
AvtJmisel osales Evi Liiv

hõlmanud' riiiy ~ne-
t maa ja An1~erikatrui

ka ~ogu maailma.
Näituse aval'f!iseleoli.
kogunenud, hulgali
selt kunstihuvili§i
eesotsas vallavanema

.ja kooli~.direktoriga.
'Kohalikel jUhtfiguu

ridel oli põhjust
,kohalolla ,mitmel

0, põhjusel: "esiteks' oli
see • ju tõeliselt
meeldiv kunstielamus
ja teiseks asjaplu,,'et
k~gu Iläitus·looyqt~ti "

,~- ~elepmg1,1ga'
;(,1; < - ;-.:~"J.} ~._:-'" .

alatiseks~;~Tõstama'i}
keskkOolile~'''';"

Üritus lõppes 'krihii;~:-i:ia::,~?'veiDi
pakkumisega ' ,sam~~~'',:--,kaUnis
katusealuses norra'keel~'käbineti.s. '0' .•

Roerich1- maalide püs~äitus ,~)Jf
,avatud igal tööpäev~ kell 8.00-16.00.,"
Soovitan kõigil külastada!

sellised maaliseeriacl nagu '''Idamaa
lipuä", ,"Tema maali, "PUha
Hirilaalaja", "Kristuse karikas". Väga
tugeva mulje jätab triptühhon"Jeä.nne
d'Are". Käesolev näitus, mis ühendab
erinevatesse seeriatessekuulüvaid

maale, aitab paremini tundma Õppidä
kunstnikku, kelle loominguline ehi'on

23.jaanuaril toimus
Tõstamaa Keskkooli
kOrs'tnasaalis-haru-, ,

kordne ' kunsti-
sündmus. Nimelt avati
seal Nikolai,"Roetich 'i
maalide" efektronkgo",:
piate'näitus;' Maalid ise '
on; Nikolai Roeriehi
muuseumis New

York'is., Maale tutvus
tas Samaara linna
Roeriehi ' Vaimse -
Kultuuri Regioonide-
vahelise ' ~.'kesk'!lse
esindijä "" " Lembit

Kand~~Y:.:'Näitusel ~n"
eksponeeritud39 maali,
mis':. kutsuvad 'kaasa
mõtlema Tiibeti.ja l,ucli.smi-teemadel.
KQOpitlte '_ ,vaieldamatult ,..e kõrget
kUnstitaset rÕhutava.dveel positiivses
suuiJ.as' korstnaS~ omapärane
'interjÖ9r]a~arh!til~~~õhkkQn.d.Autori "

~ . ,~.- tf:';·1-~iK-~.;f:?'- >i.1i!A< _ > '.
kunstih~ 'ert~~yiPJ~rt.-dUSeteem.ade,
motiivide(:J'a ,valigncliie mitmekesisus
on- lai~deiffie?\Siin'on esitatud

-, ';'~~>,::-<'il/-~"~;<~:::;tl''':;·.'_· - ''" ..

~,Kingitus,Tõstamaa' keskkoolile

'~Tõstamaa' Vallavalitsuse'teated
KORRALDUS .
08. jaanuar 1999.a. nri f

VaIimisjaoskondade
moödU$tamine

Vastavalt: , Riigikogu, valimise
seaCiuse .paragr~YF 11 lõikele 7

"moodustada ,TÕstatn.aa vaiIas '
valimiste . jaosko:nnakomisjonid
Riigikogu, valimiste läbiviimiseks, . ,

alljärgnevalt: .
1: Tõstamaa valimujaoskond 
asubTõstaIi1~a "Seltsiinajas,

aadressil: Värbla mnt.. 3,-Tõsta
maa alevik, 88101 Pärnumaa.
Valimisjao~kOlUla piiridesse
kuuluvad järgmised külad:

Tõstamaa al~vik,. Ermis~, Lõuka,
TgJli,'Väfati, ~, KastIia.
2:."To~~la·valimisjaoskond •. aSU"b

Tõhela , .' r~vamaja$" aadressil
Tõhela küla, Tõstamaa vald, 88102
Pärnumaa. Valimisjaoskonna
piirid~sse kuuluvad ·järgmised
külad: Alu, Kiraste, Männikuste ja
Tõhela.

3. Pootsi valimisjaoskond:' asub'
Poatsi põhikoolis," aadressil Pootsi
küla, . Tõstamaa •. vald, " 88103
Pärnumaa.' Valimisjaoskonna
piiridesse kuuluvad järgmised
külad:· .KavarU, Lao,' Manija,'
Poötsi, Seliste ja Päraküla:

Toomas,Rõ,hil
.vallavanem. ~-"'~--,~ '

.Eve SaffteF
vaUasekretär
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OTSUS

29.jaanuar 1999.a. nr. 2

Jaosko~omisjonide moodustamine
Lähtudes riigikogu valimise s~aduse. §
20/1 TõstamaaVallavolikogu otsustab
moodustada 'valimisjaoskonnäd
1999.a. ' Riigikogu valimiste
läbiviimiseks ·alljärgnevalt:

Tõstamaa - valimisjaoskond nr. 54
1. Enn Martson

2. Henn Algpeus
3. MaaIika Somelai

. 4. Astri Martson
5. Sirli Väära .

6. Urmas Reinfeldt,'
'7. TiiriTinn .

Tõheb, - valimisjaoskond nii. 55
1. Kirsti Talu .
2. Tiiu Pirso'
3. TõnuSalu
4. Jaak Tork

veebruar

~

5. Aare Sult
6. Anna Salk

Pootsi - valimisjaoskond nr. 56
J.-Toomas Mitt
2. Heli Kvell
3. Kariil Mitt
4.·Asta Kivimaa

5~Hilja Mändla

Heino Tamm
volikogu esimees

LISAINFO

Eelhääletamine 1., 2. ja 3. märts. Valimisjaoskondades nr 54 - Tõstamaa, nr'55- Tõhela, nr 56-Pootsi. Kell 11.00.-'14.00.

OTSUS

29.jaanUar 19'99:a. nr. 3
Kommunaalteenuste hindade

muutmisest

Lähtudes OÜ SuFe pooit esitatud
taothisest otsustab Tõstamaa .

Vallavolikogu kehtestada' alates 1.

märtsist 1999.a;· uued l1i.riPad
järgmistele teenustele: ...

1. Reovesi - juriidilihe isik 11.80
krooni 013, füüsiline isik. 4.70 kroom

013• Mitmekorteriga elamutes (WC +

vannituba) arvestatakse;4 krooni' 013
vee tarbimist elaniku kohta kuus.

Z.Prügi - 7.10 krooni elaniku kohta
kuus.

JleinoTain;m
volikogu esimees

Seoses uue biopuhasti .
töölerakendumisega· ja . kulude
s1iure~emisega on OÜ SuFe sun.nitud
alates' f. ,märtsist 1999.a. tõstma
reo{tee'hiitd~t, Eraisikutele hakkab
- - .~, ': -{ ,-

alates / ' 1. ;'märtsist . olmeheitvee
kantmeetet o. inliksma senise 2krooni
asemel 4krooni ja asutustel senise
8.50 asemel 10.-.
Rinnale lisandub käibemaks. Seose

fIrma.RAGN SELLS hinnatõusuga on
alates selle aasta algusest kallinenud
ka prügi hind, senise. 6 krooni asemel

,inimeselt kuus, tul~b sellel aastal
maksta 8 krooni inimes kohta.

Veelkord tahaks pöörduda inimeste
poole, kes kasutavad prügikaste, mis
asuvad katlamaja taga ..

Kui prilgi viies ilmneb,et sinna 'tõesti otsides sealt enesele head - paremat,
prügi ei mahu'just kasti sisse. ja luugi (mida ei saa neile ilmseltpahaks

, alla (enne tuleks·selle§ agä kindlalt panna,kuna 'see on koera loomuses) ja
veenduda), siis' viige. prligi 7.-maja, pilt mis avaneb nende konteinerite
tagaasuvatesse prügikonteineritesse. ümbruses, kui saabub· täiesti
Kuna kuue Nooruse tänava maja ootamatult kevad ja lumiära sulab, d
kohta on 5 konteinerit ehk 102 ole kindlasti mitte ilus. Mõelge
korterit, tuleb" ühe konteineri kohta sellele,lkui teil muud teha' ei.ole.
20,4korterit. PS. Kui-Kohtate kusIciI kunagi~ÕNNE
Seegapeakskatlamaja tagaasuvatesse SIRELIT," MARE LUHTOJA, ·ENE
konteineritesse viima pr&hti 40,8 KASKlNI,. KRISrJNA JO~0D, siis
korterit,ilmselt viib simJ.aprahti siiski öelge neile,et nad võik'sidläbi .astuda
rohkem inimesi, et need konteinetid OÜ SuFe kontorist aadressil Nooruse
rutem täis saavad kui peaks. See, et 1-1 ja maksta ära oma maksud (mis
prügi pannakse' kottidega konteineri on juba päris kopsakaks kasvanud)
kõrvale, ei ole mingi lahendus,. kuna '
meie neljajalgsed sõbrad käristavad Enn Martson SuFe
need koti~ päriskärmelt purUks,

Tõstamaa Vallavolikogu' määruse pr. L 29. jaanuar 1992.

, TÕSTAMAA VALLA
VAPIMÄRGI STATUUT

1. Tõstamaa valla vapimärk antakse
üksikisikutele .~Tõstamaa valla

. majanduse, hariduse või kultuuri
arendamiselosutatud eriliste teenete
eest.

2. .Tõstamaa valla vapimärgil on
vallavapi kujutis, mis on piiratud
pärjaga.
Vapimärgiga kaasneb tunnistus.
3. Vapunärk antakse välja üks kord.
aastas 24. veebruaril.
4. Vapjmärgiga autasustamise
otsustab volikogu.

5. 'V aphnärgiga autasustamise kohta
teeyad ettepanekUid vallavolikogu,
valhivalitsus jii valla elanikud ..
6. Vapimärgiga .kaasnebrahaline
preemia, mille suuruse määrab
voliko~ (eela."Vekinnitamisel).
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.Juubelipäevkaupluses

EviLiiv

ja positiivne koht.
Näiteks' ülemaailmselt
tuntud "Coka '" cola"
firma esindajad on meie
kaupluse~oma joogi
riiulid 'isekujundanud ja
kauõlll 'on alati hea
minek.

Väga tähtsakS
peab kauplusejuhataja ka
võimalust 'fIrmadega
otse suhelda. See
võimaldab kaupa
odavamalt hankida Ja

sortimenti laiendada; Se,dä
. võimalustpüütakse ka

maksimaalselt . kasutada.
Kuna kõnealune kauplus kuulub
Pärnu Majandusühistu alluvusse, siis
seab seeallUVUSeteatudpiirid ka kauba
harikimisele ning selles osas pole nii
vabad, käed kui erakauplustel,aga
püütakse teha parim.

Allakirjutanu 'erilirte sümpaatia'
kuulub väga mitmekesisele leiva:.saia
valikule.

Tore päevoli. Ei puudunud
lilled ja kingitused - need kuql~vad ju
ikka juubeli juurde. Päeva pidulikkust
rõhutas asjaolu,'et õnnitlejate hUlgas
oli ka ,valla esinduS eesotsas
vallavanem Toomas Rõhqga.

Edu järgnevateks aastateks!

Liidi, Aino Mänd, Luule Niit(Arusahl) ja Aili Adler(Reeder)
Suvi 1974 •.

dati 22. jaanuaril 1999
kaupluses l~endatud müügi
päev. Sel päeval reklaamisid
Ja pakkusid degusteerimiseks oma Lehte Tuisk 23 aastat
kaupa als "Cibus", as '''Dunker'' ja' ; Sirje Saare 21 aastat,
kohalik fIrma "Helle". Liia Lobjakas 19 aastat

Toimus ka köhvi "Paula" , Katrin Tõpisson 17aastat
soodusmüük, kus iga paki ostja Erika Leetmaa 14 aastat
omandas automaatselt õiguse osaleda me Kaljurand 11 aastat
loteriis, mille peaauhinn~s oli Neid abistavad Tatjana Matvejeva ja
kohvimasin. 32 kohviostja hulgast Mart Karotam.
naeratas õnn härra AntsPirsole. Tundmatuseni on muutunud

25 aasta jooksul on kaupluses kaubavallk ja sisekujundus. Kaupluse
toimunud palju muutusi. J987. aastal ruumi avarus ja kaupade oskuslik
asus kaupl~e juhatajana tööle proua ekspositsioon pakuvad ostjale
Liia' Lobjakas' ning ,töötab sellel me,eldiva võimaluse kauba ja
ametiposti! tänaseni. Selle aja jooksul hipdadega tutvumiseks ning vajaliku
on kaupluses töötanud 37 inimeit. . kauba leidmiseks.

PraegU töötab Tõstamaa Kui tavainimene igapäevaelus
toidukaupluses koos juhatajaga? peab väsitavaks igasugust ja
inimest, kellest S\luremalosal on juba igapäevast reklaami, siis kaupluse-

,aasta~epikkunetöökogemus: juhataja Liia Lobjakase arVates on
Aili Adler 25 aastat kaubanduses reldaamil ikkagi kindel

22. jaanuaril ,1977
sai valmis ja avati uUs
majandusühisuse kauplus
Tõstamaal. Tol' ajaloli
kaupluse juhatajaksproua
Aili Adler. ning 'koos

~ temaga 'asusid uues
kaupluses tööle Maie
Lehola,' Aino Mänd ja
Malle Tuulmees.

Seega on kauplus
meid teenendanud juoa 25
~astat. Ümmarguse täht
päeva märkimiseks kortal":

Kevad 1980.
Talv 1999
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Majandusõpe Tõstan;iaa Keskkoolis

NB! ,.
Majandusõppe raames, toimus, viitnl!ll~
üritu$ . k90stöös ~ohalik~',- eduka~
majandUllinimestega '(r~OÜ) J~9:
v~bruaril. Aga' sellest Juba j~gniise~"
vallalehes•.

Tõs,tamaaKeskkoolis õpeta~t; juba turustruktuur,' ,kasu ' konkurents~st~edtik~aid ettevõtjaid -""~in?l(e~d ja
teist '<aasta,tmajand\lstrahvuSvalieliset()öjõu;:suun.dUi11~ed, ,palgad, maksud,;rõhelaOÜ." " 'ry

prOgfammiJUNIOR.:ACHIEvEMENTWiIatSiqön ja ~raha," r~khulIni- osa,,;Qpilastega vestel~es selgus, ~t 'noored
järgi. :Majandusõpe, sai, 'TÕ~tainaasponsQrlus jhe;:~~da,ioetelu;:;Õ~ve~r'''s1:ihtuv,ad "soosivalt', võimidusse,

Keskfobl!s"alguse tol1~e drrektori~!s".pikaltjätkata; ,~'~",. '~:,-:"', .. ",~:'_011lan;-dadamajandus~laseidt~~r!~isi
Pirsotoefuscl ja õpetaja Urmas Kogu ,sUsteeIn·on '.,paika pandud' siinsainas, omakodukoolis.opilaste
R~infeldJt juhendaDnsel. ',Õpetaja põhimõttel -' )J8uJ'/' majandustegevus arvaies loodavad' nad, kasu omandatqo
Reinfeldt on' läbinud vastava kodukoha~,siis m~pIl!}as:jalõpeb see -teadmistest kasvõi-otnaisikliku eelilrVe
täiendõppe ja lepingu järgi nimetatUd õpetUs maailmataSemel " firmade: koostamiseL tulevikus ja, -niiks. nUtte
fIrmaga omab, ta õiguse' fIrmapoolt t~geVuse'. ~S!lü~imisega. i Kogu.lrunagika ettevõtl'!8esosalemises;·Seda
koostatud:programmijärgi õpetada. " ÕppetegevUs !0ln!uh Iiii teoreetiliste "emmi, et ' maal <;>hgi:Rean,:tiseks"
Praegu õPrtetakse majand.ust'IO.-jall. arutelude, ,"'siInul~tsioonimängud(' ~ja,,'ettevõtluse,pidurdajap_~QlaJang\i$alaste

klaSsis ,küuUate näcWatpndi4e ~pii!es~õppeeksJrorsioo!llde,kaudu..,,;.' ,', teadmiste pu~gumine.~" ,,-"e,

ag,a ~daSpi'4t on plaanis nimetatud:. "Öppee~kursiöoni~ ,"'ori~' töimun,ud Iõstiimaa kool on teÜ!ud 'tänuyäärse
õpetust 'l'8kkuda k~Lteistele kl~sid~le;:~,Hansa,pärtl9( Päriui'~uametiss~ -ja.~v_e.:invest~eringu tulevikku.
Programm on, väga huvitav ja P~u Tarbijakaits.eametisse.:,:' . , - ,-L)h
otimekesine. Käesoleva kirjatükiPangas. tufirustati'kõiki 'rahalisi. Endin~Tõs~aaKeskk()oli':QPetaja;
piirides·pole võimalik kogu,programmi operatsioone - hoiUseid, laenusüsteemi ':fj}<t$,d;i/",
tutvUstada, kuna Seeon tões~imahUkas. jne. TarbiJakaitseametis' pöörati
Etikkagi~mingit .,ettekujutust saada peatähelepanu ,'0 tarbija' -.õigustele,
uuest õppeainest, esitan 'siiski mõned kaupade kvaliteedilejne.

, majandusvaldkonnad, ,mis. leiavad Maksuametist saadi teada, ,miks iga
programmis käsitlemist: majanduse töötaja .peab'inaksefmaksma, iiriUised
tootmistegurid, yabaettevõtlUs.e on makSuliigidja kuhu'kOgl1Qenudraha
aluStoed," hinnasüsteem, tuluallikad, kulutatakse. '. :
säästmine, ettevõtjad ja vastutus, "Kavas on külastadaveel Päriui'

ftnantsallikad/aktsiad ja obligatsiQogiq" suuremat fIrmat "Vüsnurk!~ja kohalikke
- .'~ - ~ -,.,- ,;,~ ...,

.Lugupid&misegadr.
Reet Kuningas

Üidiselt . tUtvustaIl.• alati· patsienti
~"elseisvate.ravivõtete inaksumlls~st,ja

'nendest" raviliikidest, mis 'antud
. patsiendikvajaliku-don.
. Oleme avatud ~,

T,R<iS,. 17 Lõuna 13 - t4
L C. :916. Lõuna 13 - 14
Külastage meid!"

~'1A/~~"H~mba~aviTõst~ma:al , "",
Kuna hambaravikabinent Tõstamaal 45 EEK, kuni, 200 "
on aties lilliikest aega/ava~d, kasutan ,EJ;:IC" Kallim on

'meeldivat võiQI~llu,stko~alikus lehes valguskõvastuv
"oma tööd lähemalt tutvustada. Oleme k~mpõsiittäidis :
dr. LepilqI ~ Hambaravi'ASc üks (llO-320'EEK)
hambaravikabillette. Mina töötan Ühe hamba
hambaarstina I998.aastast alates. t(jmbami,nemaksab
,Lisaks elukUtse omandamisele olen haigekassa liikmele
veel' pidevalt end täiendanud 42' EEk, kaardi
hammaste' kiturgia ja proteesimise puudumisel 92
alal. ': EEK.

'Hambaravikabinet Tõstamaal pakub Tuimestussüsf
järgmisi teen~seid: 'plombeerimine, maksab 2~ EEK.

'juur~ravi' '(l,1a1Ilbapiltide tegemise Suust . eemal- j

võimalus),hanimaste, eemaldamine, data~adproteesid 0,'- ~Dr.~eet KunlngasJa õde Urve Merila.
. hambakivi eem~ldaminejne,~':: ,:vahetatakSe3.~aasta '
Veidi ~ka :' soodusläi~ntUllrist ja" tag.~t haigeka~~a hirillaIillja/alus~i,
orienteeruvatest''', '< 'hindade;';t. _sama '~'seaduspätasus kehtib ka
S6(jdusJ:used~.laienevadrasedatele ja,; 'protees,ide parandamisel. See
~llaiaä~ta:vimuste laste emadele, I,Ii tähendab" et" haigekassa kaatdi
grupi, invaliidid.eh~,japensionäridele, olemasolu puhul on see patsiendile
samuti alla 15 a. lastele. Nimetatud tasuta.. ,

i~ikutele antakse abi üldjoontes EsmakülastusJ?akSab ,3Q EEK,~see·
haigekassahinnakirja alusel. ' ,sUmmatagab pääsu arsti vastuvõtule 1
Täidiste hinnad on eritlevad olenevalt aastajooksul.
materjalist ja täidise suurusest - ·alates
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Mõtleme Mõtleme Mõtleme Mõtleme Mõtleme Mõtleme MõtlemeMõtleme

K~Jeskajalehti ei käi kaugeltkimitte kõigi~kodudes, siis toome vallalehes,ärcrülie-TõstamaadP1;1udu~valoo, mis
ilmuiE~sti Päevalehes 12.jaanuaril 1999. a..

ReOSf-USo ht"segalJ.., sadalDaehitust
,':"'LooduskaitsJ~d,peIg~yad liti.<lu4e-nukkU,äriine~ed lubavad inimesteletööd'

- - _ "'" e_ ~, li

.,.,.1:';:: , , .•• ~,

Siin on kaks_.soom1asest üliõpilast Jarvenpaäst
Diakoniakoolist. Koolis õpime(olem~ õppinud)
kiriku noorsootööd, diakQonj~ - ja so}Siaaltöö"i.
Oleme praegu 2 kuud Tõstamaal~' veebruari ja .
märtsi. Me töötame la~te j~ I}o?t1ega;koolis ja
koguduses. Tõstatnaal tahaksime teM kopgt;ööd

'külaelanikega ja plaanida Tõstamaa koguduse
tegevust. Midagi konkreetset oleme juba plaaninud,

i aga tahaksime ka kuulda teie soove. Kuna elame
nüüd Eestis, tahaksime ka tutvuda eestlaste kultuuri
ja eluga rong saada sõpru. Kui te tahaksite meiega
tutvuda, olge head ja tulge juttu ajama! .

Sõbralikud tervitrised
Mari Härkönen,-Sanna Pojanheimo,

. - 'Kon4Ucti.sik Tõstamaal
Reet Rand teL 96347Mari ja Sanna Tõstamaa Raamatukogus

Ai,u s,lUlI'eT/
Pärnu

" ohtiik."KUi ',;laevalii!dus suurei:1~b,; Kaubakai ehitamise vastased' ei pea
h~vad ilmselt tuhmided linnudja ligi-- 35 miljonit maksva sadama
hülgeI~silad, " lausus-ta. ,V8hur~'lisas, ehitamist -Pärnu -sadama ~läheda1e

PätnumaaleMunalaiuJe kavandatay' \~t',~~dämat ei to~_~niihanildaste majanduslikult otstarbekaks.
- kaubasadam ' VQ.ibi~looduskaitsjate'~ -lindude; _-_nagu - ':riiwotkas- ja Looduskaitsjate hinnangul ori Eesti

hinnäng1.ll reostadakesld{Qnda"ning- "kalj!lkotkas;:,,"· pesitsemispiirkonna' selleks ajaks: pUidust·tühjaks"v~etud,
- . , ... -. :: - - ,-,.

ctappaarvt1kalt-merelirldeja hülgeid:;, lähedUsse ',ehitada c. ka: <tulevasest kUisadam lõpuks'valmis saab:"' ."
Peamiselt'Tõstaln:aavaIla: äriiPey$te~iooduspargistSõI~~. ,,' }lärnu maavalitsuse majand~õ,uzliku
koosnev' osaühing -Munalaid plaamKl'figula loociUskaitseal~teaA~<liTektori Mart Aruta väiteL võnnahIab, uus
M~aidu _lisaks __Kihnu praame? '~AguLeivit~ -arVates-:;.',~9a~.neb'sadam kaupa'meritsf ";"odavamalt
teei4davale reisisa<wnate ehifada ;'. t<gsstussadaPtaga~, .' ;":"pmfainitult vedada.. , "Meretee ,'Euroopasse ,Oh
kaubasadama "pUidu', ja tUrba' õlibtaitroofl olit, " 'KUi õlikandub' võrreldesPärnu sadamaga 40 Miili,
väljaveoks. ,merre näiteks ~us, saavad hukka lühem ja navigatsiooQiaeg kuu vÕrra
Satlamil .ehituse pe&,1}iseinitsiaatori tuhanded.pesitsevad' linnud," 'ütles ta, pils~, " põhj~ndas ta. " .
o~ühingu Mu~u~laidJUhatus~esinieh~ Iisades, ~(~naflaldittegalaeyaliiklus ei Anda lisas, et phlanifi!v kaubakäive
Ants Põldsami kinnituselon,. ole piirkonnajaQ~~<!itsioonil41e. Munillaiu sa~'on 300 OOO'tõl1iii,
~ubasada1i1a detail,'planeermg. valmis ,TÖÖD KOLMEKÜMNELE " mis tema, "hinnangul ei ole. -Pärnu
ja ',praegU Pärnu' inaavalifst4ses ~uskaitsjatega.eriarv~usel Qleya sadamale" ohtlik. ,"Arvan: et Pärnu

~<>9sIsõlas~Sel. "SJis tutyusUune' JÕstamaa vallavanema Too~ R9hu - salla~at ei pea pidevalt laien~;,
seda Tõstamaa' rahvale, vo~ogu sõnw'olekskaubasadamast suurkasu see -on,varsti juba supeJnmnas, '~:.ütles'
kinn!~ ja, algab 'projekt~e,." piirkonna- , ettevõtluse arendami~le, ta.
ütles ta.--Põldsam 'lisas, et avalikustab sest sadam,annaks tööd umbes' 30·:

enne ,projekteerimise - ~guSf 34,7" ininiesele: !~-Maa!.~ttev.õtluse!~~imij~ ,
,miljoni ,krooni suuruse .ettevõtmise investoreid on, r~ske"leida;-'''prda~ ta
~vestorid~ ,kellega on' läbirääkimised, ~cJ.amat vajalikuks ,mi kohalikele
pooleli.. ' , , ' inimestele 19ri ka. valla: rahakotile.
KOTKAD HÄVIMIsO:tmS Vallavane111a hinnangul· leitakse
p.ämu '" maavalitsuse keskkonna- looduskaitsjatega .kompromiss; "Ega

, sp~tsialisti Urmas Vahurl" hinnangul reservaadis" SaB.,ka elada,. piirkend
on'. laevaliikllJ.$e':.'intensiivistamine peab arenema,'!'Uisas.ta. ' ,.
~iirk()~~ J~()dusele vaieldamatult



lasknud Lääne - Eesti panga ja peagi
oli ka Pärnu PTKpänkrotis. KÜll.
müüdi teda ühele ja teisele, lõpuks
läks Top-Milkile. 1996.a. suveloli
Top-Milgil miqnekuune piimaraha
võlgnevus ja' et Põlva Piim m~sis
piimaraha regulaarselt, hakkasid
siinsed osaühingud oma piima saatma
Põlva. Et piima juustuks ei jätkunud,
siis 'paratamatult jäi töö seisma.
Oktoobri algul anti' kõigile.töötajatele
lõpparve ja 'oligi "sel ettevõttellõpp.,
Ka kõik seadused ve~ti välja hirmuga,
et kui keegi töös~e ära ostab ja
uuesti tootmist alustab, siis jääb Top 
Milk piimast ilma. Nii sain mma
piimanduses töötada 45 aastat ja' 4
kuud. Nüüd seisab see maja tühjana ja
kõdune!,. Hale on praegu sinna sisse
minna, igalt poolt on krohv varisenud,
külm ja niiskus teevad oma töö ...

, Oktoober 1996.
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Uhest kadul}ud ettevõttest
Tõstamaa Piimaühistu (PO) asutati
1924.aastal. Esimeseks meieriks oli
Tõhelastpärit Jaan Naut. Meierei asus
vanas mõisa tärklisevabrikus
(ko~limaiataga). 1926.a. ehitati
praegune meierei, katlamaja ehi.tati
juurde hiljem. 60-ndate aastate algul

tehti juw:deehitus. ,Tehti, ' võiq~
kooritud piim e. lõss, ' tagastati
talunikele loomasöödaks.
1950.a. kuulutati pÜ varadriigi'
omaks ja, nimetati .Jõstamaa
Võitööstuseks. SelaJal toodeti võid ja
"KostrOln,a"juustu . .Tullst soolati ja
peale soolamist viidi valmima Pärnu
juustutsentraali (kohapeal puudusid
ruumid). Juustutsentraai asus praeguse
Humanitaargümnaasiumi keldrites.
Mina läksin Tõstamaa Võitööstusesse
tööle 1. juulil 195La. peale Tõstamaa

7. kl. Kooli 'lõpetamist. -Töö :,-lgassel soolatUdja so~lamata rõõsakoorevõid
ajal ho~ .kella ...~-3. aJ~I, sest ja .,' ~okolaadivõid; _viimane läks
aurumasin, np.ll~g~ tootati oli. ~õrk~ . peamiselt kOlitiitritööstus~le•. '
enne piima koonnuse algust pIdi V?I Või tootmine lõpetati 1970.a. Ja koort
valmis olema, koorelahutajat Ja hakati viima ,; Pärnu. Et endine.

vÕimasinat ei, jõudn~d aw:umasin juustumeister paari aasta' pärast
korraga käitada. Töi:;!päevkestIS kella lahkus siis hakkasin, tööle
1-2-ill päeval. Tööle läksin I.juul~l, ju~eistrina.
esimese puhkepäeva sam 1970-aastate algul ehitati veel
oktoobripühadel, .siis. algas t~~· ~~ juustulaole üks osajtiurde. 1967.aastal
päeva, sel ajal meIereISpuhkepaeVlel hakati- tootma "Pärfiu~1juustu, 80
tuntud. Detsembris algas töö üle 2 ndäte algul hakati paralleelselt
päeva, siis tuli hakata vabad~l "Pärnu" juustuga tootma ka "Eesti"
päevadel metsas tööstusele küttepUId juustu.
tegemas käia, sel ajal köeti kateit Kuna Kombinaadil oli või
puudega. Järgmisel suvel saime juba turustamisega raskusi,siis Päinu pt~
igal nädalal puhkepäeva. 195~.a. soovitusel . paremaks rasva
sügisel asusin õppima ÕISU kasutamiseks töötasin 1992 .a.

Piimanduskooli. " Peale - kooli "Hollandi kerajuustu" tehnoloogia

lõpetamist. tööt~sin lühik~~!.. aega põhjal. välja "Tõstamaa juustu':
Massu Ja ,VIgala .VÕltoostuses tehnoloogia. "Tõstamaa juustus" oh
võimeistrfua ja--1964~a. kevadel rasva 80%
suunati mind tööle Tõst~~ 90: _ ndate algUltuli. Pärnu PK
Võitööstusesse võimeistriks... "käestajaks" tuntUd pallla:otimeister
Vastavalt tellimisele valmIstati Aare Sosaar, kes, varem .oli põhja
soolatud ja soolamata hapukoorevõid,

veebruar.

Toivo Martson

Videoseanss vallamajas
Möödunud aasta detsembris toimus
Tallinnas hotellis Olümpia konkurss
Aasta Vanaema tiitlile. Kuna 10-ne
osaleja hulgas oli ka Tõstamaa
esindaja pr. Aima Nurme näol, siis

, oli meil kõigil voimalus osa võtta
järellainetusest Tõstamaa vallamajas

26. ,jaanuaril toimunu,d videoseansi
vahendusel.

Oli huvitav kogemus ja jäi vaid
imestada, kUi nooruslikud ja
kergejalgsed on täna{fäevavanaemad.
Meie Aima pälvis erilise soosingujust
sellepärast, et esines pidulikus voorus

Tõstamaa rahvariietes ning nägi neis
väga hea välja. ' -
Tuleval aastaloodatakse mlsi

osalejaid - ehk on ka siis keegi Julge ~
Tõstamaalt võistlustules~

Üks pärjamata vanaema
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.Õpilasomavalitsuse töödest Jategemistest
Mis.ori,.õpilasomavalitsus?
..., -1' '.

Opi~aSOtpävalitsus on õpilaste
esipdu,soiganisatsioon;~' ' ,C. mille
eeSmärgiks on kaasa' aitataõpilaste
hea akadeemIlise hariduse saamisele.
Omavalitsus.aitab hoida kooli prestiizi
ningesindada kooliperet väljaspool,
korraldab õpilaste vaba aja veetmist.
Tähtsaimai kohaian õpilaste õiguste'
ja huvide kaitsmine.

Suur tänu 10. klassi neiudele, kes
aitasid. Raskemaks katsUmuseks oli
algklasside jõulupeo ·korraldamine.
Lastele r.leeldis see väga, eriti nende
endi esinemine. Probleemiks oli vaid
peo ebasobivaeg, .toimus ju, see
teisipäeva päeval. Näidati, kuidas
peeti jõule vanasti, räägiti, millised
olid muistsete eestlaste
jõulutraaitsioonid, mida söödi,
rriilliseid mänge mängiti. Lisaks
pidude korraldamisele otsitakse

Millega tegeleb õpilasomavalitsus? sidemeid ka teiste koolidega.
. " .. ' tõstamaa Keskkooli

Paljti}?~rküsitud, miÜeks' on vaja ja õpilasomavalitsusel on sõprussidemed
millegiL'tegeleb õpilasomavalitsus. Audru· kooliga. Detsembris külastas
Tõstamaa Keskkoolis asutati sealne omavalitsus meie oma.

õpilaso1,11avalitsus eelmise aasta Arutasime ühiseid probleeme,
sügisel, sihilakuulub 11 liiget 8.-12. otsisime neile lahendusi ning
klassist. Ta on tegutsenud ainult 5 otsustasime jätkata tihedat koostööd
kuud. Tõsi küll, veel pole edaspidigi. Esimeseks ühisettevõt-
organisatsioon täielikult ' välja miseks oli keskkoolidevaheline
arenenud, Ma arvan, et läheb umbes mälumäng. Pingelises. võistluses
aasta, enne kui õpilasomavalitsus on saavutasid' seekord edu audrulased.
võimeline ' ~rutama tõsis~maid Märtsis toimub mälumängu teine voor
prob.1eeme: Tihe· koostöö käib' . Tõstamaal, loodame saadarevansi.
huvijuhiga. Siiani on tegeldud 22.. ja 23. jaanuaril toimus
põhikiIja loomisega, otsitud uusi vaba Jõulumäe,l maakonna õpilasomavalit
aja 'veetmise võimalusi. Meie suste kokkutulek. See oli lõbus üritus,
vastutame koolilehe ilmumise eest. kus oli võimalik tUtvudateiste koolide
üks omavalitsuse liige osaleb kakooli õpilastega. Alustuseks oli
õppenõukogu töös. tutvumismäng,' kus kõik pidid
.Esimeseks ürituseks olikadrikarnevali omavahel kätlema ning oma nime
läbiviimine, .. mis'; toimus kooli ütlema. Õpilastest mo09ustati
reakria~i()ol}ihi\111li§ e. m'antel- võistko'nnad. Õhtuks pidi iga
korstnas1:lIilist.,' kühnandal korrusel. võistkond tegema etteaste: kas siis

;".- ;;',.'
"'",'_:-.'.!h

näitlema, laulma vms. Korraldati
ajurünnak teemal "Kooli probleemid".
Arutluse peamisteks teemadeks olid
koolivägivald. (nii fiiüsiline kui ka
vaimne), õpilase eraellu sekkumine ja
meelemürgid koolis. Peeti. ka
loenguid: räägiti eneseväjendaniisos
kusestning mis võiks olla põhjuseks,
et mõni õpilane on teistest erinev ja
endassetõmbunud. Päeva lõpuks viidi
meid "PäkapikumaaJe" - IS km-sele
matkale. See oli päris lõbus ja;isegi
naljakas" sest oliD?-en<igu'.J - 5
aastased lapsed, kellele üks onu
jutustas . väikestest mehikestest ja
nende tegemistest. Õhtuks oli
kutsutud esinema rahvatantsu-

ansambel "Sass Projekt". See koosnes
kahest kitarristist ja neiust, kes mängis
väga huvitavat pilli - hiiu kannelt. Üks
meestest ja naine olid Viljandi
Muusikakallednst. Mängiti vanu
rahvaviise ja . õpetati ka tantse.
Hilisõhtuloli aga I disko, kuid mUlle
tundus, et rahyatants oli isegi lõbusam
ja osavõturohkem. KokkutUleku
~lemuseks oli see, et loodi ,maakonna
õpilasomavalitsuste liit. -.

Kui lõpuks "'-meie"põ'hisdiCios'
vastuvõetakse, siis saame· vastavalt
sellele ka rohkem tegutseda!

Õpilasomavalitsuse esiihees
'AloAdEer

Õnnitleme veebruarikuu sünnipäevalapsi!
Tore, kui saad headust

endas kanda, .
hea, kui pole kurjusele·'

maad.
Kui südames veelleidub,

mida anda,
siis teiste hingi soojendada

saad.

Anna Brems
Anna Tiik
Natalia Kunder
Natalia Jansen

Arseni Vilgats
Zenta Tinn
Maria Kaleviste
Salomia Varma
Elfide-Armilde udu.
Laine Parviste

90

89
87
85
83

80

78
77

77

75

Floriida Irdt
Adele Kütt
Amalia Klaasrnäe
Eduard Jõe
Vilma Lõõbas
Eduard Alumets
ÕnneParmas
Lembit Lohu

73
73
73
71
70
65
60
60
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TERVIS, TERVIS TERVIS TERVIS, TERVIS TERVI.S TE~VIS TERVISTERVIS
_. ~ - ~ __ .-" ., ~ J" - ~

- - - - ~_ ._0. :.. _ - - _. - '

MÕTISKLUS TERVISEST
Hulk 'aastaid on usutud, et . saada süSti,"jnillegagf' määrida ja Keskk0!ld ja eluviis tervise

arstid j'! raviasutused on tervjse- haigus kaobki, seUirieoIigi patsiendi alus. Mida, siiski mõelda tervislike
produt$eerijad,' tänapäevaste aru- ootus ja lootus meditsi~lt Kuid eluviiside all.'Põhitõed oiijärgmised~. ~ '
saamaae kohaselt on meditsiini vaatamata ravile endised k~ebused L Qige töö ja puhkuse vahekord.
osaka~l inimese tervise kujundämisel millegipärast,: püsivad. Kõrvalt- Teisi~õnl:1-tööaj&l intensiivne-töö ja
vaid ".10'% (üks kümnendik). Üks yaatajale" pn ~aa<lavselliste puhkeajal puhkamine. Töö,japuhkuse
põhjusi, ,miks arsti juurde tulekut nii pü:ü91ustekehvapoolne tulemus. segunemise, vältimine. Stressist
väga peIjatakseja proovitakse lükata §.Kui 'meditsiipi osakaal hoidUnÜne või 'selle maand$ine.
võimalikult kaugele, onkartus~d'! ~esetervises on a.inultkümnendik, Vaimse stressCmaandamine ~üsilise
teada, mingi hai~e ql~masol~, siistnillest oleneb ülejäänud ü4e~ stressigaja vastupidi.
lruigi patsient ise eIUlast:haigena ei kümneJldikku. Praeguste seisukohtade 2. Õige oma peaga mõtleIl!ine,
tunnegi. Seni .on arstidel kahjuks alusel on ,·inimese' tervise pi,!simisel hoidumine halvuStamisest ja tänita.;
konkreetset ja 'ravitav&t haigust kaalukaim, osa eluviisi!, , mis vast kriitikast. Kriitika on teretQlnud,
leidmata . ikka omadus diagnoosida moodustab_sellest pOQle.Pärilikkusel kui' selle abil on võimalik midagi
tilvakodaIiikule hirmutava' kõlaga ja, keskkOWlalpn mõlemal _-viiendik. m~uta, ,paremaks. Mõt1emin~ o.lgu
tõbesid: tserebraalne düstsirkula.t- Lühidalt eeltoogu:_.; eluviis 50%, reaalselt ne~traalne, mitte, n~gat~fVile

, siöon, krooniline - ko!etsüstiit, pärilikkuso 20%, keskkond 20%, ja mitte liiga positiivne, Oma.siseMise
lülisampa osteokondroos, koksartroos, meditsiin 10 %. Neist.oll Wmese enda mina hoidmine puhta ja säravana.
osteoporoos, - .ateroskleroqs, poolt mõjutatav keskkond ja 'eJuviis, 3. Nauditav" ',intiimelu;. püÜd'
südanieneuroos ja hästi palju muud seega üle. poole on tervise osas ideaalile.
t.aolisf. Kui ei. järgne ~ poolt inimese enda teha: Kui inim~ne on 4. Harmoonilipe perekoup~~lu::'
selgitust, mida tegelikult ·üks,või teine saanud looduse'poolt kaasa suhteliselt S. Regulaarne ,ja täisväärtUsllk
sellin~ tõbi tähenciab~võib ~pa!sient nigela _ tervise, siis" on võimalik 'toitumine.
ennast tund~,peale nende teadasaami§t tervisl~e eluviise rakendades püsida 6. _Korrapäranearstj külastamine,
hoopis haigena. '. ," jalult~otahtelise ja toimekana·kõrge koosarStiga erinevate probleemide

T~ötades-praktilise arstina on -eani.. VõiIJIalik 'on ka vastupidine: arutamine, koostööna. juSt t~ile sobi':',
üks keeruli~em tööva1.dkond'norm~elukeskkonna ja ,eluviiside Iiluutu~ vate soovituste väljatöötamine.., Iga
loogia jap.atQloogia· eristanrlne, ehk misel~selt ebasüpdsateks on inimene on ainulaadne. R~gqlaame '
tei~isõnu>-;J(UStläheb pfu haiguse ja~ võimalik mQne aasta võj isegi mõne.~ sõeltestide läbiviiminet avastan!~
iiillite~ _'~lll1qpgemisega, }GlaSne~~te•. kuuga jõuda maise teekonna 'lõpuni. varajases staadiumis levim1in~id
normaalSete? muutuste vähe!. .on Viimast näidet' kohtab - suuremates tõsiseid haigusi.
ihnselgeet 75 aastasele patsiendile ei linnadesUba sage,damini"kihdlaelu- 7., Elust peab tundmarõõmU:

"ei nle trepist tõuSinine või puuk:oorma ja töökoha kaotanu satubtänavalet Arstitööd ei saa ainult teha f(~htt!
luppatoomine, asjatiku pübadeagse 'leiab ööbimiseks mõne, ku!!ri või kirjutades, mäd~e- -avades,-.luulY\f
-,kõhutäie seedimine, uue t~be _ . keldri, toitub v~egi söögikõlbulikest õmmeldes või' .seõvifilsi, j~g~des.
mällutalletamine ,nii hõlpus kui 20 jäätmetest ja.>proovib leida lohutust· Parim tasu arstile' on te~drnine,. et
aastasele. Tegemist on noimaaIsete. alkoholist või muid joovastavaid koos patsiendiga tehtud piiüd1uste~ .
inimese elu kuluga kaasnevate aineid sisaldavate ve~,elikeSt,laskudes 'on kasu, 'midagi on muutunud'
näh~ega,· ehkteisisõnu normaalse nõnda suurte; sammudega möödaparemaks. See,~ andiskimõtte'
füsioloogilise vananemisega. ' Kw all~g'u' kiirlreppi. Sügavam premeerida eeskujulikku patsienti.
selliste kaebustega pöördutakse ,mõtisklus sellel ·teemal väljUb Selle aasta eeskujulikum patsient
vastuvõtule ja 'saadakse arstiIt teada käsoleva kirjutise raa:..midest,olgu see Tõstamaa- Tervisekeskuse ,patsienti4e
mingi haiguS,' siis patsiendipoome ,toodud vaid illustreerimaks eluviiside seas on Leid" Udu. Loodan, et
suur soovonsaada sellest hästi kähku ja elukeskkonna osa tervises. alustatud traditsioon. jätkub ka

,lahti. Küllap on vaja võtta ~-rohtl), tulevikus.

HINGAMISTEEDE ÄGEDADNAKKUSED 11 FAKTI- ,

• Meie kliimavööndis· - on

hingamist~ede ägedadnakkused ühed
kõige enain' levinlpllad haigused.
Keskmiselt on täiskasvanud neist
tabatud 2-3, lapsed 4-5, lasteaialapsed
isegi 6-8 kord~ aastas.

• Ägedaid hingamisteede nakkusi
kutsutakse rahvapäraselt kührietuSeks,.
nohuks, gripiks või tatitõveks.
Arstl,ikult selgitatakse välja emm, ,

tabatud hingami'steede osa ja siit
tuletataksehaiguse nimi, näiteks

ninaneelu-, kõri," hingetoru, , või
brorihidepõletik ..
• Haigustunnusteks ön palavik,
vesine nina, valu kurgus ja neela
misel, kähisev hääl, kratsimistunne
rinnUStüldnähtudest peavalu, nõrkus,
isutus ja loidus. (järgneb lk.9)
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~
5' Haigust ei põhjusta külmetus vaid e' .;Ägedate hingamisteede: nakkuse- Aspiriin· ei sobi lastele alla 6-7

, 95-98 .%' juhtUdest.yilrusirifektsioon, ~rlähud, e taanduvad, tavaliselt, 3-4> eluaasta,' Seetõttu on soovitav igasse
On sageli imestatud, et kuidas ma küll päevaga, Arstiäbi otsimisel pole koduapteeki muretseda pigem parat
võisin haigeks jääda, ma pole ju üldse sügavat e mõtet ,haiguse esimestel setamooli. Paratsetamool on tuntud ka
külma saanud, võj vastupidiinimene;-- -päeyadel.-.;S~davad soovitUsed, on: ':tülenpoH, pamooli, alvedooni;
~n otseselt külma' käesolnud või üldised Ja tuntud kõigile, Võtke panadooli ja atsetaminofeeni nime all,
külma vette kukkunud" kuid võta' ühendust: arstiga kUi palavik püsib ~' Paratsetamooli annustamisel on
näpust - haigeks ei ole jäänud, ;;-kõrgena" ilmutamata alanemisten-- vaja..~est~da ravimi hulka-ja Iast~
ei Tuntakse 'paarkümmend sagedase- dentsi, peale niõninga~t paranemist on pUhulka kehakaalu, Soovitavad annu
mathaigust põhjustavat viirust ~ümn- tekkinud haiguse uus. süvenemine, sed Öntäiskasvanutele ja üle 12 a,
ete ja sadade alaliilddega, Sageda_seo. lisandunud on valu kõrvas võipõse- 'lastele 0,5 - I g {1-2 suurt tabletti) iga
madneist on rinõ-, adeno-, paragripi-, laubapiirkonnas; tugev·köha, Kui on 4.:6. tunni,järel. ,Alla 12-a.,-last~le op.

gripi-, korona-, ehho-, kokksaki viiru" haigestunud vanur, väikelaps või imik soovitavaks annuseks 10...15 mg-keha
~ed: Haiguse avaldumise alusel võib on soovitavalati <arstigakas'Nõi tele- kaalu iga kitogrammi kohta kuni 5
vaid oletada üht -või teist tekitajat; fom t~l nõu pidada edasise ravi üle: .' korda ööpäevas, Näiteks on vaja alan•.
täpsem .uurimine on võimalik vaid e Kuna tegemist ori viirusnakkuse,. dada väikelapsel ,kaaluga 10 kg, pala
spetsialiseeritud' laboris,' Praktikas ga, siis bakteritele toimivad antibioo- vikku, eeltoodu alusel.korrutatakse 10
pole sellel erilist tähtsust,. sest see ei tikumid haiguse kulgu-eimõjusta, (kilo) 15 (miHigrammiga) ja saame
muuda üldjuhul haiguse kulgu ega mõnel juhul võivad need·isegi anda ühekordseks ,annuseks 150, mg, (See
ravi. palju' tõsiseid tüsistusi. Ka on 'rahva on umbes veerand, suurest tabletist):
e ~- Haigust põhjustavad viirused seas tuntud antibakteriaalsedvahendid Selliseid-annuseid tohibanda' kuni 5
levivad piisknakkusena .. haigestunud (tetratsükliin,ampitsilliin, ,bisepto(1) korda ööpäevas,Parats,etamool siiru-

, inimeseköhatamisel või aevastamisel küllaltki kallid, nendekasutamine ,pina on eriti' sobiv väikelastele, see-

väljapaiskuvad limapiisakestes võrduks niisiis otseselt- raha- juures on vajalik lähtuda pakendil too-
sisalduvad viirused, võivad 'kanduda mahaviskamisega, dud juhendist, mis on igal ravimi-
niitmekümne meetri kaugusele jäädes .' Ägedate hingamisteede nakkuste toot1alveidi erinev, Mõnekuusele lap
tundideks ruumi _hõljuma, olles sagedasemateks tüsistusteks <oh ,sele on sobiv ravimküünaLVajalik on
seejuures ka tõyestavad, Viirused keskkõrvapõletik, ninakõrvalkoobaste <teada, et paratsetamooli pärasoole
tungivad ,orgariismi-- hingamisteede põletik, kopsupõletik, südamekah- kaudne imIllis'on -sama.toime,~~aami
kaudu, Haiguse peiteperiood kõigub, justus, Tüsistusi aitab vältida õige seks suukaudsest 1,5.,,2korda suurem.
paarist tuJmist3-4 päevani, reziim haiguse esimestel päevadel. e Kui palavikpüsib, hoolimata
e Haigestumist' aitab ära hoida PALAVIK piisavast ravimi annusest.,on, vajalik

~~kkupuute vält~ine hai~es~ud e Palavikuks nimetatakse ~ehatemperatuuri al~damine ~üsika-
Imrnesega, samutI eemalehOldumme k "h t tuun' t- ül' 37 _ 37 5 hste võtetega. Moned sOOVItused,
ah hk k h d h' , e a empera ousu e 'M- ' , I k h "I h--r ,varo etest 0 ta est algestUlms~, kr d' õõd-tuna k nl" alt Onl,lsamIIlIon ta utav" e a u e ~o-

k- 'd'l ( d b 'd k II kaal m e ae a , , , 'H ' d'otgpe~oo '1" poe, USSI, 0 'e - P" I k d I - -tIm' I rumme -toasooja. veega, argevoo I.'
oo'd ' ) H' ' , äh' d aras.ooe au se moose k- I -- kk' I 2 I" ,tUVI, Jm" algestWnlse ven a- '(' 'kut I' tt tlikult) "'t orva e voeta seauslga- - 11tnt'I I I' k' ,,' lffil e Ja e evaa on naI , K" . k - k 'mIse on.o u me a orgamSrnl vastu- 'k _l~"":': It 0 5 kr d' k- toasooja vett, aSI asteta se vees

-' -' k ' e~se, aa 1 orgem, .. 'aks' hak' k 'I' I I'p~uvOlm~ tO,stml?e, arastamÜ;e,: e Palavik on min ' hai tunnus maJ), '0 Ja .. ata, se SlIt~a ,a g~
mItmekeSIse tOItumIse Ja regulaarse 'tt" , ha' gl Sgusedase d' .lapse üht katt kuru vee kUIVamlsem,
look' b'l H' . mI e IseseIsev 19us. age ma 'oo I ' k" 'd I ' I11umlse a: 1 , algestumlst on 1- 'k -h' 'd .. d d seejare teIst att, nn a, se ga, Ja gu

-' lik - ,,' pa aVl u po ~ustaJa on age ak' , ..' S II k k I b -VOlma suure toenaosusega m" . t d --I 'kud uru nng on täIS, e e suu aega
"h d d kl'; 'd ngamlsee epoen , 10 IS ' T kki - d I'k 'va en a' a a astes ennast 'Sustl a -P I 'k 0- ki . , u, - mm. e v ve elU auraml-

.erilise vaktsiiniga (sellest allpool),' e, a avkl , -,te bkk lorg~dsrnl ne kehapinnalt põhjustab naha- see-
H ' 'k "vastusrea tSlOonmana use e al ates ' .. I k k h 'I'

e algestumlse' OITal on kÕIge '_ 'd kOO ,,-, d- ' akk jare a e atemperatuurl a anerolse,
, "h II h' V 'aI"k' - non a 11remlnlJagu saa a n ust V-" lik k 'ah d" 'd I'ta tsa~ ..o· a alge, aJ 1 on monus -~h' d ,oo _, b k ' Olma on a J e a vee 'pu e lte'
" .... kd' oo :, d po ~ustanu v11rusestvm a tenst, tam' k nl II ' k bJa saastevo une reznm - sooJa ; . "., ,ase me ae aa aJa u emesse.
raviteed, vajadusel valu ja palavikku e ,PalaVIkkue~ t~hi ,k~" Pal~vik Nendes piirkondades asuvad suure<i

..alandavad ravimid, head mõtted, ~ 38,5 - 39.'5Ja lseg: korge,mel ?Ie veresooned, mille kaudu toimubki
<vaikne m<uus'l'ka -' tur ' t ohtlik, [Palavrku tekkides el toIuks keha temperatuuri <alanemine ..KUI'

, , monus JU aama ki' d - . Il I d ' . '
või ka lihtsalt ~magamine, Haiguse lrusta a,se e a an aI~11sega, " eeltoodud võtted .on toimeta ja lapse
paranemine on nõnda palju kiirem kui' e . PalaVIku alandamme on ~~J~hk seisund halveneb võib kasutada-ka
püstijalu põdemine, :Ei tohi unustada kUI sellega7 kaasub rahutus, :.uldme mähkimist jaheda veega niisutafud
et liikudes nngi haigena levitame ~alb enese~e, _~ead~use-,sudame- limIdesse,
tahtmatult ,haigust tervetele; Haigena tegeV\!seh~lred VOlkUIvaras:maston 'e Kui 'i" lapsel on kalduvus
peab Kindlasti vältima lasteaia 'või - teada ~al~~lku~UhusedkrambId,. palavikukrampide tekkeks, on vaja
vanadekodu _ külastambt .• Süütluui • K~~~araseH~" v~:~d galavlku, arstiga eelnevalt nõu ,pidada, Selleks '
näivaro aevastamisel võib. olla väga alandamlSeks?R .~sp~~m..~Ol<,~,:rrat- puhUks peavad kodus varuks .olema
tÕ$ised; -isegi . surmaga lõppevad, s~tamool,t~bletI,Sl1~pl, ra:,Imkuünla, veel mõned ravimid.
tagajärjeIt, lImollaadl vm., kUJul,: Tähelepanu! Dr. Madis Veskimiigi
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Vüsakus - see on,ju imelihtne!
Viisakus,i-,' see on osa' meie
igapäae-vaelust Kõik ~e' tän~e,
palume, tervitame ja teeme veel palju

~erinevaid asju, mis kõik kuuluvad
vaieldamatultsõna alla viisakus.või
viisakas. Peaks olema ju lihtne ja
arusaadav, aga kasikka on?
Liiga sageli tuleb etteolukordi, kus,ei
oska üldse käituda, ei teagi,' mida
öelda või kuidas olla, 'sest arusaamad
viisakusest on väga erinevad...
Kordkoolimajast lahkudes nägin
koridoris kolme õpetajat. Kaks neist
olid mulle tol, päeval tundi andri.ud,
kolmas 'aga,oli nähtavasti alles tulnud.
No mis sa hing ikka teed? Ütled
kõigile nägeII1ist? .Või kahele
nägemist ja üheletere? Või tervitad_
neidkõiki uuesti? Või keerad hoopis
otsa ringi, et piinlikku. ja kummalist
olukorda vältida? Segadust kui palju,
nii ma siis möödusin neistvaikides,
sest tagasi minna oli hilja. Fakt on aga
see, et minust võis jääda mulje, kui
väga viisakusetust õpilasest. See on
näide, et inimene, eriti veel noor, ei
ole alati matslik - vahel' on enese
lolliks tegemise asemel, parem vait
olla. On teinegi põhjus, miks inimesed
ei 'ütle ,tere vastu. Kui sul on ikka
mõni mure või meeled on lihtsalt
hajevil, ei pruugi teise tervitus sinuni
jõuda. Seletus on sageli olemas" tuleb
ainult natuke mõelda, mitte kohe
kedagi matsiks .nimetada. Teine asi
on, kui midagi päevast päeva korduma
hakkab...
Kunagi ammu' arvas keegi, et tundi
tuleb alustada püsti seistes~ Olen aru
saanud selle nõude eesmärgist 
õpilasele antakse aega maha rahuneda
ja eelseisv.aletunnile keskenduda.
lSeene~esthea mõte, aga miks seda
poolikult teha?
Situatsioon on niisugune - õpetaja
tuleb klassi, ei vaata õpilaste poolegi
ja peale vaikset tervitust palub istuda.
Aga pool klassi eijõudnudki selle aja
sees veel tõusta. Olen vahel meelega

'istuma jäänud, et kontrollida, kas asi '
on nii või näen lihtsalt tonte seal, kus
neid eJ ole. Õpetaja ei vaatagi, kas ja
kes tõuseb. Loomulikult on ka
erandeid, kes enne tundi ei alusta, kui

.
kõik on tõusn~d ja,.-vait. Probleem teenindamine, sealhulgas laua
polegi tegelikult selles~et õpetaja seda koristamine toitlustusasutuseskuulub
tähtsaks ei pea,:küsimus on hoopis -- endast lugupidava kohviku personali
äkki ,see' tõusmine ja istumine-üldse kohuste hulka ja teenustasu on juba
ära jätta? Vahetunnis ka ju ei jalutata toidu hinna sees. Loomulikult oli
enam käsikäes, nagu kunagi ammu. naiivne seda loota, aga isegi
Võib-Ollaselline kord, kUStunni algul Tõstamaal tehakse· seda pisiasja

. istuda:lubatakse-, viia sisse. ainmtpeaaegu kõikides kohvikutes või
keskkooli osas'? Seal ju eeldatakse, et .baarides. Tundusiseenesestmõistetav,
inimene ~onnii. vanalt juba suuteline et ·ka kesklinnas asuvas kohvikus
end . koos, kellahelinaga. "teisele sellist põhimõtet tunnustatakseo
lainele"häälestama. Kõige kurvem on Seosesfeministide (naisõiguslaste)
aga see, et tundi tulev õpetaja ei liikumisega on probleeme aina juurde
ootagi oma.tervitusele enam vastuSt - ja juurde tulnud. Vaesed meessoo
sUrm-Ju ka·ei võta tühja koha pealt. esindajad! Kui enne' oli lausa
Nii võibki lõpuks, jääda mUlje, et kohustuslik noorel neiul kotti kanda
õpetajat polegi vajatervitada. aidata, siis nüüd võib sellise,asja eest
Eriti masendav oluJcord on aga kohtukutse saada. Ahistatakse ju!
suuremas osas 'kohalikes kauplustes. Samamoodj.võetakse ka ukse avamist
Ma saan aru, et ka müüjal võib vahel vahel solvanguna. Selge see, et naised
paha tuju' olla, aga kui sind poes tahavad end igas asjas meestega
põrnitsetakse ja tehakse nägu, justkui võrdsetena tunda, kuid siiski on see
oleks saei-tea-mida palunud, hakkab ainult viisakus - väljakujunenud tava,
küll kUmmaline. Ja kui peale ostu millest kinnipidamist loetakse kenaks.
"tänan'~ peale müüja proovib huuli Vaevalt ka mõni vanainimene ennast
liigutamata ning võimalikult väikese enam üle tee laseb aidata. Ta jääb
el!ergiakuluga sulle "palun" öelda parema meelega auto alla, sest ausaid
(loe: pomiseda), siis sa teinekord inimesi ei pidavatkienam maamunal
lihtsalt. enam ei tänagi, Vabandage, olema.
aga nii võis klienti teenindada armsai Vahel ei tea keda tervitada või keda
heal rublaajal, kuid enam mitte. Klient , mitte. Selles asjas' olen mina endale
on' kuningas, isegi siis, kui ta ainult ise reeglid· teinud. Ma ei tereta
jäätise ostab. võõraid inimesi ja neid, kes mulle

. Vahepeal olLkuulda,et lapsed ei oska ebasümpaatsed on, sest, "tere"
enam bussijuhti~üldse teretada.. Mina iseenesest on ju tähelepanuavaldus
ütlen tere igal hommikulja seda seni, selle kohta, et sind on märgatud ja
kuni mul seinaga suhtlemisest küll sinu kohalviibimine on meeldiv. Selge
saab. Aga kas roolis istudes suitsetada see, et poes. kohvikus, ametiasutuses
on' ilus? Hommikuti. on oussis· tuleb teretada ja tänada ka võõraid~
paarkümmend last,' valdavalt aga see on arusaadav kõigile.

. mittesuitsetajad, on see siis nende Inimene pidavat, kogu elu õppima,
suhtes aus? Keegi pole küsinud, kas nõnda minag,i Nimelt on kogu aeg nii
mUlle meeldib, et kooliriided suitsu külmadeks ja tundevaesteks peetud
järele haisevad. Võib ju öelda, mine eestlastel tekkinud komme peale
jala, kui ei meeldi, aga,ka õpilasesõit pikaajalist lahusolekut üksteist
makstakse .kellegipoolt kinni. kallistada (ka naised omavahel,see on
Hea näide on ka linnast tuua. lihtsalt he~meele väljendamip,e),
Sõbrannadega kohvikus käies jätsin õnnitlemise puhul peetakse juba,
nõud lauale. Kohe tuli üks kriIi tädi ja kenaks teist põsele suudelda, ilusad
hakkas riidlema, .et siin tuleb nõud , kombed iseenesest.. Ma ei tea, millest
enda järel ise ära koristada. Nojah, silt nad tulnud on" kas mehhiko "seebi"

,oli selle kohta ~aali (suurkohvik oli) suurest vaataI\iisest või on see lihtsalt
teises otsas ·täIesti olemas... Mina: ameerika kul1t,J.lmjäljekordneüllitis.
löllike olin aga kuskilt lugenud, et ' (järg lk 11)
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igatahes on see nii sagedaseks saanud,
et ha~an seda' juba nonriaalseks
pidama. Aga vaadake ette! Keegi võib
selles ka ühemõttelist võrgutamis
katset n.~haja solvamiseks vÕi teab
milleks pidada. -
Niipalju kui on erinevaidinimesi, on
ka erinevaid arvamusi ja.arusaamasid
viisakusest ning viisakusetusest. Otse

loomulikult ei saa keegioelda, et vot
nii on ainuõige ja seda ei tee ka mina.
Suhtlemine on aga meie kõigi elus'
väga oluline ja igal inimesel on õigus
oma põhimõtefele - neile pole tarvis
lärtsti peale astuda, vaid lihtsalt terele
vastata terega jne.' Ehk viisakusele
viisakusega, sest kõige hullem on see,
kui sinu püüdu olla--. viisakas
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järjepidevalt eiratakse. Lõpuks kaob
soov üldse üritada ja asemele tuleb
tahtmine lihtsalt vait olla ning tuima,
ükskõikse näoga ringi käia.

Evelin.Nõinmik

Suurniehed viisakusest ..•.

VIISAKUS ON TARKUS, J~LIKULT ON EBAVIISAKUS RUMALUS.
A. Schopenhauer

VIISAKUS ON HEATAHLIKKUS PISIASJADES.

T. Macauley

VIISAKUS VÄÄRIB PALJU, KUID EI MAKSA MIDAGI.
Hispaania vanasõna

VIISAKUS ON KULDNE VÕTI, MIS AVAB KÕIK UKSED.
Araabia vanasõna

Tulud'eklarat~ioonide
vastuvõtmine

toimub Tõstamaa Vallamajas 4.ja 5.
märtsil kella 9.00. - 15.30.

Arvutihuvilised!

Eelregistreerimine järgnevatele
kursustele (algajatele, t~kstitöötlus)

toimub
esmaspäeval, 15. veebruaril

kell 17.00
Tõstamaa Keskkooli arvutiklassis,

I ;; .,
i

I Info tel. 96 297 ..

I II ..

Rauapoes juba müügil
Köögivilja- ja lilleseemned
Tippsibul "Stuttgarter Riesen"

27.- kr/kg
Söödapeedi "Eekendorf' seeme

103.- kr/kg
Muruseeme
Kasvuturvas tomatitele

Kasvuturvas kurgile.
Universaalne kasvuturvas
Katteloür

Info tel. 96 201.

ISAMAALIIT
kohtub oma valijatega neljapäeval,
18. veebruaril kell 12.00 Tõstamaa
Seltsimajas.

Ootame rohket osavõttu.



Tõstamaa Tuuted lk 12

Jäta jura,
jälle vastlapäevl _-_
, Baaris "Must Roos"

, teisipäeval, 16. veebruaril.
Saadaval:

hernesupp, soolaoad, seajalad ja
vastlakuklid.

-_Tuleomade sekka!

Lahejalõõgastav 
PEOÕHTU

Tõstamaa Seltsimajas
Teisipäeval, 23. veebruaril

kell 21.00.
Näitetrup"Adru" kü!alisetendus

A-.Kitzbergi tragikomöödia

."Tübu-Jaagu kojutulek"
Tantsuks ansambel "Teine korrus"

IJärvamaa!-

Pääse: 25.- EEK

'ISESEISVUSPÄEV A
, AKTUS-KONTSERT

Tõstamaa Seltsimajas.
Kolmapäeval, 24. veebru~ril

kell 14.09 .

Valla vapimärkide pidulik
kätteandmine.

Esineb Tõstamaa Big - bänd

veebruap'-7
~

Tõstamaa Laulukoori
10..aastapäev -

Ootame Sind 'fõsfaina~Se1t~imajas' '.
" 'toimuvale' -

õnuSALEÕHTULE
Reedel, 19. yeelll1larif

kell 19.00: -
Ühised laulud -~tantsud, fotonäitus,

etteasted
laulukooriit ...

Tantsuks duo "U &U"
Üritus on tasuta.

EELREKLAAM! ! !
Reedel,. 12'..märtsil·kell 21.00

Talvetuur
KAVA SA KULMETAD?

* -Peaesinejaks telestaar ,-
REETLINNA

* Toimub põnev äraarvamismäng
KUULUS VÕI KUMMALINE

* Veel esineb rahvusvahelise

mainega kantritantsutrupp -
WESTERN & WALTSER

*,Tantsuksans. SEKTOR
NB! Müügil kassett R:.LinnaJa
ans. Sektori lauludega

Õnneloos ja palju muud '!

,Pääse: 30:- EEK '

-Toimetus:
Lea Rannik· 
Ene Lehtsalu
Alo Adler

Tõstamaa Raamatukogu
- Tõstamaa Seltsimaja
Tõstamaa Keskkool·

tel. 96 184
tel. 96 172
tel. 96231


