3.Tõstamaa Keskkooli
ametisse kinnitamine.
4.Munitsipaalvara müügist.
5.Küttehinna muutmisest. ) Sõit saarele algab

6.VallaarstMadis Veskimä~i ~uljed Uibi lint puhastusseadmete ees, nee~ et kellelon. sealoma osa,. siis see
külaskäigust sõprusvalda RootslS. siispeab nüüd töötama.Kui õnnestub tuleks ära teha., _
1. Vallavanema infominutid. ~eel kanele pQole välja vedada trassid Tõhela buss on,nüüd ~~seliseltJcäigus
Vallavanem .avaldas he~~eelt sell~ _ ühte pidfLootuse tänavale ja teisele olnud. Tundub, et.sõitjaid on vähe (1
üle, et volIkogu on Jo~dmld nll poole hooldekoduni, siis peaks olema 3 jnimest), on vohkoguetsl,l~c~da,kas
~aU1'1issekohta,nagu ~amJa ~oaar~l~, Tõstamaa solgiveega asjad korras 'ja jätkab sõite või lõpetame'äfa1:rioo..
seda enam, et os~ vohk~gu lukmeld aeg on, asuda puhta vee kallale. on jälle päevakorda tõu~ud'S,Hm~l
pole siin üldse kämud.'Tostam~ va~d l70bleemidest puudu ei tule, eriti 'maja müük.
on Mm:lija saarel väga :paIJ~ kesk-konna omadest. Aga nende Oleme jõudnud ka niikaugele, et
tegutsenud,ehk tunduvalt rohkem kul lahenda-misel on Tõstamaa üsna üritame ,kindlustada v~llamaja,
teistes kohtades ja seda tänu Saarte . eesrlndlik. Madis Veskimägi keskkooli, Pootsi kooli, lasteaeda;
Fondile. Nii on saanud siia saarele see '~estvedamisel on lõplikult saanud Qooldekodu, raamatukogu. Viisime
tee, mida mööda me siia tulime, valmis taastusravi osakond. läbi väikese konkursi:saatsitrie
sadama praamikai, mida veel. edasi Maavalitsuse arengupäeval nimetati seitsmele . kindlustusfirmale
ehitatakse ja sadam peab 25.augustiks .Tõstamaad sotsiaalabi pärliks just ettepaneku, et nad teeksid meile
täiesti valmis saama. Manija on cüks ra.hva. heaoluks loodud asutuste pakkumise. Kõik seitse vastasid,

küla, kus, kõigil ~oovij~~e~ o~ poolest Hoopis teine probleem on saime kindlustusalal hulga ~argemaks.
telefonid. Onremendltud luntpaati, muidugi'· see, et 'liiga suur hulk Tõstamaa vald esmes ka
mis on nii käima pandud na~ . vallarahvast vajab sotsiaalabi. rannamängudel Kihnus ja jäi seal
kohalikud elanikud soovivad.. KÕlk Üle mitme aasta sai veetud' pretsedendituIt viimaseks.
see nõuab teatud kulu~si,aga väga vallateedele ka natuke kruusa, Vabastatud on 'kõpu surnuaiavaht,

suures ullltuses need kuluttis.edei ~1~ Vihakse tee peaks nüüd olema' veidi võtamee tööle teise" ini~ese.
Tõstamaa eelarvest vald. ",mglparem ja nüüd ha~takse tegema ,Kassapidajat eraldi Ol.augus.tlstel ?~~;
eelarvest. on hemneel,et need aSjadon Kavaru teed., neid kohustUsi hakkab täItma Lua
siin olnud võimalikära teha. Kihnu Väina' Merepargil on Öidjärv.

Mis oi1:val1~sjuh~~d kah~ vol~~ogu rooislas~ega leping alla kirjutatud. Vaadates pr~tokoll~dest,midaon~aasta
vaheliselajal? OhosuurJa vOtroas Tõstamaa planeeringu" tahaks jooksul vohkogus arutatud,mlS?n'
keskkonnapäev Raine Vijmse eest-· vailapäevadeks ikka välja tuua ja tehtud vallas ja selgus, et_sedaei olegi
vedamise!. :rõ~tamaa.vald. on lo~~us~. ~letaks.' volik,ogu liikmetele meelde, nii vähe. ~"" .(Jarg Ik2).
poolestpäns nkas. Amethkult 101gati ~



Manilaiu reisi tegi kaasa
Lea Rannik

TõstamaaTuuled Ita

Vaatame enne puhkust tagasi" mis on
aas~ jooksul juhtunud. Möödunud
aastal, 19. juunil avasime
Tervisekeskuse, mis valmis Madis
Veskimägi eestvedamisel; on vastu
võetud ehitusmäärus; on toimunud
vallapäevad, mis läksid päris hästi
korda; Tõstamaa kooli _ehitusel· tehti
töid 1,8milj. eest; on käidud
sõprusvallas Skinnskattebergis
Rootsis; on antud oma panus,

,Hoiupang~ kontori säilimisse
Tõstamaal; Madis Veskimägi
eestvedamisel on valminud kirilqI
külmkamber; välja on pandud valla
sildid, külade viidad; Manija sadama
teine järk on valminud; Pootsi
internaadi maja on ümber ehitatud
kooliks; vallamaja kapo remont on
tehtud; on vastu võetud sõprusvalda
siin; enam-vähem on hööveldatud teed
ja ühele teele ka kruusa veetud; Seliste
kultuurielu on saanud uue ,hoo;
planeeriIlg oh läinud jupi võrra edasi;
310. hariduselu aastapäeva ~on
tähistatud; puhastusseadined on käiku
antud; oluliselt on paranenud heakord
ja ka SuFe probleemid on lahenenud,
parim - on see, et üürivõlg ei - ole
kasvanud. See kõik on lisaks
igapäevasele, tavalisele tööle._ Ees
ootab ka palju: Tõstamaa kooli ehitus
jätkub, Manija sadama lõplik
valmimine, Kavaru tee~ Loomulikult
on ka miinuseid: kalatehased seisavad,
piimakombinaat seisab, töökoda - ei
tea mis saab, Tõstamaa osaühing on
ümber kukkumas, politseid pole ikka,

Tõstamaa kaubanduskompleks on protseduurina esitab vallavalitsus selle
tühi; ja eks neid probleeme ole veel. otsuse volikogule kinnitamiseks.
Ma vastaksin küsimustele .. ,Otsustati: Kinnitada Tõstamaa

Silvi Rand: Tõhela bussi probleem - keskkooli direktoriks Toomas Mitt.
vahel on selle kasutajaid päris palju. 4..Munitsipaalvaramüügist.
Otsustati: Jätta juulikuuks veel käiku.. ' Meil on vallas sellised objektid, millel
2~ Kalapüügi. korra kehtestamine ei ole peremehi ja niisama ei ole neid
-Tõstamaa ... valla mõtet hoida. on põhjust leida
munitsipaalveekogudel. objektile peremees.
Ettekande tegi valla keskk:onnanõuni~ . Vt. Tõstamaa '"Vallavolikogu otsus
Raine .Vütas.· Kalapüügieeskiljad ja munitsipaalvara müügi kohta.
Tõstamaa Vallavolikogu määrus 5.' Kütte-hinna muutmisest. Vt.
nende, vastuvõtmise' kohta" on Tõstamaa Vallavolikogu määrust
käesolevas lehes ära toodud. (Vt. Lk.). "ki:ittehinnamuutmise kohta.

'3.Tõstamaa .Keskkooli direktori 6. Vallaarsti Madis Veskimägi
amet;sse kinnitamine; "muljed külaskäigust sõprusvalda
12.l).lail' 1998'.80.'esitas koolidirektor Rootsis. '
Ants . Pirso vabastamisavalduse Madis Veskimägi andis põhjaliku
direktori kohalt. Pärast mõtlemisaega ülevaate oma. töisest visiidist
kuulutaSimeviilja konkursi. sõprusvalda Rootsis. Lühidalt
Konkufsile laekus. kolm avaldust. 'kokkuvõetuna võib öelda,et Tõstamaa
Meil .on vastu. võetud ametikoha Tervisekeskuse võimalused ja
täitmise kord, mis puudutab juhtivaid töökorralduski on sarnased Rootsi
ametikohti Tõstamaa vallas. See kord kolleegide omadele. Häbeneda pole
on küllaltki lähedane sellele, kuidas meil vaja. Oli hea kuulda rääkimas üht
vabariigi" "valitsus täidab oma ·noort meest nii särasilmselt ja
ametikohti ja vastavalt sellele lmrrale pühendunult oma tööprobleemidest.
on· moodustati komisjon,'- kuhu Volikogu väljasõiduistung Manija

_kuulusid vallavalitsuse, hoolekogu 'ja saarele oli ilus punktipanek enne
kooli õpetajateesindaja~ Teise vooru ·puhkust. Muidugi aitas sellele suuresti
pää:s~s-kaks ,kandidaati. Kuulati ära kaasa Manilaiu Riida turismitalu /
mõlema "kandidaadi .nägemused~ (peremees Tiit Pilt japerenaine ÜÜe
Kandidaadid olid võrdsed., Otsust oli Tamm) poolt pakutud kaunis ümbrus
väga' raske langetada.' Komisjon tegi ja maitsev söök-jook. '
lõpUksotsuse, et väljavalituks .on -
Toomas 'Mitt, vallavalitsus. selle
otsuse" kinnitas ja järgrtlise

.Kalapüügikord Tõstamaa valla munitsiparHveekogudel

Nii kahlstuskaart kui lisaIeht on

täh~jaline, rahaline, dokument, mill.e
üle peetaksearvestust.

.7. '"Tõstamaa valla sissekiljutusega
inimesed saavad, osta lisaIehe poole
hinnaga pooleks aastaks ja aastaks.
8. Tasu kalastUsIci.ardi/lisalehe eest
tuleb maksta kaardi/lisa.lehe

väljastamisel. (iärglk3~.'

1päev
3 päeva

·1 kuu
6 kuud
1 aasta

10.- krooni,
15.-krooni,
30.- krooni,
100.- krooni,
180.- krooni

1. Kalavarude haldamist ja
kasutamist Tõstamaa jõel, Ermistu
järvel ja Tõhela järvel korraldab
Tõstamaa Vallavalitsus volikogu poolt
kinnitatud. valla kalan-duskomisjoni
kaudu EV kalapüügi-seaduse, EV
asjaõigusseaduse, Eesti Kalaameti

'käskkiljade, kalapüügieeskilja ja
käesoleva korra kohaselt.
2. Järelvalvet on õigus teha Mere
inspektsioonil, Keskkonnain~pekt
sioonil, keskkonnainspektoril ning
Tõstamaa Vallavalitsuse poolt
volitatud isikutel.
3. Ühe käsiõngega on õigus kala
püüda igal ruüsilisel isikul kõigis
Tõstamaa munitsipaalveekogudes.
4. Õigus harrastuslikUkskalapüügiks
muude vahenditega peale käsiõnge

(spirininguga, vedeliga, sikutiga. ja. "rikastamiseks
ankurda:mata unnaga) antakse' katteks.
Tõstamaa munitsipaalveekogudel .
ainult kalastuskaardi lisalehega.
lisaIeht . kehtib ainult Tõstamaa
munitsipaalveekogudel ja v~lid koos
kaJastuskaardiga.
5. Lisalehte ja kogu riigis kehtivat

kalastuskaarti kops püügiaruande
vormiga annab välja Tõstamaa
Vallavalitsus . ja järvede juures
kindlatesja tähistatud kohtades selleks'
volitatud 'isikud. Kalasttiskaart võib
väljastatud olla ka mujal.
6. Kooskõlastatult maavanemaga
kehtestab Tõstamaa Vallavalitsus
Eesti Vabariigi kalapüügiseaduse §8
punkt 6 kohaselt lisaIehe l?est
täiendava - tasu veekogude

tehtud lisakulutuste



juuU- / Tõstamaa Tuuled IkJ .

9" Kalastuskaaidillisalehe' väljastilja 13. Kalastuskaardi väljastaja" esitab
saab kaardillisalehe maksumusest 5% c. koondaruande· 10.. jaanuariks
ja .Tõstamaa' V'allavalitsus saab Keskkonnaministeeriumi
müügiga seotud kulude katteks 5%. Kalandusosakonnale.
10.. Kaardi väljastaja kannab 14. Kui veekogudes on kalavarud
kalastuskaartide müügist laekunud ohustatud, võib Tõstamaa
summad igakalen4rikuu 0.5. kuu- Vallavalitsuse' otsusega kehtestada
päevaks Kalakapitali arvelduskontole kalapüügi koguselise piirangu ja

.. ja lisaIehe müügist laekunud summad lisaIehtede piirarvu.
Vallavalitsuse arvelduskontole. J5; Kui kalavarud võimaldavad, siis
Il. Peale kalastuskaardillisalehe tuginedes teadlaste hinnangule võib
kehtivuse lõppemist tagastatakse Tõstamaa Vallavalitsuse otsusega
kaartllisaleht väljastajale 10. päeva anda loa kalapüügiks piiratud arvu

jooksul koos püügiaruandega. kutseliste kalapüügiyahenditega.
12. lisaIehe vormi ja aruandiuse 16. Kalapüügil peab järgima Eesti
korra kinnitab Tõstamaa Vallavalitsus. kalapüügieeskirjaga kehtestatud

nõudeid.

17. LisaIehe või· kalastuskaardi välja
andmisest on õigus keelduda, kUi:
• kalavarud ei võimalda selles

veekogus kala püüda,
• taotleja pole tähtaegseit esitanud
püügiandmeid, tagastanud lisalehte
või kalastUskaarti,
• taotleja on rikkunud käesolevat
korda või kalapüügieeskirja.
18. FüüsiliSed isikud, kes rikuvad
käesolevat korda või kehtivaid

kalapüügiakte, kannavad distsiplinaar
karistust-, haldus-, kriminaal- .või
tsiviilvastUtust vastavalt seadustele.

Tõstamaa Vallavolikogu määrused 26.juuni 1998.a.
Nr.1
Kalapüügi kord Tõstamaa valla munitsipaalveekogudel. Lähtudes kalapüügiseaduse § 7 lõige 5 ja § 8 lõikest 6
Tõstamaa Vallavolikogu määrab: 1. Kinnitada kalapüÜgi kord Tõstamaa valla munitsipaalveekogudel.

2. Käesolev määrus avaldada Riigi Teataja Lisas.
3. Määrusjõustub 0.1. Septembril 1998.a.

Nr.2
KUttehinna muutmine
Aluseks võttes OÜ SuFe poolt esitatud taotluse Tõstamaa Vallavolikogu otsustab kehtestada kütte hinnaks alates
o.'1.0.9.1998.a.380..- kr. GCAL.
Nr. 3·

. Plaani - või kaardimaterJali alusel moodustavate katastriUksuste püriprotokolli koostamise tasu määramise kord
Lähtudes maakatastriseaduse (RT 11994 -74, 1324; 1995,29,556,59 10.0.6;1996,36,738; 1997, 16,261 ) paragrahv 20.
lõikest 5 ning Vabariigi Valitsuse 20. Aprilli 1997.a. määrusega nr.88 kinnitatud" Plaani - või kaardimaterjali alusel
katastriüksuse moodustamise korra kinnitamine" II osa punktist 12 Tõstamaa Vallavolikogu määrab:

. 1. Kehtestada plaani - või kaardimaterjali alusel moodustavate katastriüksuste piiriprotokolli koostamise tasu
määramise kord' vastavalt lisale. .

2. Määrus avaldada valla ajalehes.
3. Määrus jõustub järgmisel päeval peale ajalehes avaldamist.

1. Piiriprotokolli koostamine kuni 5
Töö' sisu: asjaosaliste isikute 6 - 15
kindlakstegemine ja nende kutsumine 16 - 25
(tähitud kirjaga) piiride looduses 26 - 35
kättenäitamisele. Piinpunktide üle 35
asukoha määramine looduses ning lahustükkide arv

nende sidumine looduses ja plaanil (M lahustükid puuduvad
1:10.0.0.0.)olevate püsiobjektide suhtes. 1 lahustükk
Piiri tutvustamine maa taotleja(te) le 2 - 31ahustükki
ja piirinaabritele, piiriprotokolli üle 3 lahustüki
koostamine,alIkirjade kogumine ja . maaUksuse pindala
nende tõestamine. kuni 2 ha .

2. Piiriprotokolli koostamise tasu 3 - 5 ha
arvutatakSe valemiga: 6 - 10.ha 1.2
T= Kk x Kl x Kp x Kn, Jeus Kk= 11 - 20.ha
käänupuiikide arvust tulenev tasumäär üle 20.ha
Kl= lahustükkide arvu koefitsent pürinaabrite arv
Kp= maaüksuste pindala koefitsent kuni 3
Kn= piirinaabrite arvu koefitsent 4 - 7

kiinupunktide arv tasumiäI' üle 7

50.0.krooni
650.krooni
90.0.krooni
120.0.krooni
20.0.0.krooni

Kl
1.0.

1.1
1.2
1.3

Kp
1.0.

1.1

1.3
1.4
KD .

. ·1.0.

1.1

1.2

Märkus:juhul kui moodustatava
katastriüksuse piirinaabriks on
omavalitsuse . volitatud •esindaja
vastavalt plaani - või kaardimaterjali .
alusel katastriüksuse moodustamise

korra punktile 15, ei loeta seda
piirinaabrite koefitsenti suurendavaks
teguriks.

3. Sõidutasu objektile ja tagasi
Sõltuvalt moodustatava katastriüksuse

asukohast tasub tellija edasi - tagasi
sõidu objektile, lähtudes vallarnajast,
hinnaga 2.50. kroonilkm.

. (Kliendipoolse transpordi korral ei
arvestäta. )

Heino Tamm
Volikogu esimees



Tõstamaa Tuuled Ik4 juuli-:
Tõstamaa Vallavolikogu otsus 26. Juuni f998. A•. .

Sotsiaalhoolekande kokkuvõte I poolaastast ..'
Toimetulekutoetust, saanud
perekonnadperetüüpide ja ~:oosseisu
järgi

Perekondi kokku 115
Töötu(te)ga perekondi 18
Lastegaperekondi 59
Pensionäri perekondi 24
Puudega inimeste perekondi. 2

Perekondade liikmeid kokku .263
Eelkooliealisi 52
"õpilasi 83
Töötajaid 40
Töötuid 19
Koduseid 22
Pensionäre 26
Muid 21

Täiendava.sotsiaaltoetuse ..ühekordse.. ,

maksmise kohta on esitatudavaldused
sotsiaal komisionile, kes on need läbi
vaadanud ja rahuldanud taotlused
järgmiselt: huvialaringide tasuks ·on
makstud 5100.- muudeks vajadusteks
(toetus küttepuude ostmiseks
üksikvanuritele,' eriabivahendite
muretsemine puudega inimestele,
kooli lõpetamiseks, ~ koolitarvete
muretsemiseks, 18· a. Päevases

õppevormis õppivatele perekonnast
-lahus elavatele üliõpilastele ning kesk

eri õppeasutustes õppivatele'
õpilastele), .matusekuludeks on
makstud 34 250. -, toidukulude
katteks õpilastele ja lasteaia lastele on
makstud 8128.-

, Enda,Vält.
sotsiaalnõ'unik',. '.

Riiklikest toetustest on makstud:
1:Traspordi kasutamise .. toetust
puuetega inimestele

. toetuse saajaid 8 -780.
2. Telefoni kasutamise·'toetust

toetuse saajaid 11 -1248.
3.50% sõidutoetus Ifgr.invaliididele
. t<?ettisesaajai!l 16":4808>
4. Tsernobõlis osa1enutoetus

toetuse saajaid 5 - ,1800.-.
5: Liikluskindlustuse maksusoodlJstust

toetuse saajaid 35 - 6116.-

Sellel a,astal on sündinud. lapsi 13..
Teise ilma lahkunuid on 12.

,Vormistatud on üks perekOlmaniIDe
muutus ja üks hooldaja määramine I
gr. Invaliidile
. 15. Mail, rahvusvah<::lis~1'

perepäeval, kutsusiple',kokkU valla,
suured pered, väikesele, pere peole,'

.kooli sööklasse. Kokku tulnuid·oli
kuus peret. Kokatädi Sir}eWpsetas
maitsvad tordid ja kringlid. Kontserdi
andis Karlsonide pereansambel. Oli,;'S.

meeldiv, ja mõnus õhtupooli~.:..'\itähj':
k-' '1 I' ...• " ..,'"Olgl e . ' •.. :,,;'6:

• ).,. ~•. *

Toimetulekutoetust saanud, pere-'
kondade jaotus keskmjse kuusisse
tuleku järgi ühe perekonnaliikme
kohta Ipoolaasul. Perede arv 115
Pereliikmete arv Sissetulek kuus
130 0 - 50
8 51 - 100
Il 101 - 150
7 151 - 200
29 2Q1- 25~0
20 251 - 300
13 301 - 350
30 351 - 400
26 401 - 450
1 451 - 500
8 501 - 550
9 551 - 600
2 601 - 650
3'; 651 - 700
1 751- 800 Toimetul~kutoetuse saajad ja makstud
1 "';, 801 - 950 summad
Toimetulekutoetust saanud pere- Toetuse saajate arv kokku 420
kondade keskmine sissetulek Makstud .toetust kokku 205 666
pereliikme kohta on 243 krooni krooni, sellest summast täiendav sots..
Toimetulekutoetust saanud lastega., toetus 47 478 krooni.
perekonnad laste arvu järgi 1998 .a. I Täiendav sots. Toetuse summa (47
poolaasta 478 krooni) jaguneb järgmiselt: .
Perede arv Laste arv peres
24 1
22 2
3 3
6 4'
4 5jaenam
1 puudegalapsega
Toimetulekutoetust saanud lastega
perekondi oli kokku 59



noormeeste päritolust ja kodumaast.
Urbide käest kuulis ta-' meie
laulupidudest ja "balti ketist''-~
viimane nähtus veenis teda lõplikult,
ka Eestis oma tegevUst tutvustama.
Nii ongi Eesti ' haaratud
ülemaailmsesse suure nööri tegemise
üritusse. Selle ürituse 'raames tehakse
tänavu suvel' üks või koguni mitu

, suurt nööri ka Eestis. Selistes on suure
nööri punumine augustikuu- algut Et

.'see hästi' välja tuleks, korraldas
Mariyo, peale huvitavat ja põh.jalikku
loengut, praktilise punumisõpetuse
Seliste rahvamaja õuel. Materjaliks
olid pilliroog ja tarnad. Lõpuks
soovitas -ta kõigil kodus hoolega
harjutada. Oli tõeliselt vaimu ja keha
turgutav jalgrattamatk.

juuli

Jalgrattaga 8elistesse,NaWa't punuma"
25,juunil korraldati Selistes~jaanitul!, alguse saanud. Arheoloogid on
mille eelürituseks oli "Projekti Clobal leidnud keraarnilisi spiraalenii
Nawa 2000" tutvustamine. Nimeiatud Aafrikast kui ka Aasiast.
projektiautoriks on jaapani skulptor ja'Mariyo tegeleb NAWA-ga juba, üle
keskkonnakunstnik Mariyo Yagi. paarikümne aasta.' Tema
Nawa tähendab jaapani keeles suurt eestvedamisel on korraldatud näitusi
nööri ja see on elu jätkumise ning jl\ workshope ka Euroopas. Eriti ön
eluenergia sümbol, sest nööri tema tegevus tunnustust leidnud
põhistruktuuriks on' spiraal. Spiraal SaksamaaV" ,Kodumaal on ta
koosneb algselt 2-st osast (NA-sina + skli1ptorina. kujundanud mitmeid
Wa-mina). Seega - ühiskonna aluseks parke, kus skulptuurid on valmistatud
on kaks inimest.' Hiljem punutakse, 3 jämedatest spiraalidest. Video
kahekordset spiraali kokku ja nii ikka tutvustusest oli eriti vaimustav üks
edasi. SpiraaIld võivad kaaludakuni 5 suurlastepark - sealoli vee ja nööride
(ja olla mitukümmend meetrit pikad: abil loodud tõeline muinasmaailm,
Nööri punumine näitab meile, et kus lastel olihuvitavolla.
inimesed ei peaks 'elama üksinda, nadKuidas Mariyo Yagi avastas E~sti?
vajavad üksteise amiastust, toetust ja Kord kuulis ta Rio de Janeiro
julgustust. Nööri punumise tava oh Ulemaailmsel keskkonnakaitsealasel
tuhandeId aastaid, vana ja -seetõttu on fQor;umil,esil1emasTarmo ja Toomas
väga 'raske kindlaks teha, millis~st Urb'i., See esinemine köitis Mariyo
geograafilisest pa~kkonnast, ta on tähelepanu O' sedavõrd, et ta huvitus

Huvitav kohtumine _~
Jaanipäeva paiku eksponeeris' oma TarbekunstilmolL Kord juhtus ta
töid Seliste puukirikus- lugemaüht "I<omsomolskaja Gazeta"
tekstiilikunstnik Ludmilla numbrit; kus, oll pilt meie Paksust
Svartsevska. Saime tuttavaks ja ta Margaretastning selle taustal teade, et
jutustas mulle põgusalt oma Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis
huvitavast elust ja tööst. Nagu nimestõpivad ka moldaavIased. Ludmillaloli
võib, järeldada, on tema esivanemad varsti otsus valmis Eestisse
poolakad. Ilmselt I" Maailmasõja sõitmiseks. Ta astuski 1972.aastal
aegsetel segastel aegadel rändasid ERKI-sse ja lõpetas instituudi 1978.a.
vanemad põhja-Osseetiasse. Sealongi tekstiili erialal. Talolid kaasas
Ludmilla sündinud. Ema käsitöö- ja lotoalbumid. oma töödest. Mulle
kunstiarmastus (olen ,külastanud meeldisid väg(\ tema raamidel kootud
Ludmilla ema tikandite näitust Pärnu miniatuurvaibad', inspireerituna
Koduloomu)1seumis) nakatas .juba Shakespeare sonettidest. Ludmilla
varases nooruses kli Ludmillat. Ta, valdab suurepäraselt paljusid
asus õppima Moskvasse ja, lõpetas' tehnikaid, värvuse- ja materjaliõpetuse
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E.Liiv

põhimõtteid, on teinud palju toredaid
töid makrameetehnikas. Selistes
tutvustas ta vahvaid nöörpunutisi, mis
meenutasid lausa lilleseadeid.
Viimaseks töökohaks oli ·Ludmillal
Sütevaka Gümnaasium; Viimase

hingusele, minekuga on ka Ludmilla
vabakutseline. Ta pakub oma lahket
abj küll lastestuudiote . või
käsitööringide juhendamisel. Võibolla
tasuks ka meie vallalmõelda Ludmilla
pakutud teenete kasutamisele!

E.Liiv

mille ilusaks lõpuks päevaõhtul taheti
korraldada jaanituli, koos väikese
kontserdiga. Kahjuks, jah, 'just see
õhtu kukkus sõna otseses mõttes läbi,
Päev ju venis ,',pikaks ja, neile, kes
suutsid ühise plaaniga -hommikust
õhtusse minna väsitav..
Ürituse toimumist näitas ajakava;
millelt või~ ilusasti näha, mis toimub,
mis kellaajal, kuid arusaamatuks jäi
inimestele õhtuse osa eest makstav
pilet, ,mille hind kõikus 25.- kuni 15.
kr.-Iii;kusjuures oli ka ühe ajakava
peal märge, kus oli selgelt kirjas, et
kohalikud saavad tasuta. Kes on siis
kohalik,.kes võõras? (Järg Ik6)

Tõstamaa Tuulte
toimetus sai kirJa.

Vaatamata anonüümsusele tõime selle
siinkohalära. Võib 911a.omaküla

inimesed siiski teavad~kellele märku,
anda, kui nad otsustavad ~lavane11;1at
valima hakata. Küllap.annab seekiri
mitmeid mõtteid arutluseks, oleneb

kelle seisukohaltja millisest aspektist
asjli vaadata. Loodame, et see ei

valmista asjatut meelehärtni Seliste
seltsielu eestv~dajate1e- Lillelaagri
inimestele. Probleemid on ju arengu

aluseks? '•.
1'!o.im.et!:ls

"Ema,ema,~iks me peame siit välja
minema, me' ju alles tulime?" Nõnda
päris tol õhtul nii mõnigi väike, veel
alles maailma' avastamise algul seisev
põnn. 'Oli' 26.juuni. Tavalisele'
maainimesele . tööpäev töökohas ja
pärast tööd kodus. Lapsed olid
'kindlasti need, kes ootasid seda õhtut,
mil saaksid vanematega, kes pärast,
kodüseid . toiminguid veidi, küll
hilinedes, seada '. sammud Seliste~
seltsimaja.poole. '

;26.Juunil toimus üritus,'. mille
eestvedajaks taas Lillelaagri inimesed.
Juba hommikust s~ati algasid tol
pä.evaL üritused. 'imekunsti raames,
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Kas võõras on see kohalik, kes sõitis pandi tabasse, kes jäi veel õue tule
linnast bussiga just Selistesse, just juurde võttis veel laulujoru üles, kuid
sellesse kogunemiskohta, kus aastaid paljud noored oma lastega jalutasid
tagasi võis olla päris igapäevane vaikides kodu poole. Nende selja taga
Selistes kõndija. Kes siiski ostsid võbises vaikne ja 'valulik tuleleek.
pileti, et tõepoolest ehk lubatakse "Kahju on,"ütlesid lapsed, sama
tantsupõrandale, nende tantsukaared mõtlesid nende vanemad ja küjalised.
jäid nõnda lühikeseks, et ei saanud Kas nõnda mõtlesid selle pika päeva
vist soojagi veel kontidevahele. Õues õhtusse viinud korraldajad, ei tea. Kas
juttu puhujatele anti kuri käsk osta mõtles sellest päevast ka floristide
pilet ja . minna tantsule, muidu rühma liige, kes oli "üsna väsinult"
lõpetatakse pidu sootuks. Tõepoolest, .-saali tooli peale vajunud. Meie,
nõnda juhtuski. Ra.hvamaja uksed kohalikud elanikud, kes koos

algatajatega aitasid hinge sisse puhuda
vanadele majadele, ei pane pahaks, et
kasutatakse ,floristide tegevuse
eesmärgilneid hooneid, kuid -rahvas-
jääb rahvaks, jaaniõhtud
jaaniõhtuteks.
Kiiresti oleks vaja valida külavanem,
kes siiski hoiab silma peal kõigel
toimuval. Seliste rahvas, kui teil on
üksmeel ja tahe, andke märku ja
valime kiiresti Selistesse külavanema.

Grupp üritust külastanuid

13.-14.juunini toimusid Pärnumaa tõeliste rannas
mereäärsete valdade VI Rarina- toimuvate

. mängud, seekord oli korraldusjärg mängude tunde.
jõudnud Kihnuni. Ilusad ilmad ja Tõsistest
kaunis -. mere-äärne .plats lõid sportlikest

Võrkpalli võistkonna näitsikud - Kairi Kärt ja Raidi

Toomas Rõhu kolmandate

kohtadega. Juhtkonnavõistluses
oldi neljandad, kaluripere jagas 4-6
, pendelteade 5., mälumängus,
köieveos ja paadisõidus tuli leppida
kuuenda kohaga. Punktide
kokkuliitmisel tuli tõdedakurba

tõsiasja, et seekord. saavutas
kahekordtJ.e rannamängude võitja
Tõstamaa vald üldarvestuses

kuuenda ehkjäi viimasek,s.
Toomas Rõhu

lahingutest väljusid
Tõstamaa sang
pommitõsijad Andres
Martson, Jaak Tork,
Üllar Maruse ja Alo

,Adler teise kohaga,
naisvõrkpallurid Kärt
Somelar, Kairi Kuur,
Raidi Rand ja
meesvõrkpallurid
Valvo . Volgerad,
Janek Jaansoo,

Strateegia väljatöötamine

Rannamängud

""

Tõstamaa Spordiklubi
'Laupäeval, 18. Juulil
Koolispordivälj akul

Suur jalgpallishow
algus. kell 11.00

Kaasa lööma oodataksekuni 8 liikmelisi mees - ja naiskondi
(korraga platsil 6). Osavõtumaks 60 krooni võistkonnalt

Võistlused pealtvaataj.atele
Tule osalemaja kaasa elama!
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See maja on Tõhela rahva ainukeseks kooskäimise kohaks olnud juba 125aastat.

Mart Soobergi mälestuskivi sünnikohas Soevas.
Kivi kõrval pojatütar lllaaria Nigula

Sedaneile!Vallavalitsus." Aitäh

raamatut on veel võimalik osta Tõhela
rahvamajast ja raamatukogust.
Edasi jätkus kodukohapäev _ juba
rahvamajas. Kokkutulnuid oli
Stockholmist ja Tallinnast, Tartust ja
Elvast, Seljametsast ja Tõstamaalt
ning mujalt Eestimaalt. Alati. on
hinnatud Tõhela rahva sisemist

ühtsustunnet, ühtekuuluvat' eluvaimu.
Jätkugu seda ka edaspidi. Olgugi
elukeeristesmujale rännatud, on see'
kodu, põlvest põlve.
Kena oli kuulata kunagiste Teoste
meeste Karl Kösteri (85 aastane) ja
Herman Tamme (75 aastane)
pillilugusid, aga ka algkoolis ja
lasteaias sirguva uue põlvkonna hiule
tantse.
Suurt elevust tekitas loterii. Võite olid
välja pannud nii osaühing, talud kui ka
eraisikl:ld.Võite oli palju, nii elusaid
kUieluta, ja küll~ltki kopsakaid. Mitte
igaühe jõud ei käinud võidust üle, tuli
tugevamate abi paluda. Peavõitudeks
olid osaühing Tõhela poolt välja
pandud vasikad.
Eriti tubli oli Jaak Tork spordiürituste
organiseerimisel. Juba hommikul
alustati võrkpalliga, olid sportmängud,
köieveod, orienteerumised,
tõrvikutega jooks, sangpomm. Kogu
päeva sebis ringi ka videomees,et
praegustel ja tulevastel põlvedeloleks
näha tänaseid tegemisi. Selle ja
eelnevate kodukohapaevade videosid
on võimalik näha Tõhela rahvamajas.

(järg lk 8)

kirjamees Mart Sooberg (Martin
Sohberg). Sündinud oli ta 1839.aastal
Võlla vallas ja oli hiljem koduvallas
vallakirjutajaks ja rõugepanijaks.
Kirjamehena on ta tuntuks saanud
eelkõige "Laulutoojate" ja
"JutUtoojate" väljaandjana. Laule on
ilmunud seitse, jutte kümme annet,
neist anti välja kordustrükke. Laule
kirjutas ta kõrge vanaduseni, isegi
igapäevast juttu oli talle meeldinud
rääkida riimides.
Teoste küla ajaloost ja üksikutest
taludest on Vaike Hang kirjutanud
raamatu "Teoste küla mälestustes",_
mille trükikulud tasus Tõstamaa

Tõbelas oli jälle kodukobapäev
Seekordne kodukohapäev oli juba viimased 15 eluaastat Eesti ärkamisaja
kaheksas._Ja igal neist on olnud 'oma
teema. on käsitletud koolihariduse
andmist Tõhelas, Tõhela Piimaühingu
tegevust, talude minevikku ja

"'olevikku, II kodukohapäev oli
pühendatud kirjanik Mats Mõtslase
mälestUsele. Viimastel
kodukohapäevadel on olnud
üldnimetus: "Hääbuvad kÜlad". Kui
1996.aastal oli selleks külaks valitud
Viruna, siis sel aastal räägiti pikemalt
Teoste külast. Külast, mille nimi
kadus 1977.aastal, mil ta liideti
Tõhela külaga. Kui 1922.aastal elas
Teoste külas 69 inimest, siis praegu
ainult 7.
Kodukohapäev - algas, nagu
traditsiooniks on kujunenud,
kalmis,tupäevagaTõhela kalmistul. Sel
aastal möödus, 100 aastat kalmistu
asutamisest. Põhjuseks oli see, et
Tõstamaa õpetaja ei lubanud enam
veneusulisi matta luterlaste
kalmistule. Pärast, esivanemate
mälestamist toimus jalgsimatk Teoste
külla. Juhendasid Vaike Hang ja
Herman Tamme. Igamaja juures
peatuti ja kuulati huvitavat talu ja
tema elanike kohta. Oli ju igal talul
oma lugu, oma tööd, oma juhtumised,
oma kohtuskäimised, lustid ja trallid.
Paljud elupaigad on muutunud
tänaseks olematuks. Enam ei ole
Teoste Antsu talu. Ainult suurte

õuepuude ja lagunenud _vundamendi
järgi tunneme ära kunagise elupaiga.
Aga justselles majas elas oma
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õnne

SilviRand

tegijaile,"Tunat ~tänu
vaevanägijaile,

et teil elu ikka õitseks, kaunis
aina juurde. 'kasvaks." Kohtumiseni
kahe" aasta pärast, Tõhela, IX
kodukohapäeval.

Soobergi elu ja kiljatööd käsitlevate
mateljalidega. Paljugli uut, just
Tartust Kiljandusmuuseumist toodut.
Täname Vaike Hangu. ,
Kodukohapäeva lõpetasid jaapituli ja
simman, ~is kestsid homm~kuni.Selle
päeva õnne:stumiseks 'andsid oma
panuse väga paljud inimesed.,
Külalisraamatust võime lugeda:'~"

Kogu päeva vÕis vaadata, näitusi nii
e ,rahvamajas kui, raamatukogus. Vaike

Hangult oli väljas fotosid ja mateljale
Teoste külast ja Tõhela elust-olust.
Raamatukogus sai vaadatakäsitöid,, '

aga, ka ,pea sajandivanu.,seid
käsltöovafie~deid ja -mateljale
C'Kal!bajuudi ,kohver") . .Y~!~l'oli
raamatukogus võimalik tutvuda Mart

Väljakuulutatud naiste köievedu jäi
ära" kuna' registreerus ainult üks
naiskond. Kahju!
Tugevate meeste alal - kivitõstmises 
tuli kivi (umbes 60-70kg) tõsta pea
kohale, sirgetele käteJe.-Proovijaiq ja'
peaaeguüU:stõstjaid oli nii mitmeidIci,
aga hakkama sai sel1~ga ainult üks'
vägilane - Illar Bergman. Tema võitis
ka " kombineeritud
sangpommivõistluse, üh~ punktiga
Üllar Maruse ~es.Kohnandaks

Spordist Tõhela koduköbtt'päeval
Kodukohapäeva' raames toimus
hulgaliselt spordivõistlusi ja
spo1in1änge. Kell 10 alanud

võrkpalliturni~ri, ~ kulges väga
,tä:savägiselt, oli kella kaheks võitnud
Pootsi võistkond. Teine, kQhCTõhela
esinduse1e ja kolmas võistkonnale
"Vanad Tegijad":
Lastele korraldatud maastikumängus,
kus, võistkonnad pidid läbima neli
kontrollpunkti, otsesei~, võitjaid ja
kaotajaid välja ei selgitatud. Kõik
finisisse jõudnud olid tublid ja
väärisidneile antud auhindu.
Kõige emotsioonide- ja
osavõturphkemateks (nii võistlejate
kui ~~pealtvaatajate ' poolest)
spordialadeks osutusid rahvastepall ja

köievedu. Kui köieveos on kõigil
reeglid ühesugused, siis rahvastepallis
on igal rahval- omad reeglid.~'Enf1e
esimest J,11äng~,;,kokku lepitud
reeglitesse tehtiolulisi parandusi enne
igat järgmist 'mängu ja nii kuni
finaalmänguni välja, milles· Pootsi

,võitis "RS' Projekti". Kohe järgnes
meeste köievedu, mis kujunes sama
huvitavaks võistluseks. kui eelminegi.
Ülesköetud rahvamasside
ergutushüüete saatel tõmbas Tõhela I

'end 'võitjaks,:" Tõhelli' II ees.

platseerus Aivar Timm. Võistluspäeva
veidi hajutatQ.d ülevaade on tingitud
sellest, et vaatamata hilisemale
otsimisele, <?sutusid kadunuks kõik
tehnili~ed protokollid. Vaban4ame!
Spordiürituste ,sponsoriteks olid
Tõstamaa Vallavalitsus ja Tõhela'
Osaühing. Täname vnga!

,Jaak Tork

Vaik~Hang s~i Kumarip'reemia
Looduskaitsekuu puhul jagati Eesti Vaike Hapgu teeneks on eelkõige
parimatele looduskaitsj'atek, ,Eesti looduskaitse ajaloo uUrimine,
preeJ,11iaid.Eesti Teaduste ,Akadeemia loodusega seondu"\,a,iahvaharidu~töö
ja 'keskkonnaministeerium pidasid sel tegemine,·: ja ,'kohalike
aastal Eesti tuntuima loodusteadlase koduloomuuseumite abistamine.
Eerik Kumari nimelise preemia Vaike Hang peab ise kõige
vääriliseks Tõhelast pärit ja üle 40 tähtsamaks, et looduslugu jõuaks
aasta Teaduste Akadeemia igasse Eesti maakohta. Anto Raukas
160duss~kretärina töötavat Vaik~ tunnistas keskkonnaministeeriumis
Hangu 'ja üht Eesti tuntumat toimunud ,.aktusel, .et temale endale
keskkonnareostust ,uurivat teadlast määratud preemiast märksa suuremat.
Anto Raukast. Kumbki teadlcme~,saiJ 5 heameelt v<:j.lmistabtalle just see, et
000 krooni.. " preemia ·'vääribseks ,peeti ka Vaike'

Hangu, kes, oli Eerik KUll,lari
töökaaslane ja j~gas tema tööruumi.
V~ike Hangu .~didatuUri preemia
saamiseks esitasid, -Teaduste
Akadeemia Looduskaitse komisjon
ning Zooloogia ja Botaanjka Instituut.
Vaike Hang. on' üle 40 .aasta töötanud
TA . Looduskaitse Komisjoni
teadussekretäIina ja olnud selle
järjepide'V-use kandjaks ning' Eesti
looduskaitse tippteaQuse ajaloo
säilitajaks ... ,(!.ärg lk 9).
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14. - 16. august
.;;;-::~ -

juuli-
Peale selle on Vaike, Hang juba 20
aastat uurinud Tõstamaa kihelkomia,
lugu, selle aja jooksul on ta
kaardistanud 43 küla njng kokku
umbes 900 :.elupaika. Läinud aastal
oli~ tema vaatluse all Kopli, Lao~ja
Sepa külad Pootsi kandist.Kõike seda
on ta teinud oma igapäevase põhitöö ,
kQnralt

Tänavu korraldati juba: kümn~ndat
korda konkurss Eerik: ~C Kum)'ui
nimelisele preemiale. Preemia- asutati
1989.aastal Eesti· ühe suunrti~

loodusteadlase mälestuseks
eesmärgiga esile tõsta neid, kes, on

teinud silmapaistvat t~öd_ -looduse.
kaitsel. Kumari preemia on· seni
saanud Fred Jüssi - 1989, Rein Maran

NELJAPÄEV A+:p. augustil eelüritus

19.00' TKOÜ firmaüritus
Tequila loob vallapäevadeks meeleolu. "

REEDEL, 14. augustil -

19.00 Vall~ paevade avatt).i~e
20.00 TKOU fitInaür~tll~'- sauna avamine"
22.00 Külapidu. Kastna Kõlakojas

LAUPÄEVAL, 15. augustil

.Tõstamaa Tuuled Ik9

,. 1990, Aare Mäemets - )991, Viktor
Masing - 1992, Mari Reitalu - 1993,
Madis Anija-- 1994, Ilse ja Lemming
Rootsmäe" 1995, Arvi JähTekülg 
1996, Hella Kink ja Juhan Lepasaar 
1997.

Arved Toots
"Sõnumileht"

Tõstamaa Tuuled puhuvad rõõmsalt ja
tänulikult Harved Töotsi peale, kes

-pealinnas "Sõnumilehe"
ajakiIjanikuna ei ole unustanud oma

. valla ajalehtegi. Aitäh!

baar Must roos
piletitega

-....

.". ,;~, ~;.

keskalev '-....:.' ..,;,("'. ,
Teeristi äri}{eskus, ..~.

Kastna kauplus

8.00 - 11.00,~esmakotdne! avatud Tõstamaa turg
oma tooaangqioodatakse müüma laiunikke,
käsitöölisi, ettevõtjaid ja'kõiid teisi

9.30 SauJi ariPikkPirukas
10.00 Koostatava valla üldplaneeringu välj~panek ja

tutvustus,' kQhtumine valHljuhtidega ..
11.00 - 17.00 avatud TerVise Telk,
11.30 Epp-Maria Kokamägi näituse avamine

Jahitrofeede näituse avamine'-, "".
Kaitseliidu näitus '

12.00 Bussireism<tödav~.fla, ajaloost Andrei Udu
12.00 Asfaldijoonistuste ov.õistluslastele
12.00 Paari~ tänavakorvpall huvilistele
13.00 TKOÜ ijritused kultuursetele õllesõpradele

gurmaanldele Uh.aja kal~toodete iiraarvamises
15.00 Tõstamaa,BlgBändi kontsert
15.00 mänglid ja võistlused lastele
16.30 laulu ja' tan.!sulaste kontsert
17.00 kellavii~tee, lembeluulet loeb Evi Tigane

Kalapiau K~varu külas
18.00 eraetendusTõstamaa.dihelt Helgait,

õlu ja kala .

keskalev

Sauli äri
vallamaja

keskalev
seltsimaja
seltsimaja
seltsimaja
seltsimaja eest
seltsimaja ees
kooli spordiväljak
Teeristi ärikeskus
baar must roos

keskalev
lasteaia hooy
keskalev

Seliste puukirik
Kavaru küla
Kostrl taluhoov

j

-.
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'20.00 Rahvusmeeskoori kontsert

pääse 25.-; lastele, pensionääridele 10.-
21.30suvesimman, lõke, tants, , , '

ansambel Heli AIlikmäe&Harli-Maanus
pääse 10.-

TQstamaa kirik

'laululava

PÜHAPÄEVAL, 16. mail

10.00
11.00
12.30
14.00

,16.00

surnuaia püha Kastnas
oikumeeniline jumalateenistus
Seimani mälestuskivikivi avamine
surnuaiapüha Tõstamaal
valla päevade lõpetamine
laste folkloorirühma Mikud-Mannid esinemine'

kalmistu
,Tõstamaa kirikus
. Tõstamaa kahnistu
kalmistu.
keskalev

Näitused 15.-16. augustil 11.30-18.00 .

raamatus"

Seliste puukirikus
Seltsimajas

Raamatukogu

Jaaguranna lillelaagri temaatiline ~äitus
Epp-Maria Kokamägi~maalinäitus
Tõstamaa jahimeeste seltsi trofeede näitus-- ..

Kaitseliidu väljapanek
Vaike Hang "Tõstamaa suured kivid Eesti ürglooduse

. ~ "

1'9.juunil avati pidulikult Tõstamaa Taastusravikeskus

*

•••

*

•••

*

•••

"Kas tead, Volli, mu name tegi täna ma näojume
parandamiseks mudamaski."
''Noh, ja kuidas tundub?"
"Alguloli päris kena, aga nüüd hakkab see kraam ta näo
pealt juba maha pudenema."

Jooge tomatimahla! Võidud - see on raha!
Tomatimahl- see on tervis! Raha ~see on naised!
Tervis - see on sport! Naised •.see on AIDS!

- Sport..,see on võidud! AIDS - see on sunn
ÄRGE'JOOGE TOMATIMAHLA!"

TÕSTAMAA TAi\STUSRA VI
-KESKUSES TEOSTATAVAD

PROTSEDUURID:
Üldmassaaz
Anatoomilise piirkonna massaaz
Veealune massaaz kogu kehale (rahustav,

lõdvestav, aktiviseeriv, heUitav ja fitnessk.Omblus)
Veealune massaaz jalgadele (Koeippi kuur)
Eeltoodud veealuse massaaziprotseduur koos

tairnse kontsentraadiga (meliss, rosmariin, lavendel)
. Imikute ja väikelaste vesiravi protseduurid

Rinna ja näo dush
Massaaziharja protseduur (tselluliidiravi)
Ravivõimlemisseanss grupile
Individuaalne ravivõimlemisseanss
Ravimudaseanss anatoomilisele piirkonnale
Paraflinravi
Diadünaamika
Ultrahell
Fonoforeesravimiga
GalvanisatsiooB
Elektroforees ravimiga
UltralOhnaine teraapia
Lasermagnetravi
Tuubuskvarts kurgule, ninale
tndkvarts
8011uks

Inhalatsioonteraapia
Doseeritud koormus veloergomeetril



Tõstamaa Tuuled Iktt,

PROTSEDUURIDE mNNAKIRI

juuli-
Anatoomilisepürkonna massaaz 20.-
Üldmassaaz 60.-
Veealune massaaz kogu kehale 20.-
Veealune massaaz jalgadele. t5.-
Veealune kogu keha 'massaaz

taimse ekstraktiga 28.-
Näo ja rinna dush, massaaziharja

protseduur 20.-
Individuaalne ja grupiline

ravivõimlemisseanss haigekassakaarti
omavatele patsientidele tasuta

.Ravimudaseanss t5.-
Parafiinravi 18.-
Elekterravi (diadünaamika, ultraheli,

galvanisatsioon, fonoforees, elektroforees,
ultralühilaine, lasermagnetravi, tuubusk-
varts, üldkvarts, solluks,inhalatsioonravi)10.- Vallavanemaimabsüboolselt mõista (kaktuse näol), et .

Doseeritud koormus veloergomeetril tasuta vaja oleksveelnõelravikeskust.
Ravipaketid (10 ravipäeva, 3-4 protseduuri) 400-600.-

TÕSTAMAATERVISEKESKUSE .TÖÖKORRALDUSEST JUULIS
AUGUSTIS 1998

• Dr. Madis Veskimägipuhkus 13.07-31.08.1998
• Arsti erialane täiendus 31.08-04.09.1998 Tartus

• Velsker-assistent, Eve Kääri vastuvõtt tervisekeskuse tööaegadel: E;T;K;R
9.00-15.00, lõunapaus 12.30-13.30, N:14.00-19.00 .

.• Töötab labot, EKG, röntgen, väikekirurgia kabinett.Väikelaste jarasedate
vastuvõ~ teis.ipäeval.
• Taastusravikeskus põhimahus. suletud .jlluli teisest poolest augusti
keskpaigani~'
• Info telefonidel 96111, 8-25-230445

TÕSTAMAAAPTEEK
On'remonditõttu ajutiselt üleviidudTervisekeskuse ruumidesse ( NooruseI).
Av~tud tervisekeskuse tööaegadel.

, LEIA RANNIK 65 a. 15~06.1998
Valhivalitsuse, töökaaslaste ja'· vallarahva südamlikud õnnesoovid 65
~astaringi täitumisel. Suur tänu tebtud töö ees~;,täitunud on 43 aastat pidevat'
tööd T'õstamaa Haiglas ja Ambulatooriumis.· , ' ...

TULETAME MEELD,E.31.JUULINI
on Tõstamaa· Vallavalitsuse töötaj ad pubkuset

.Töötabsekretär, tel 96 180.

.,
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Onnitleme juulikuu sünnipäevalapsi!
Üksainuke elu on'elada antud Elviine Ojakallas

ja käia üksainuke tee. - 85
Olgu seetee sul rõõmudest Alma Kaimak

,kantud, ',: Vladimir Kasemets
mis siiani käimata veel. Rodefia Vare .

Christian Kasearu 93- MaimuKiirats
Liidia Niine Helga Vestmann

91 74
Aleksander Härm 86 Salomia Eeriku

Arno JÜTgens
Ervin Reilent

73
84

Milda Tepper 72
84

Theodor Jürimaa 71
83

Laine Rand 71

78
Niina AIgpeus 65

Artur Mitt
65

LembitOks
60

74
Ülo Juhkam 60

iuull

Tervitame uusi vallakodanikke
Katrinja Guido Küsler - poeg Andrus l2.06.l998.a.

Lea Raavile- tütar Anne-Mai 28.05.1998.a.
Ülle ja Vello Sommer -tütar Silva-Astrid l2.06.-l998:a.

Laupäeval, 18. Juulil kell 9.00
Tõstamaa Lauluväljakul

SUUR LAAT
Kaupaja meelelahutust kõigile

Rahvusvahelise Koorifestivali "Pärnu 98"
raames toimuvad

KONTSERTID Tõstamaa Kirikus
kell 12.00 .

Esinevad: KAIU ja TÕSTAMAA segakoorid

Tõstamaa Seltsimajas
kell 17.30

Esinevad: segakoor BARMA T Sooplest, laste
" folkloorirühm MIKUD - MANNID

OLETE OODATUD KUULA.'t\1A- VAATAMA!

21.00 DISCO'
DJ Viljandist

Pääse: 20.- EEK
Info telefonil 96 098

8-25184 15~ Raoul

, Müüa ühetoaline korter Nooruse 4-1. I

Tel. (27) 43 1521 (Tartu telefon).
(278) 54 125 (Võru)

3. oktoobril 1998. aastal algab Tõstamaal

D-kategooria autojuhtide,kursus.
Eelregistreerimine ja lisainfo kuni

31. juulini

tel. 96 ~,23(õhtuti peale kella 20.00)
Valev Randmäe

Tõstamaa KOÜannab teada oma
uued telefoni numbrid

TEERISTI ärikeskuses
TOIDUPOOD 96 067
BAAR" MUST ROOS" 96 170
RAUAPOOD 96201

pearaamatupidaja 8-25261 814

: /' «

Kui kõik mõtlevad ühtemoodi, siis tähendab see seda, et keegi õieti ei mõtle. -
W. Lippman
(1889-1974), ameerika publitsistja SQtsioloog.

Kõigi asi pole kellegi asi peale ajakirjanduse.
J. Pulitzer

(1847-1911), ameerika ajakirjanik.

Toimetus:

LeaRannik
Ene Lehtsalu
AlG Adler

Tõstamaa Raamatukogu

Tõstamaa Seltsimaja
. Tõstamaa ,Keskkool

tel.
tel.
tel.

96184
96172
96231


