
Millenniumimõtisklus
Õige pea vahetub aastate loeteIus
nii tuhandet, sajandit, kümnendit
kui aastat märkivarv.
Millenniumivahetus, mis ikka
tundus kauge ja eriline, on üsna
ukse ees. Ja j ärsku märkame, et

eriliseksp~etu on üsna tavaline,
kuigi eesootav numbrikombinat
sioon üsnagi harjumatu.
Vaadates lõppevale aastatuhan
dele, on Tõstamaa teinud kaasa
kõik Eesti ajaloo käänakud,
pöörded, tõusud ja mõõnad.
Kohaliku, kirjasõnas kajastuva
ajaloo alguseks võiks ehk kaudselt
pidada Liivimaa kroonikat, kus
mainitakse ala, kustkaudu orduvägi
läks XIII saj. algul Saaremaad
vallutama, mereäärsete provintside
nime all.

Vaadates lõppevale aastasajale, on
märksõnadeks ülemaailmsed ja 
riigilised sündmused, mis nii või
teisiti puudutasid Tõstamaad.
Esimene maailmasõda, tsaaririigi
lagunemine, vabadussõda, iseseis
vumine, omariiklus, Teine

maailmasõda, nõukogude okupat
sioon, taasiseseisvumine. Meil on

oma vabadussõja kangelased,
esimese iseseisvuse poliitika- ja
majandustegelased, nõukogude
aktivistid, taasiseseisvuse eest
seisjad. Ja ei saa öelda, kes on kes,
sest inimesed on oma elu jooksul
pidanud kaasa tegema ajaloo
keerdkäigud.
Vaadates lõppevale aastakümnele,
oleme olnud osalised Eesti ajaloo

pöördelistes sündmustes. Teoks on
saanud taasiseseisvumine, 1992.
aastal taastati Tõstamaa vald.

Mindi üle turumajandusele, teoks
sai hulgaliselt reforme, millest ehk
kõige laiema kandepinnaga
omandi- ja maareform. Omandi
reformi käigus tekkisid
nõukogudeaegse1e nn. rahva varale
omanikud. Kuid omanik ei ole

üksnes õigus, vaid ka kohustus
osata oma varaga ümber käia,
oskus vara turumajanduse
tingimustes kasumit tootma panna.
Et seda oskust on nappinud,
näitavad täna vallas mittetöötavad

kalatööstused, piimakombinaat,
tühjana seisvad tootmishooned,
harimata maa ja sellest tulenev
tööpuudus ja majanduslik viletsus.
Palju on sõltunud noore riigi
raskustest leida oma toodangule
maailmas turgu. Eriti valusa löögi
on see andnud maaelule ja
põllumajandusele, seega ka
Tõstamaale kui maapiirkonnale,
tuues kaasa paljudel elualadel
paigalseisu või tagasimineku.
Lõppevale aastale vaadates olid
Tõstamaal jätkuvalt madalseisus
ettevõtlus ja tööhõive, seega
majanduslik olukord tervikuna,
mis toob paljudele kaasa
toimetulekumured.

Rõõmsamalt poolelt remonditi
Tõstamaa mõisahoones algklasside
osa, Tõhela rahvamaja, Manija
külakeskus, Kastna paadisadam,
hooldekodu köögiplokk, Jõe-Kalda

tänava sild ja ruumid Tõstamaa
raamatukogu tarbeks. Lahenesid
politsei ja hambaravi puudumisega
seotud probleemid, tugevnes
päästeamet. Tõstamaa sai digi
taalside, lahenemas on Pootsi piir
konna elektriprobleemid. Jätkuvalt
pakutakse kohapeal tasemel
tervishoiu- ja haridusteenust,
töötab oma kultuurisüsteem.

Tõstamaa ajalugu on Tõstamaa
inimeste lugu. Iga elanik jätab
kohalikku ajalukku oma jälje,
kirjutab oma lehekülje. Mõnel on
see üldise heakskiidu pälvinud
paks raamat, mida ikka ja jälle
meenutatakse, teisel õhem vihik,
mis laiemalt tundmatu, kuid
ometigi osa Tõstamaa loost,
millesse igaüks meist on andnud
oma lehekülge kirjutades osa. Ka
järgmise aastatuhande esimesed
leheküljed on meie kirjutada.
Millised need on, sõltub meist
endist.

Et elu käib tõusude ja mõõnadega,
siis usun, et uuel millenniumil
ootab Tõstamaad ees tõus

elukvaliteedis, mis tähendab tööd
ja leiba, haridust ja kultuuri,
meeldivat elukeskkonda ja
toimetulekumurede lahenemist.

Soovin kõigile vallaelanikele õnne,
tervist ja kordaminekuid uuel
aastal, uuel sajandil ja uuel
tuhande!.

Toomas Rõhu
vallavanem
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Ma tähte näen ...

Vasakul Aap Uspenski - MM-i "hõbernees".
Kairi Kuur ja maailma raskeim sportlane

Emanual Yarbrough

Veerpalu Pärnumaa parimaks
meespsortlaseks. Eesti Sumoliit valis
oma parimateks Kairi Kuuri
naissumolastest ja Aap Uspenski
meestest. Kairi on kaasa löönud ka

vallalehe veergudel ja loodan, et
tulevikus avab Kairi rubriigi "Ise
küsin, ise vastan", millest ta seekord,
järsku tabanud kuulsusest veidi
ehmununa, tagasihoidlikult loobus.
Vaatame neid pilte Kairi erakogust ja
meenutame nende läbi hiljuti
toimunut.

Edaspidiseks edu soovides
Lea Rannik

vabariikliku tähtsusega meedia
väljaanded on temast juba kirjutanud,
viimasena siis - "Tõstamaa Tuuled".

Jah, räägime nüüd Kairist. Kairi
Kuur - EM hõbemedal

sumomaadluses (võistlused toimusid
selle aasta septembrikuus Kohtla
Järvel); Nüüd, detsembrikuu algul

toimunud MM-I
Saksamaal tuli Kairil

vastu võtta IIIkoht ja
pronksmedal.

Pärnumaa Spordiliit
valis Kairi selle aasta

parimaks naissport
laseks ja Andrus

On raske kirjutada neiust, kes tuli
Tõstamaale kui "asumisele", keda
tunnen juba kolmandat aastat, kelle
energia tundub ammendamatu olevat,
kes mõtleb välja ja lükkab käima aina
uusi ettevõtmisi, kes aitab alati sõpru
ja eirab sirgeselgselt neid, kelle
elukreedo talle vastuvõetav pole. Kõik

Eesti sumo-naised ja Riho Rannikmaa
spetsiaalselt MM-ks ehitatud RIESA spordihalli

ees Saksamaal. Eesti naised ja Uus Meremaa mehed
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Avalik kiri oü SuFe-le: Kes tagab vee kvaliteedi?
Viimases vallalehes oli lugeda
eramute veetarbimisest ja veemõõtjate
paigaldamisest. Samuti tutvustati vee
hinda ja oü SuFe klientide kohustusi.
Selgus, milline vastutus lasub kliendil
oü SuFe lepingupartnerina. Kahjuks
aga polnud mainitud lepingu teise
osalise vastutusest ega kohustustest
poolt sõnagi või ei kavatse oü SuFe
endale neid võtta. Firma senist

tegevust j älgides tundub just selline
olukord olevatki.

Kirjutan Tõhela veetarbijate olukor
rast, millega olen hästi kursis. Mak
same regulaarselt vee ja kanalisat
siooni kulusid oü SuFe-Ie. Aeg-ajalt
tabavad meid teenuse hinnatõusud

ilma mingi selgituseta, viimane
1999.a. kevadel. Oleme nurisemata

need vastu võtnud. Pumbajaamas ega
trassil pole me aastaid näinud v/e
VASSA ega tema õigusjärglase oü
SuFe esindajaid, ei ole tundnud nende
peremehekätt. Pump on amortiseeru
nud ja ettetulnud rikked on sunnitud
kohalikud mehed ise kõrvaldama,
sama ka trassi torude lõhkemise ja
ummistuste korral- kel janu, sel jalad.
1996.a. karbiküla trassi avarii korral

jooksis pool aastat vesi majade vahele
ja aedadesse, moodustades teise
Tõhela järve, kuni lõpuks küla
elanikud oü Tõhela abiga toru vaheta
tud said. 1998/99 aastavahetusel lik

videerisid veekatkestuse, mis tingitud
pumba lahtitulekust ja kukkumisest
kaevu põhja, kohalikud oskajamad
mehed. Samaseid asju juhtub pidevalt.
Eks need oskused tule, kui pidevat

Vastuseks avalikule
kirjale

Kui inimesel on mure ja ta seda
jagada saab, hakkab tal kindlasti
kergem. Loodan, et ka selle kirja
autoril. Kindlasti tuleb tõdeda OÜ

SuFe poolseid möödalaskmisi ja
tegematajätmisi. Samas tuleb aga ka
korrata vana tõde,. et pole olemas
tasuta lõunaid. Suurem osa tegemata
jätmistest on seotud siiski rahaga,
täpsemalt sellega, et seda on vähe.
Praeguses olukorras jagub sellest
rahast, mida Tõhela elanikud maksa

vad (kui maksavad) vaevalt jooks-

praktikat aastate jooksul piisavalt
kogunenud.
Torustik vajaks pidevat hooldust ja
nüüdseks väljavahetamist kaas
aegsema vastu, samuti pump, mille
surve ei ole Tõhela vajadustele piisav.
Eriti suvel, kui vee tarbimine suurem,
jäävad trassi lõpus olevad majad
tundideks ilma veeta. Olukord on
talumatu elukorraldusele, sest alles
südaööks saavad lapsed vannitatud ja
nõud pestud ning enne kukke ja koitu
tuleb kiirustada veekasutusega söögi
tegemiseks ja pesupesemiseks.
Madala veesurve tõttu saavad kahjus
tada või ei hakkagi tööle torustikust
otse vett võtvad kodumasinad j a dushi
alt tuleb vee lõppemise tõttu seebisena
lahkuda. Vee eest maksame aga kõik
võrdselt, vastavalt pereliikmete
arvule, olenemata sellest, kas kraanist
vaid midagi niriseb või jätkub vett nii
majapidamistöödeks, loomade jootmi
seks ja piima jahutamiseks kui aia
kastmiseks. Veekasutust ei saa majade
kaupa kindlaks teha veemõõtjate
puudumise tõttu. Õigemini on vee
mõõt j ad paigaldatud (vähemalt
karbiküla ühepereelamutes) koos
torustikuga, kuid nad on ammu rivist
väljas ja kasutud roostega ummis
tumisest. Sama juhtuks ka uute
veemõõtjatega, mille paigaldamise
nõuet oü SuFe vallalehes tutvustaski,
sest meie trass on amortiseerunud ja
kraanivee rooste sisaldus tõusnud

katastroofiliseks. Rooste kahjustab
meie organismi ja mõjub rahakotile,
kuna kõik veega kokkupuutuvad ja

vateks kuludeks. Kirjas esitatud väide,
nagu tõstaks OÜ SuFe hindasid oma
suva järgi, ei vasta päris tõele. Kõik
oü SuFe-s kehtivad hinnad kinnitab

Tõstamaa Vallavolikogu oü SuFe
taotluse alusel. Kirjas nimetatud hind
kehtestati Tõstamaa Vallavolikogu
poolt 29.jaanuaril, otsuses nr.3, kus
öeldakse, et eraisik maksab alates 1.
märtsist heitvee eest 4.70 ühe
kantmeetri eest. Uus hind avaldati
eelnevalt veebruarikuu "Tõstamaa
Tuultes". Kes tahtis, leidis sealt selle
hinna muutumise ka üles.
Kahjuks ei oska kommenteerida
1996.a. avariid ja tehisjärve teket,
kuna vahepeal on toimunud meie

vett kasutavad kodumasinad vajavad
meie tingimustes lisahooldust. Olen
oma majas paigutanud kaks veefiltrit,
mis· puhastavad kööki tulevat vett. Iga
kolme nädala tagant vahetan ja
puhastan neid paksust roostest, kuid
sellest hoolimata ei suuda nad tagada
puhast vett joogiks ja toiduvalmis
tamiseks. Sellises olukorras tuleks

panna filter iga majaSISeSe
veeväljundi (segistid, kraanid, pesu- ja
nõudepesumasinad, boilerid) ette,
lisaks suured filtrid majja tulevale
torule. Nende paigutamine ja
hooldamine nõuab majaomanikult
suurt aja-, raha- ja närvikulu, mis
pidevalt kasvab, kui trasside ja
pumbajaama. hooldamiseks midagi
ette ei võeta. Tuleb fikseerida mõlema

lepingupoole roll, mitte ühepoolselt
nagu praegu see toimib. Tõhela
veetarbija kannatus on nagu kumm,
mida aastaid venitatud, ükskord see
aga katkeb ja plaksatab venitajale
valusalt vastu sõrmi. Targem oleks
järele anda ja selgeks teha, kes ja
millises ulatuses peab tagama vee- ja
kanalisatsiooniteenuse kvaliteedi, kas
antud firma hooldab trassi,
kanalisatsioonokaeve, ühendussõlmi,
pumbajaama jm. Mis jääb veetarbija
majast väljapoole, kui majaomanik
teeb kõik nõutava (veemõõtja ja
kaasaegse torustiku paigaldus)
majasiseseIt ning milliseks kujuneb
teenuse hind.

Vastust ootama jäädes, Tõhela
veetarbija oü SuFe püsiklient Anneli

Ärmpalu-Idvand

asutuses juhtkonna vahetus. Sirvides
aga vanu dokumente selgus, et oü
Tõhelale on makstud trassi remondi

eest, samuti on eelneva kirja autorile
makstud välja arve torude eest
summas 1026 kr. Kui inimestele

makstakse kinni nende töö ja mater
jalid, ei leia ma, et kellelegi oleks
ülekohut tehtud ja meie poolt midagi
olulist tegemata jäetud.
Kuna puurkaev koos sinna juurde
kuuluva varustusega kuulub oü Tõhe
lale, ei ole meie kohustus seda remon
tida, oü SuFe ostab vett oü Tõhelalt ja
müüb Tõhela elanikele. Võib olla

tundub see natuke jabur, aga nii ta
praegusel ajahetkelon. (järg lk 4)
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(algus lk 4) Lugedes üle eelmises
lehes kirjutatud jutu, ei leidnud sealt
mingeid klientide kohustusi välja
arvatud veemõõtjate paigalduse nõue.
See aga tuleneb kehtivast
"Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni
seadusest". Sellest, et Tõhelas vahel
vett ei jätku, pole meid seni keegi
teavitanud. Ei oska seda praegusel
hetkel kommenteerida. Kui vee

puudus on tingitud sellest, et trassi
veega kastetakse aiamaad (nagu
kirjast selgub), siis peaks inimesed
oma külas ise kokkuleppe saavutama,
millal kasta, millal mitte, aga katsume
omalt poolt ka asja uurida.
Vaevalt, et keegi lähiaj al hakkab
Tõhelas veetrasse vahetama või vett

töötlema. Need ettevõtmised on

sedavõrd kallid, et ei ole praegu
kuskilt selliseid rahalisi resursse näha.
Kui unistada natuke, et selle raha
saame kusagilt laenata ja eelpool
mainitud tööd ära teha - edaspidi
tuleb hakata raha tagasi maksma ja
kust mujalt see raha tuleb kui tarbija
taskust. See aga ajaks vee hinna
niivõrd kalliks, et vaevalt seda vett
enam keegi osta soovib. Kui võrrelda
Tõhela ja Tõstamaa vee kvaliteeti, siis
julgen väita, et Tõstamaa vee kvaliteet
on tunduvalt halvem kui Tõhelas.

Natuke arusaamatuks jääb eelnevas
kirjas see kummi plaksatamise jutt.
Kui selle all mõeldakse seda, et
Tõhela inimesed tulevad kokku ja
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moodustavad veeühistu, siis jääb üle
ainult öelda, et meie nägemused
Tõhela tulevikust kattuvad ja võib
teile ainult j õudu soovida. Vahemaa
Tõstamaa ja Tõhela vahel ei ole küll
kuigi suur, aga kohalikud elanikud
teavad kindlasti paremini, mida neil
vaja ja mida mitte. Tõstamaalt ei näe
kõiki teie veega seotud probleeme.
Meiloleks kindlasti heameel, kui
lugupeetud kirja autor hakkaks selle
asja etteotsa ja Tõhelas oleks
järgmisel aastal üks ühistu rohkem,
mis lahendaks kõik need probleemid.

Lugupidamisega OÜ SuFe juhataja
E.Martson

Tõstamaale jõudis digitaalside
Eesti ühiskonna areng eeldab häid
suhtlemis- ja infovahetustingimusi nii
äritegevuses kui ka eraelus. Need
tingimused on tähtis osa elu-ja
töökeskkonnast. AS Eesti Telefon
näeb oma illlsslOoni infovahetus

võimaluste pakkumises kõigile ning
kõikjal Eestis. Tehnoloogia üha
hoogustuva arengu tõttu infoühis
konna poole liikuvas maailmas
muutuvad tarbijate vajadused pidevalt
ja kiiresti - ajalooliselt on AS-I Eesti
Telefon peamine teenus olnud
telefoniteenus, mille kõrvale on
tulnud andmesideteenused ja entl
Internet. Kõike seda on võimalik aga
kliendile pakkuda vaid võrku
arendades ja uuendades, uusi tooteid
luues ja olemasolevaid täiustades ning
neid kliendile hästi kättesaadavaks
tehes. Üksnes kvaliteetselt toimiva

võrgu ja uute tehniliste lahendustega
õnnestub meil kliendile pakkuda
nüüdisaegseid teenuseid ja töötada
välja uusi, tuleviku lahendusi.
Käesoleva aasta suvest alates on AS-i

Eesti Telefoni tööd-tegemised olnud
tihedamalt seotud Tõstamaaga, täpse
malt Tõstamaa vana analoogjaama
väljavahetusega uue ja digitaalse
vastu, seoses sellega ka abonentvõrgu
uuendamise ja rekonstrueerimisega.
Uue digitaaljaama hetkemaht on 320
tavalist digitaalnumbrit ja 16 ISDN
porti ning tulevikus on võimalik
vajaduse korral jaama laiendada.
Kuna käesolevaks hetkeks on
praktiliselt kõik Tõstamaa abonendid

lülitatud juba uude digitaaljaama ja
tööd selles vallas veel esialgu käivad,
siis on ilmselt õige aeg teada saada,
mis siis ikkagi muutus ja mida
tähendab endast digitaalside oma
lisavõimalustega.
Kõik digitaaljaama kliendid saavad
kasutada lisateenuste paketti DIGI
PLUSS, mis on mõeldud selleks, et
maksimaalselt ära kasutada digitaal
tehnoloogia võimalusi, muuta tele
foniside kasutamine võimalikult

mugavaks ja käepäraseks. Selleks, et
kasutada digiplussteenuseid, on
vajalik toonvalimisega telefon, kuna
Teie telefon suhtleb digitaaljaamaga
DTMF-toonide abil ning vana kettaga
telefon on siinkohal kasutu. Siin
kohal väike soovitus - kuna endiselt

on Eestis liikvel üsna palju telefone,
mille kvaliteet on küsitav või siis on

antud telefoni tüüpi Eestis üldse
keelatud kasutada (osa traadi ta tele
fone), siis on soovitavosta ka telefo
niaparaat Eesti Telefoni teeninduskes
kusest, kuna müüme ainult meie
telefonivõrgus testitud ja kontrollitud
telefoniaparaate. Nimetame siinkohal
ära DIGIPLUSS võimalikud teenused:

1. Digipluss koputusteenus
2. Digipluss kuum liin
3. Ümbersuunamised: a) ennetav b)
kui number ei vasta e) kui number on
kinni. Need kolm nimetatud teenust
on tasuta.

4. Digipluss lühivalimine (liitumis
ja kuutasuga)

5. Kes helistab? (Eeldab vastava
telefoniaparaadi või Iisaseadme
olemasolu)
6. Digipluss vaheküsimised ja
konverentskõne (tasuta)
7. Numbrinäidu keeld (tasuta)
8. Juhitav numbrinäidu keeld

(vormistustasuga)
9. Väljuvate kõnede piirang, mida
võib lugeda üsna tähtsaks, kuna tihti
hoiab piirangute õige kasutamine ära
rohkesti probleeme ja ebameeldivusi.
Vastavalt oma vajadusele on Teil
võimalik seada oma telefoninumbriIe

väljuvate kõnede piiranguid, et vältida
näiteks ebasoovitavaid kaugekõnesid
või siis kõnesid teenustelefonidele.

Nagu eelpool mainitud, on võimalik
käesoleval hetkel Tõstamaal kasutada

ka sellist modernset täisdigitaal
teenust, nagu ISDN.
Kõigis küsimustes on võimalik saada
lähemat infot, kui helistate ööpäeva
ringsel tasuta telefonil 8 2 800 5005
või siis lühinumbril 165.

Lugupidamisega AS Eesti Telefon
Pärnumaa esinduse juhataja

Toomas Kool

Toim. märkus: Piiratud leheruumi

tõttu jättis toimetaja välja artikli autori
poolt nimetatud Digiplussi teenuste
detailsema kirjelduse. Huvitatud
saavad sellekohast teavet eelpool
nimetatud telefonidel ja Toomas
Kooli täismahulist artikklit võite

lugeda Tõstamaa raamatukogus.
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Sõber olla soovin ma, kui sa seda soovid ...
Inimene vajab "toitu", et mõistuslikult
kasvada. Läbi aegade on see olnud
kooli ülesanne. Inimkonna ideelised
väärtused on kasvanud koos inim
konnaga aastatuhandete jooksul ja
pole tarvidust uusi välja mõelda. Iga
inimene loob oma väärtusmaailma ja
jõuab seetõttu teistest erinevale
tasemele. Ideaalne oleks, kui arengus
saaks rääkida "hea poiss", "kena
tüdruk", kes tunnustavad ka ühis
konnas kehtivaid norme. Otsustajaks
on inimese südametunnistus, sisemine
moraaliseadus. Laps peaks suutma
õiget käitumisviisi valida mitte
sellepärast, et kõik tema sõbrad
toimivad samuti või loodab hea
käitumise eest tasu saada, vaid et ta
usub ka teised inimesed käituvat
analoogilises olukorras tema suhtes
samamoodi. Enamik õpetamise ja
õppimise eesmärke saavutatakse vas
tastikuses suhtlemises ainetundides st.
peamiselt kõne abil - rääkimise teel.
Seaduses on öeldud, et Eesti riik ja
kohalik omavalitsus tagavad igale
inimesele võimalused koolikohustuse
täitmiseks. Õpilane on koolikohus
tuslik põhihariduse omandamiseni või
17-aastaseks saamiseni. Koolikohus
tuse mittetäitmine viib koolist lahku
miseni ilma lõputunnistust saamata ja
sealt pole kaugel samm, kus noored
on sattunud kuritegelikule teele.
Kahjuks on moraali tähendus
muutunud, sest tunded ja meeleolud
on suuresti määratletud ühiskonnast
(st. väljast).
Probleemsete laste küsimus ei oleks
nii terav, kui vanemad viitsiksid,
suudaksid juureIda lapse tunnete üle.
Tihti on "halbade" õpilaste hulka
sattunud õpilased, kes tajuvad

koolitööd endale sobimatuna, mida
rohkem ebaõnnestumisi, seda tundli
kumaks on negatiivse tagasiside tõttu
laps muutunud. Sealt edasi pole
kaugel ka korrarikkumised.
Kodu peaks rohkem kontrollima oma
last ja mitte probleemi ees sulgema
silmi, sest iga laps ja iga perekond on
väärtus. Oluline on valmisolek
toetada last, sest kasvatuses osaleb nii
laps kui ka vanem. Laps vajab kind
laid reegleid, et edaspidi tunnistada ka
ühiskonnas kehtivaid reegleid. Kui
kodanik neile reeglitele ei allu,
võetakse kasutusele karistused.
Vabakasvatuse tulemusena võib
lapsest kasvada hoolimatu, vastutus
tundetu või ühiskonna norme ja
reegleid eirav isekas inimene.
1. Toome siinkohal ära mõned

väljavõtted haldusõigusrikkumiste
seadustikust:
2. Sõimu eest avalikus kohas, isikut
solvava tülitamise ning avalikku
korda ja isiku rahu rikkuva muu
selletaolise tegevuse eest - määra
takse rahatrahv lO-ne kuni 100 päeva
palga ulatuses või haldusarest kuni 15
ööpäeva (RT 17.04.96.)
3. Lapse kasvatamise ja õpetamise
kohustuste täitmata jätmise eest
vanematele või neid asendavatele
isikutele rahatrahv kuni 50-ne
päevapalga ulatuses.
4. Sama teo eest, kui see tõi kaasa
lapse järelvalvetuse, hulkumise või
ühiskonnaohtliku teo toimepanemise
- määratakse vanematele või neid
asendavatele isikutele rahatrahv 20-ne
kuni 100 päevapalga ulatuses.
(RT.17.04.96.)
Eesti ühiskonna kooliellu on lisan
dunud sotsiaalprobleemid - kodu

raskused kajastuvad koolis õpilaste
õpetajate ning lapsevanemate suhete
sasipuntras. Opiraskustega lapsi on
meil umbes 20%. Siin on tegemist nii
aineraskuse kui ka käitumishäiretega,
mis ei soodusta õpihuvi ega kooli
korrast hoolimist. Kui kaob eneseusk,
tekib kiiresti vastumeelsus kooli ja
õpetajate suhtes. Kooli eiramise
põhjusteks võivadki olla: õpi ras
kused, koolihirm, kodune suhtu
mine, pereprobleemid, tõrjutus,
nõrk kodune järelvalve, ükskõiksus
õppimise suhtes, konfliktid õpeta
jaga, hulkumine, õpiharjumuste
puudumine, nõrk side kooli ja kodu
vahel. Murelikuks teevad ka
pereprobleemid. Näib, et laiskus,
muretus, ükskõiksus õppimise suhtes
on pigem tagajärg kui põhjus. Kõige
enam esineb korrarikkumisi tundides
- nendest omavoliliselt lahkumist,
õpetajatele valimatute sõnadega
vasturääkimist, valju häälega üle klassi
rääkimist, tundidesse hilinemist.
Murettekitavon nii poiste kui ka
tüdrukute ropendamine, esineb tasa
kaalutust, pidurdamatust, agressiiv
sust, väljaspool koolipäeva hulkumist
ja kampades olesklemist. Nii mõnelgi
juhul aitaks nõupidamine õpetaja,
klassijuhataja, psühholoogi või
psühhiaatriga, et teha kindlaks, kuidas
oleks kõige õigem lapsele läheneda.
Ka vanemate töötusest põhjustatud
materiaalne kitsikus tekitab lahk
helisid. Meie ühiseks taotluseks on
kooliedu saavutamine ja laste toime
tuleku suurendamine ühiskonnas.

Tõstamaa Keskkooli õppeala juhataja
Lya Vesik

Nostalgilised jõulud

Kõik suures ootuses on jõulueelses pinges
ja igas peres kiire sagimiste rõõm.
Mis lapsepõlvest jäänd, on alles hinges,
ta nõnda kirgas nagu paisuv kirelõõm.

Kuid igas peres enam jõulud pole rõõmsad,
iga-Üks sest pÜhast ilugi ei näe.
Neil potid, pannid, taskud nõnda õõnsad, sest vaesus
Ajapikku ulatand neil käe.

Nõnda kurbus hiilib tasahilju põue.
Palju, palju loeb ka kõige juures see,
Et taadi kätt ei ole kuuske toomas õue

Ja jõulusaia memmeke ei tee.

Tänutundeist, möödund aegadele mõeldes
SÜÜtakÜÜnal, kalmukÜnkale vii see.
Tasa, tasa helti sõnu veel kord öeldes,
mõtle hingele, kel kauge kodutee.

Üks-kõik, mis kibedaks sel hetkel teeb su meele,

Sa kÜÜnlavalgusest peaks rahu leidma siis.
Halb jäta maha, lahkuvale aasta-teele,
Ja puhtas hinges helisegu jõuluviis.

Teile kõigile ma jõuluõhtul sooviks
õnne, lootust, rahu ikka sÜdamest!

Väsind hingki- kui ei suuda, et ta prooviks
tunda õndsust sellest pÜhast vaikusest!

Häid jõule ja lahkuvat aastat Mary-An
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Uudiseid Tõstamaa Tervisekeskusest 
günekoloogiakabinet

Detsembrikuu esimesteks päevadeks
saime remonditud ja sisustatud
günekoloogia kabineti. Tegevuse
eesmärkideks oleme seadnud güneko
loogiliste haiguste ennetamise või
nende avastamise varajases staadiu
mis. Samuti on äärmiselt oluline

pereplaneerimisalane tegevus, ehk
teisisõnu rasestumisvastaste vahendite

tutvustamine ja soovitamine lähtudes
individuaalsetest iseärasustest. See

valdkond on seni kahjuks jäänud
tahaplaanile, tundub ka, et sellealane
info massimeedia vahendusel ei jõua
kahjuks mitte kõigini. Oodatud on
kõik: noored daamid, juba sünnitanud
naised jt., hea kui tullakse koos
partneriga, on ju vastutus ikkagi
mõlemal poolel. Iga laps olgu siia
ilma oodatud, ei maksa kannatada ka
rasedaksjäämise hirmu, on ju
tänapäeval kättesaadavad kõik
vahendid.

Iga naine peaks kord aastas läbi
tegema günekoloogilise läbivaatuse
proovide võtmisega ja rindade
kontrolli. Vaid vähesed naised teevad

seda, ülejäänud aga toovad
põhjenduseksvaevalise linnasõidu,
pikad järjekorrad ja rida teisi
ebamugavusi. Nüüd, kui kabinet asub
siinsamas, need põhjendused enam ei
kehti.

Töötajate ettevalmistusest. Tõstamaa
Arst Madis Veskimägi on ülikooli
õpingute ajal läbinud sünnitusabi ja
günekoloogia kahesemestrilised
kursused ja praktikumitsüklid. Peale
ülikooli töötanud internina poole aasta
vältel Pelgulinna Haigla sünnitusmaja
erinevates osakondades ja naiste
nõuandIas, samuti on käimas vastava
temaatikaga perearsti kursused.
Velsker-ämmaemand Eve Käär on

ämmaemanda eriala spetsialiseeru
misega, samuti läbinud hiljuti mitmed
erialased täienduskursused. Kujune
mas on koostöösuhted Pärnu Haigla
günekoloogia osakonna tohtritega
niiöelda sõelale jäänud patsiendi
edasisteks uuringuteks ja raviks.
Korraldatud on ka analüüside võtmine

ja nende edasine transport vastava
tesse laboritesse.

Günekoloogiakabineti sisseseadmine
on ajendatud soovist pakkuda
võimalikult head esmatasandi arstiabi

meie vallas ja arstina näha inimeses
ikkagi tervikut. Kabinet on avatud
tervisekeskuse tööaegadel: E,T,K
9.00-15.00;N 14.00-19.00 ja R 9.00
13.00. Kabinetis on ka beebikaal ja
mõõdupuu, nii et ka väikelaste
vastuvõtt hakkab toimuma samas

ruumis. Senine aeg oli neile
teisipäeviti, kuid sellest ei pidanud
patsiendid reeglina kinni. Nüüd ei pea
enam lapseootel naised ja emad
väikelastega kaua ootama.

SILMA SISERÕHU MÕÕTMINE

Kõigil inimestel vanuses üle 40 aasta
on soovitav 1 kord aastas mõõta silma

siserõhku. Raske silmahaiguse,
nimega glaukoom ehk rohekae,
esimeseks sümptomiks võib olla silma
siserõhu tõus. Seda on juba mõnda
aega võimalik tervisekeskuses
kontrollida, kuid on seni vähe
kasutamist leidnud. Küsige julgesti.

PATSIENTIDE TRANSPORT
TER VISEKESKUSESSE

Arsti koduvisiit ei ole nii efektiivne ja
tulemuslik kui seda on haige
läbivaatus ja uurimine ambulatoorsel
vastuvõtul. Ei ole võimalik kõike
varustust kaasas vedada, samuti ei
taha arstina pimesi oletada tõenäolist
haigust ja ravi määrata. Seetõttu
kutsun kõiki patsiente tulema ikkagi
vastuvõtule. Kui see on raskendatud

suure kauguse või mittesobiva
bussiliiklusetõttu, siis on võimalik
kutsuda endale auto koju. Seda saab
teha mobiiltelefonil 8-256-681558.
Teenus küll maksab, kuid see on ikka
mitu korda odavam kui taksosõit

linnas, ehk toetavad ka Tõstamaa ja
Varbla vallavalitsused seda üritamist.

Transporti korraldab Henn Algpeus,
temalt saab ka vajadusel kviitungi
osutatud teenuse kohta.

TERVISEKESKUS OTSIB
KOOSTÖÖPARTNERIT
ANALÜÜSIDE TRANSPORDIKS

Biokeemiliste analüüside teostamine
on korraldatud nõnda: veenist

võetakse vaakumkatsutiga veri, see
tsentrifuugitakse, saadud seerum
suletakse spetsiaalsesse kapslisse ja
jahutatakse. Paar korda nädalas
transporditakse need Pärnu Haigla
laborisse, vastused jõuavad tagasi
postiga paari päeva möödudes.
Esmaspäeval-teisipäeval võetud ana
lüüsi vastus jõuab juba neljapäevaks
patsiendi kaardi vahele. See süsteem
toimib meil juba üle aasta ja sellega
võib olla üsna rahul. See on hea

eeskätt patsiendile, hoides nõnda
kokku kahe linna ja tagasi sõidu vaeva
ja rahakulu. Samuti saab säästa aega,
mis kuluks seletamisele kus üks või

teine labor asub ja kuidas sinna saab
ja mis seal ette võetakse. Süsteemi
köögipoolelt aga on probleem
analüüside transpordiga. Hea, kui
tervisekeskuse töötajatest on kellelgi
Pärnus asjaajamisi, siis on asi lihtsam.
Nüüd üleskutse koostööks kõigile,
kes käivad regulaarselt Pärnus,
võtke meiega ühendust telefonil
96111. Sobiva kandidaadi leidniisel

jääks tema ülesandeks analüüside
konteiner toimetada Pärnusse,
Sillutise 6 e.vana haigla laborisse.
Saame rääkida ka tasumisest.

PATSIENTIDE EELREGISTREERI
MINE VASTUVÕTULE - ON SEE
VAJALIK?

Senini on patsiendid pöördunud
vastuvõetule eelneva registreerimi
seta. Sõltuvalt olukorrast mõnel veab

ta saab kohe sisse, aga sageli on ka
vaja oodata. Senise töökorralduse
juures on võimalik teha haigele 30-60
minuti jooksul kõik põhiuuringud:
läbivaatus, EKG, röntgenogrammid,
analüüsid ja lõpuks ka uuringud,
arstlikult tõlgendada ja välja töötada
parim raviplaan. Peab meeles pidama,
et muidu kuluks selleks 3-4 eraldi
sõitu kas tervisekeskusesse või linna.

Uärg lk 7)
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(algus lk 6) Üks lahendus ooteaja
lühendamiseks on patsientide eelnev
registreerimine vastuvõtule. Selle hea
pool on see, et aeg on siis patsiendi
päralt, ei ole vaja kiirustada, keegi ei
pista pead uksevahelt sisse ja ei nõua
vahelelaskmist, kuna buss läheb kohe
kohe või lehma vaja lüpsta jne.
Halvem aga on see, et sageli võivad
vahele tulla erakorralised

pöördumised traumade või ägedate
haigestumiste tõttu, samuti ei saa
täpselt oletada kui palju aega ikkagi
kulub - see selgub vastuvõtu käigus.
Pikeneb ka järjekord, sobivaeg võib
vaba olla alles 2-5 päeva pärast.
Kutsun kõiki oma arvamust avaldama.

Seda võiks teha järgmise ankeediga,
kirjutage endale meelepärase variandi

juurde oma nimi ja toimetage see
Tõstamaa Tervisekeskusesse. Nii

saaks planeerida edasist tööd.
Oodatud on kõik Teie arvamused.

TERVISEKESKUSE
TÖÖAEGADEST.

Kõik patsiendid on oodatud
vastuvõtuaegadel. Vastuvõtu ajad on
esmaspäeval, teisipäeval, kolmapi;ieval
kell 9.00-15.00, neljapäeval 14.00
19.00 ja reedel 9.00-13.00. Autojuhid
ja terviselehesoovijad on oodatud
neljapäeviti kell 14.00-15.00. Nelja
päevane arstivastuvõtt algab tavaliselt
kell 15.00. Nendest aegadest on kena
kinni pidada. Ka ei ole hea tulla
vahetult enne vastuvõtu aja lõppemist,

Tõstamaa Tuuled lk 7

aega uuringuteks jääb napiks, samuti
peab mitmeid analüüse võtma tühja
kõhuga. Koduvisiite võetakse vastu
vastuvõtu aja jooksul, soovitavon
seda teha võimalikult aegsasti. Juhtub
ka, et pöördutakse tööajaväliselt kas
kabineti või töötajate juurde
kodudesse mitu päeva kestnud
probleemiga, palun seda mitte teha.
Austage meedikute aega. Loomulikult
võib pöörduda ootamatult tekkinud
haigusseisundite ja traumade tõttu
esmaabiks tööaja väliselt.

Kõigile Tõstamaa ja Varbla valla
patsientidele head tervist, kena
jõuluaega ja sujuvat aasta, aastasaja ja
aastatuhande vahetust soovides Madis

Veskimägi.

~<........................................................................................................................................................
JAH

Mina olen selle poolt et arsti vastuvõtule
saaks eelnevalt registreerida. Olen nõus ka ootama pikemat
aega kestnud murega mõni päev .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Nimi, vanus)

EI

Mina olen nõus ootama kabineti ukse taga isegi mitu
tundi, peaasi et samal päeval saaks arsti juurde.

...................................... (Nimi, vanus)

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

~< .
••

Kliendinädal Teeristi Arikeskuses
8.-14. nov. toimus järjekordne
kliendinädal, mille sisse mahtus terve
hulk toredaid üritusi: oma tooteid

tutvustasid Cibus, AS Remedia,
TALL-EGG, Valga Liha- ja
konservitööstus (viimane ettevõte
kuulub muuseas ka lõppeva
majandusaasta TOP-lO hulka). Jagati
välja kliendikaardid, selgitati välja
Tõstamaa Komm ("Oravake").

..Must kroonika
• 05. november

Seliste külas varastati laoplatsilt
Vahur M.-Ie kuuluvaid kuusepalke.
Algatatud kriminaalasi.

Kliendinädalal aktiivselt osalenuid

soosis Fortuuna, püsikliente üllatati
mitmesuguste lisaboonustega.
Mõeldud oli ka tähtpäevadele:
hanepraega tähistati mardipäeva ja
pannkookidega isadepäeva. Pakuti
tasuta saunagi.
Nagu .eelnevast selgub, investeerib
Teeristi Ärikeskus tulevikku ja
ilmestab oma mitmekesiste üritustega

• 27. november

Avastati, et valevõtme kasutamise teel
on Kastna külas sees käidud Priit P.

suvemajas. Varastati ära kaks pruunist
nahast tugitooli ja diivan. Algatatud
kriminaalasi.

aleviku elugi. Üritused ja auhinnad,
hiljuti valminud ja juba hästi töötav
saun ja kaminaruumi kasutamise
võimalus - kõik klientide paremaks
teenindamiseks. Konkurentidelon,
mille üle mõelda!

Aastalõpuni häid kliente soovides
KLiiv

• Avastatud 5 liikluseeskirjade
rikkujat, neist juhulubadeta 3 ja
juhilubadeta joobes 2 juhti.
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65
65
60
55

50

ElnorRand

Grigori Kudenko
Linda Einola
Maimu Juhkam
Tiiu Raavik

Jaan Tamm

Hermann Anspal
ElIaSutt

Leida Peenoja
Aino Lapp
Eeri Rahumäe

Õnnitleme detsembrikuu sünnipäevalapsi!
93
86

72
70
65
65

Aeg toob muret, aeg toob rõõme,
künnab kurde põsele.

Ajal varuks rõõmusõõme 
kuulugu need Sinule!

Tõstamaa valla kultuuriüritused
detsembris

18.dets. kell 12.00 Valla pensionäride jõulupidu eeskava
ja tantsuga Tõhela rahvamajas
Buss väljub: Kavarust 10.00

Kõpu tall 10.10
Pootsist 10.20

(Laolt) Munalaiult 10.35
Selistest 10.50
Vaistest 11.10
Kastnast 11.15
Tõstamaalt 11.25
Kirastest 11.55

Olete kõik oodatud!

22.dets. kell 17.00 Tõstamaa koolijõulupidu seltsimajas.

25. dets. kell 20.00 Jõuluball Tõstamaa seltsimajas
Esinevad taidlejad, pakutakse sampust, on üllatus .
Tantsuks mängib ans. Lehmakommionud ja big bänd R.
Vendla juhatusel.
Pääsmed müügil Tõstamaa raamatukogus:

14.-18.dets. hinnaga 35.- kr.
20.-22.dets. _"- 50.- kr.

Pääse kohapeal 70.- kr.
Et üritus õnnestuks, ostke palun piletid eelmüügist!
NB! Teadmiseks lapsevanematele, et lastel (alla 16. aasta)
ei lubata viibida valla üritustel peale kella 23.00 ka mitte
koos lapsevanemaga.

.. .Puhtaks Teeristi Ärikeskuse
saunas!

Info ja ettetellimine
tel. 96 106 või 96 170.

Teade
Detsembris Tõstamaal juuksur avatud igal
esmaspäeval, teisipäeval ja reedel k.
9.00-18.00.24. ja 31. dets. suletud.

TeLõhtuti 96 189 või 25205981

Vana-aasta õhtul alevi kuuse all

Suur millenniumi ilutulestik
Kell 00.30 seltsimajas Disko, kus pakume muusikat igale
eale.

Häid jõule ja toredaid peoelamusi!

Kõikide ürituste kohta info seltsimajast tel. 96 172
mob. 252 13471

Seoses sellega, et TõstamaalIõpetatakse sooja
vee tootmine mais 2000, on plaanis sooritada
boilerite hulgiost, mis muudab hinna sood
samaks. Soovijatel pöörduda kuni veebruari
lõpuni SUFE-sse, võimalik ka paigaldus.
Tuletame meelde, et igal juhul on boileri
paigaldus vajalik SUFE-ga kooskõlastada.

Toimetus:
Lea Rannik
Alo Adler
Trükkinud

Tõstamaa Raamatukogu tel. 96 184
Tallinna Tehnikaülikool tel. 96 231
OÜ Hansaprint

24. ja 31. detsembril ei toimu vallavalitsuses
Jr,.,rbnil", """tll,,i'\ttll

Osta Tõstamaa kalender (25 kr.),

parim jõulukink!


