
Täna, 20.märtsil algab kevad - kõik ilus on ees!

FOTO: Lea Rannik
Puudel on pungad ja kapsaski õitseb.

Tõstamaa sidejaoskonna
_ juhataja Linda Järve ja

andis siis sõna oma

ülemusele Valve Kunglale,
kes nentis, et kahtlemata on
Tõstamaa sõlmsidejaoskond
täna kõige ilusam ja kõige
ajakohasem Pärnu maa
konnas ja võib-olla isegi
vabariigis. Öeldi tänusõnad
ehitaj atele, mööblimeistrile,
Tõstamaa vallavalitsusele.

PLKungla rõhutas, et
valminud hoone on

kingituseks eelkõige
klientidele, kes seeläbi

Head uudised
14.märtsil

emakeelepäeval, mil lipudki
lehvisid, oli Tõstamaa
sidetöötajatel ja valla-
rahvalgi põhjust rõõmu
tunda. Tõstamaa sidejaos
kond avas oma uksed
vastremonditud ruumides.

Vana maja on taastatud
kaasaegsel tasemel ja ka
avamispidu oli selle
vääriline - palju külalisi,
lõputult lilli, asjakohased
sõnad ja kaalukad tordidki.
Piduliku sündmuse avas

Linda Järve, Helle Aava, Saima Soosaar. FOTO: Lea Rannik

saavad paremini teenin
datud. Tõstamaa on küllaltki

suur postiregioon, keskuse
na allub temale kaks

sidejaoskonda ja kolm
postipunkti. Sõlmsidejaos
konnana saame nüüd posti
tunduvalt varem kätte ja siin
tuleb töödelda ka kogu post,
milleks valminud ruumid

ongi vajalikud. Sooviti edu
ja avaldati lootust, et kliente
on ikka ja rohkem ning
teenindamine oleks ja jääks

alati meeldivaks, sest
Tõstamaa on olnud alati üks

parimaid sidejaoskondi
meie maakonnas. Olgem
siis rõõmsad ja kasutagem
meie kaasaegse side ja
vastutulelike sidetöötajate
teenuseid maksimaalselt.

Jõudu, edu ja rahulikku
meelt neile!

"Pidusse" oli kutsutud ka
Lea Rannik

Tõstamaa valla volikogu korraline istung
toimus 25.veebruaril 2000.a.

Mida oli siis vallavanemal

teatada volikogule oma
traditsioonilistes info
minutites? Et valminud on
Tõstamaa valla sotsiaal
majanduslik analüüs (maa-

valitsuse poolt tellitud) ja
millest ilmneb, et "asi" on
kehv ja mõnes suhtes veidi
vähem kehv. See peaaegu
teaduslik materjal peegeldab
küll hetkeseisu, aga vaja on

mõelda ettepoole - midagi
on tarvis muuta, aga kuidas?
Siis tuli juba parem uudis 
Tõstamaa Raamatukogu I
osa peatse valmimise kohta!
On lootust ka kohalikul

Päästeameti! oma tingimusi
parandada. Valminud on
üsna hea valla munitsipaal
teede kaart, kus nõrgem osa
on ehk erateed, mida on ka
väga raske paika panna.
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(algus lk 1)
Üheks praegu püstiseisvaks
probleemiks on Tõstamaa
apteegile euronõuetele vas
tavate ruumide leidmine ja
remontimine. Volikogu
liikmetel vallavanemale

küsimusi ei olnud - järeli
kult oli info ammendav.
Edasi said sõna Päästeameti

juhataja Jaan Pall, seltsi
maja juhataja Maire Adler,
lasteaia juhataja Aime
Midri ja raamatukogu
juhataja Lea Rannik, kes
lühidalt andsid volikogule
aru oma asutuste hetke

seisust ja tutvustasid
vastavate asutuse kinnita

tavaid põhikirju. Igaüks
neist asutustest väärib aga

omaette lugu ja seda ehk
edaspidi?
Maarahva kongressi (25.
märts, Tartus) delegaatideks
Tõstamaa vallast valiti

põllumehi esindama Mare
Pärna (talunik), Peeter
Lapp (põllumajandusliku
osaühingu esimees) ja
Toomas Rõhu vallavalit

suse esindajana.
Volikogu päevakorras
olevatest probleemidest oli
kahtlemata teravaim küsi

mus koolivõrgu reorgani
seerimisest Tõstamaa

vallas. Selle raske aga
möödapääsmatu arutelu
(Toomas Mitt ja Toomas
Rõhu) tulemuseks oli:
Tõstamaa valla 9-liikmeline

volikogu (kõik volikogu

liikmed olid ka kohal)
hääletas üksmeelselt valla

koolivõrgu reorganiseeri
mise poolt. Eriarvamusele
jäid Tõhela saadikud
Peeter Lapp j a Leo Salk,
kes fikseerisid oma

arvamuse ka kirj alikult ning
mis seisnes selles, et nad ei
olnud Tõhela kooli

sulgemise poolt.

Lõpuks kinnitati Tõstamaa
valla eelarve kogumahus 6
533 147 krooni (tulud ja
kulud tasakaalus).

Lea Rannik

Tõstamaa valla

volikogu otsus
25. veebruar 2000.a. nr 8

Valla koolide tegevuse
ümberkorraldamine

Lähtudes põhikooli - ja
gümnaasiumiseaduse ( RT I
1999, 42, 497) § 49, Ig.l,
19. 2 p. 2, 3 ja 4 ning § 49 1

Ig.l, 19. 2 P 2, 3 ja 4
Tõstamaa Vallavolikogu
otsustab:

1. Reorganiseerida Pootsi
Põhikool alates 01. 09.2000.
a. kuueklassiliseks.

2. Sulgeda Tõhela Laste
aed-Algkool alates 01. 07.
2000.a.

Heino Tamm

volikogu esimees

Ilus prügi, paha prügi

Hoia oma kodu ümbrus

puhtana!

Raine Viitas

kogumisvahendit sõlmides - Kompostida võib
lepingu Ragn-Sells'iga. oma maale köögivilja- ja

Kui on võimalik aiapidamisjäätmeid.
panna taaskasutatavaid ja - Jäätmete ladestamine
ohtlikke jäätmeid eraldi (v.a. kompostimine) väljas
konteinerisse (neid ei ole pool prügilat on keelatud
veel piisavalt), siis seda ka (prügi- ja vanarauahunnikud
teha tuleb: klaas - alevikus, jõe ääres, roostikus, aia
Pootsi, Tõhela ja Kastna nurkades, metsa all).
poe juures, akud - alevikus - Kaupluste, söögikoh
katlamaja juures, patareid - tade ja asutuste sissekäikude
ühistu kaupluses ja Pootsi juures peab nende lahti
poes, väiksemamõõduline oleku ajalolema prügikast.
vanaraud ja kiled - alevikus Jõudumööda püüame kokku
katlamajajuures. koguda ka vanaraua,
Ohtlikke jäätmeid on elavhõbeda lambid, tule-
võimalus ära anda ka Pärnus kustutid ning juurde muret
vastavatesse punktidesse seda erinevaid konteinereid
(rohelised merekonteinerid) erinevate jäätmete tarvis.
või viia Raba tn 23 A.

Põletada võib paberi-,
puidu- ja aiakoristusjäät
meid.

vahendit mitme majapida
mise peale. Leping tuleb
sõlmida meie piirkonda
teenindava Ragn-Sells'iga.
Ühiskonteineri puhul tuleb
läbi rääkida konteineri eest

maksva isikuga/firmaga
(alevikus Sufe). See
probleem tuleb lahendada
ka Selistes, Pootsis.

Tõstamaa aleviku
individuaalelamute elanikud

peavad käituma sama moodi
kui mitmekorteriga majade
elanikud.

Külades (hajaasus-
tuses) lepingut ei nõuta,
kuid mitme majapidamise
peale oleks see parem
lahendus (odavam lahendus
on spetsiaalse prügikoti
tellimine, mida on võimalik
tühjendada harvemini).

Kõik ettevõtted

peavad kasutama oma

puhtana
kiiret
võeti
valla

Prügi, so erinevaid jäätmeid
tekib igas majapidamises
üha rohkem ja rohkem.
Kuhu see panna? Prügi
kasti ! Selle eest peab ka
maksama? No mina küll

prügi eest maksma ei hakka!
Ja nii see praht metsa alla ja
suurtes kogustes prügimäele
viiakse.
Et metsaaluseid

hoida, prügimäe
kasvamist takistada,
volikogus vastu
j äätmehoolduseeskiri.
Sellest põhilisernad punktid:
• Kõik majapidamised

peavad kasutama jäätmete
kogumisvahendit.

Kõik mitmekorteriga
majade elanikud peavad
kasutama kas ühiskogumis
vahendit, oma kogumis
vahendit või kokkuleppe
.alusel kasutama kogumis-

Tõstamaa Raamatukogu ja @
ootab taas oma lugejaid ja nüüd ka

internetihuvilisi.

Esmaspäevast 03. aprillist 2000.a.
alates kell 14.00.
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Võimalikud rahaallikad

Tõstamaa Tuuled lk 3

Agro Tartu - Rahvusvaheline põllu-
13-15.04

Tartu Näituste Messikeskus
maiandusnäitus

Aias ja õues

13-15.04Tartu Näituste Messikeskus

Eesti ehitab

12-15.04Eesti Näituste messikeskus

Infocom

-Rahvusvaheline
info- ja27-29.04

Eesti Näituste messikeskus
kommunik.tehnoloollia, reklaam, meedia

IntelIekta - Üld-, kõrg- ja eriharidus,

31.03 -Tartu Näituste Messikeskusümberõpe, sotsiaaltöö, raamatud
01.04

Kontakt - teabemess

05.-06.04Sakala keskus

Maaema mess - Alternatiivsed põllu-

27.-30.04Tallinna lillepaviljon
maiandustooted

Mets

13.-15.04Tartu Näituste Messikeskus

Viru nikerdaja - Ida-Virumaa käsitöö-

08.-09.04
Jõhvi kultuurikeskus

mess
Kes tahab, see leiab, kes ilusasti

küsib, see saab.
Internetist on võimalik leida väga
palju erinevaid võimalusi, kust saada
raha. Eesti Regionaalarengu Siht
asutus pakub järgmisi teenuseid:

Väikeettevõtjale messitoetus
(väikeettevõtted, FIE, kindlad messid,
kuni 7000 EEK)

Nõustamistoetus (ettevõtted,
FIE, nõustamisteenus, ärikoolitus,
kuni 15 000 EEK)

Kohaliku omaalgatuse
programm (üksikisikute, seItsingute ja
MTÜ omaalgatuse
arendamiseks)

regionaalpoliitiline laen
(ettevõtted, FIE, laen Sa, kuni 200000
EEK, omafinantseerimine 25%,
valdkonnad: tööstuslik tootmine,
turismiteenindus, alt. põllumajandus)
Kõikidest projektidest on võimalik
infot saada Pärnu EttevõtluskeskuseIt,

Pärnu, Akadeemia 2. Samuti pakub
vastavasutus võimalust liituda

andmepangaga - "partnerlusotsing" 
ettevõtete ekspordi, impordi ja muud
võimalikud koostöösoavid.

Huvitavad messid lähitulevikus (vt.
Messitoetus)

Raine Viitas

Keskkonna ja arendusnõunik.

Quo vadis üheksandik, ehk kuhu lähed põhikooli lõpetaja?

Aimar Silivälja, Marianne Algpeus ja Raidi FOTO: Toomas Mitt

Rand Pärnus infomessil Tõstamaa Keskkooli esindamas
(17.03.2000)

Head kevade algust, head lugejad!
Peagi on käes koolilõpueksamite aeg
ning lõpetajad seisavad küsimuse ees,
mis saab edasi? Praegu õpib
üheksandas klassis 28 õpilast. Hiljuti
toimus klassi lastevanemate koosolek,
kus põhiteemaks oli üheksandike
edasised valikud.

Kõigepealt tahaksin natuke rääkida
hariduselust üldse.

Praegune hariduspoliitika ei arvesta
väikekoolidega ning üle vabariigi
suletakse 18 ning reorganiseeritakse
väiksemateks veel 14 kooli.

Kuuldavasti on see alles algus ning
järgnevatel aastatel, märtsikuu
alguses, on jällegi samasuguseid
nimekirju ajalehtedes lugeda. Meie
vald on rahalistest raskustest tingituIt
juba oma reorganiseerimise teinud
ning mõttevahetusi sel teemal on
olnud palju. Kuid kahjuks pole meil
põhitrumpi - selleks on kooliskäivate
laste arv- sündivus on terves Eestis

vähenenud poole võrra. Lähima 7
aasta jooksul läheb Tõstamaa vallas
esimesse klassi keskmiseIt 18 õpilast,
see aga on parasjagu üks klassitäis
ning pole mõeldav, et neid õpilasi
saaks veelomakorda jagada kolme

kooli vahel. Seadusega on sätestatud,
et koolitusloa saamiseks peab kooli
gümnaasiumi osas õppima vähemalt
60 õpilast. Tõstamaa kool ei pea
sellist luba taotlema, küll aga näitab
see jällegi hariduspoliitika suunda,
millega püütakse väikekoole
vähendada. Kui vaadata meie

keskkooli osas läbi aegade õppinud
aastakäike, siis keskmiseks arvuks
tuleb 30 - 32 õpilast kolme
keskkooliosa klassi kohta. Siit on

näha, et kooli suurus pole kunagi
olnud nii suur, kui seda
haridusametnikud
nõuavad. Hea on
see, et meie kooli
asukohast tingituIt
arvestatakse, et
Tõstamaa kooIan

siin regionaalseIt
vajalik.
Ja nüüd tagasi
põhikool ilõpeta j ate
juurde. Millised on
siis need valikud,
mis lõpetajal teha
tuleb: a) õppida
edasi Tõstamaa
Keskkoolis;

b)minna õppima Pärnusse ja
omandada seal keskharidus; e) leida
endale mõni kutsekool ja seal
omandada eriala; d)otsida mõni
tööots; e); lüüa kõigele käega ja jääda
alevi vahele hulkuma; f) kindlasti on
veel mõni võimalus.

Nüüd aga lisaksin eelpooItoodud
valikute kohta mõningaid
kommentaare.
Tahaksin kummutada selle müüdi, et
linnas saab parema hariduse, kui seda
on võimalik meie koolis omandada.

ljärg lk 4)
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(algus lk 3)
Vaid tõesti väga tublil õpilasel on
mõtet linna pürgida, et eriklassis
mõne õppeainega sügavuti minna.
Ning ses suhtes peame olema igati
mõistvad ja toetavad. Kuid tihti on ka
keskpärased linna minemas ning kui
veel linna kool korraldab katsed ning
nooruk kooli vastu võetakse, siis
arvatakse, et ollaksegi tublid - vaat,
sai ju sinna kooli sisse! Kuid
tegelikult on linna koolid huvitatud
suuremast "peade arvust", see toob ju
koolile rohkem raha juurde ning selle
nimel korraldatakse sissesaamis

katseid vaid vormitäiteks ja iga tulija
on teretulnud. Noored ise toovad

põhjenduseks, et tahavad uut
seltskonda ning lasku papa-mamma
neid linna õppima. Kuid kas selline
minek on ikka põhjendatud? Kindlasti
pole põhikooli lõpetaja veel välja
kujunenud isiksus ning kes neid linna
ahvatlusi ja pahesid teab? Siinkohal
tasuks küll vanemal sügavalt mõelda.
Maa kooli eelis on see, et pole tõesti
tarvidust vallalt raha küsida ning
turvamees uksele seisma panna, kes
siis meelemürgi kauplejad-tarvitajad
tarkusetemplist eemal hoiaks.

Tooksin siin veel ühe näite,
mille üle tasuks juureIda. Otsustas
nooruk linnas edasi õppida, kuid kuna
tarvis oli korter üürida, siis kutsus
klassikaasIase kaasa - kahekesi on ju
üüri lihtsam maksta. Kuid kui

lapsevanem mõne aja pärast kulud
kokku liitis, vangutas ta pead ja jõudis
järeldusele, et kodus koolitada on
palju odavam.

Juhiksin, head lugejad, teid ka
sellele mõttele, et kui põhikooli osas

on õpilased alles murdeeas, siis
keskkooli õpilane erineb eelnevast
juba tunduvalt. Vembud-tembud
j äetakse maha ning ollakse oma
käitumise ning olekuga soliidsemad
täiskasvanumad. Ka mõttemaailm on

paljuski muutunud. Ja on rõõm
täheldada, et meie kooli
kümnendikud, kes eelmisel kevadel
olid oma valikute ees ning otsustasid
edasi õppida kodukoolis on selles osas
suurepäraseks näiteks.

Hiljuti lugesin ajalehest ühe
õpilase arvamusavaldust ning tooksin
ära mõned huvitavamad laused:

" ... kitsaskohaks valiku tegemise
juures on meedia poolt rangelt paika
pandud nn "trendialad", nagu juura,
ärijuhtimine, finantskorraldus jne.
Need on erialad, millega kaasneb
roosa lootus - saada seltskonna

ajakirjades kirjeldatud parema elu
peale. Erialavalikul valitseb edukuse
ja raha kultus - kes tänapäeva
ühiskonnas raha teenida ei oska, on
rumal, kole, vaene ja haige luuser."
Nende kirjaridade põhjal arvan, et
tõepoolest süstitakse meedia kaudu
noortele sisse edukuse sündroomi.

Kuid majandusanalüütikud on juba
ammu hoiatanud - pole mõtet nii palju
kõrgharidusega spetsialiste koolitada,
kes peale kõrgkooli lõppu töötute
armeed täiendavad. Ja juba ongi
kuulda, et plaanitakse riiklike
kõrgkoolide arvu vähendamist. Mida
siis targad majandusmehed
soovitavad? Vaja on hoopis tublisid
töömehi, kes vastaksid kaasaja
nõuetele. Näiteks saekaatri

juhtimispuldi taga, kogu puidutööt
lemisliini nuppudega juhtiv töötaja ei
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pea olema kõrgesti koolitatud insener.
Küll aga peab talolema vähemalt
keskharidus. Ja kuna kutseharidus

asutused elavad praegu üle
madalseisu, siis paljud firmajuhid
pole rahul noortega, kes äsja
ametikooli lõpetanud, vaid võtavad ja
koolitavad noore kohapeal välja. Siit
ka järeldus, pole tarvis kõigile
sisendada, et peab kindlasti pürgima
kõrgkooli. Esmaseks eesmärgiks peab
hoopis kuulutama korraliku kodaniku
kasvatamise.

Eelnenut kokku võttes pole
lõpetajal tõesti lihtne valikut teha. Ses
suhtes on tarvis vanema igati mõistvat
ja kaasaaitavat suhtumist.

Quo vadis lõpetaja?

P.S. Lõpetuseks tahaksin
teemaväliselt paari reaga rääkida kooli
mainest. Viimasel ajal on küll raadios,
televisioonis ning ajakirjanduses
Tõstamaa koolist räägitud.
Peapõhjuseks on muidugi see, et meie
toreda koolimaja ehituseks pole sel
aastal raha antud ning mida aeg edasi,
seda kallimaks ehitustööde teostamine

läheb. Seepärast on meile appi tulnud
massimeedia, mille kaudu soovime
probleemi teadvustada. Kui ajutiselt
võib selline koolimaja kehva olukorra
väljatoomine kooli mainele halvasti
mõjuda, siis arvan, et lõpuks on
tulemus siiski positiivne - meile
eraldatakse raha ning uhke mõisamaja
saab oma toreda hiilguse tagasi.

Toomas Mitt

koolipapa

Tõstamaa noorte "majandus" uudised.
Esimene uudis:
4. märtsil toimus Pärnus Raeküla

Gümnaasiumis piirkondlik majandus
modelleerimis ülesande MESE
lahendamise võistlus. Sellest võist

lusest võttis osa neli Pärnu linna ja
maakonna kooli Kilingi-Nõmme
gümnaasium, Pärnu-Jaagupi keskkool,
Raeküla gümnaasium ja Tõstamaa
keskkool. Kuna osavõtjaid koole oli
vähe, lubati igast koolist välja panna
kaks võistkonda. Ka meie kool,
vaatamata väiksusele, suutis välja
panna kaks võistkonda. Peale pikka ja

väsitavat võistulahendamist järjestusid
võistkonnad järgmiselt.
Esikoha võttis napilt Kilingi-Nõmme I
võistkond, teiseks tuli Tõstamaa I
võistkond (Argo Kaelep ja Priidik
Maninen) ja kolmandaks Raeküla
gümnaasiumi I võistkond. Ega ka
teisel võistkonnal (Ave Martson ja
Aimar Silivälja) halvasti läinud,
arvestades selle võistkonna

kogenematu st. Viies koht on täiesti
hea. See võistlus andis juurde usku
arusaamisesse, et me liigume õiges
suunas.

Teine uudis:

Aprillikuus võtavad Tõstamaa
keskkooli noored osa

Pärnu Raeküla gümnaasiumis
toimuvast majanduspäevast, kus on
kavas kuulata ühe tunnustatud

majandusinimese esinemist, siis on
võimalus iga kooli õpilastel esitada
üks lühike majandusalane ettekanne ja
siis toimub nn. "turuplats". See
kujutab endast majandus-simulat
siooni mängu, kus püütakse
jäljendada päris turul toimuvat.

Urmas Reinfeldt
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VOLIKOGU OTSUSTAS

sulgeda järgmisest õppeaastast Tõhela
lasteaed-algkooli ja reorganiseerida
Pootsi Põhikooli kuueklassiliseks

algkooliks.
Vaieldamatult on tegemist eba
populaarse otsusega, seda eriti Tõhela
ja Pootsi piirkonnas. Teemat on
arutatud aastaid ja otsustamine ikka
edasi lükatud eesmärgiga koole
võimalikult kaua hoida. Sel aastal

asuti aga sundseisus, hariduse
korraldamiseks ei olnud enam muid

valikuid ja otsus valla kui terviku
seisukohast möödapääsmatu.
Kindlasti ei olnud tegu pahatahtliku
suhtumisega nendesse piirkondadesse
ja koolidesse.
Öeldakse, et vähemalt kahtel alal,
meditsiinis ja pedagoogikas, on kõik
asjatundjad. Tihti oleme valmis arsti
ja õpetajat õpetama ning peame
ennast ala õppinud töötajatest
targemaks. Tõsi on, et kooliga oleme
suuremal-vähemal määral kõik kokku

puutunud ja seetõttu omame selle
kohta arvamust.

Ümberkorralduste vajadust ja põhjusi
on aastate jooksul arutatud ja
selgitatud küla-, haridus- jt.
koosolekutel, mitmel korral tehti seda
kohapeal enne otsustamist. Kuna aga
tegemist on paljusid inimesi puuduta
vaga, käsitlen teemat veelkord.
Muudatuste vajaduse tingisid
• eesmärk võimaldada Tõstamaa

vallas mitmekülgset, kvaliteetset ja
tänapäevast konkurentsivõimelist
haridust

• vajadus olemasolevate vahendite
ga toime tulla ja kasutada neid
eesmärgi saavutamiseks võimalikult
otstarbekalt ja efektiivselt.
• tänane ja edaspidiseks prog
noositav õpilaste arv
Õpetajate palgaraha tuleb riigieel
arvest. Arvestatakse seda nii, et valla
õpilaste arv (meil 294) korrutatakse
riigi poolt õpilasele eraIdatava nn.
pearahaga (sel aastal 5070 krooni) ja
piirkonna koefitsendiga. Tehtega 294
x 5070 x 1,2 saame, et Tõstamaa
vallal on õpetajate palkadeks kasutada
I 788 696 krooni. Kui algkoolis on
vähem kui 40 ja põhikoolis vähem kui
100 õpilast, j ääb kool õpetaj ate
palgarahaga miinustesse. Sest pole

Hariduselu
olulist vahet, kui suur on kool, kas
klassis on 20 või 2 õpilast, ära tuleb
anda kõik programmis ette nähtud
tunnid ja teha maja ülalpidamiseks
vajalikud kulutused.
Koolide majanduskulu (küte, elekter,
ruumide remont, inventar jne.) ja
abipersonali palk (kokad, koristajad,
ringijuhid jne.) tuleb valla eelarvest.
Tänavu 2 631 635 krooni, mis on
kogueelarvest 40 % .
Seega on hariduselu korraldamiseks
kasutada 4 420 331 krooni. Jaotades

seda valla haridusasutuste (Tõstamaa
keskkool, Pootsi põhikool, Tõhela
lasteaed-algkool, Tõstamaa lasteaed)
vahel, oleme aastaid asutuste
juhtidega tõdenud, et raha ei võimalda
ühelgi normaalselt töötada, teha
vajalikke kulutusi, mõelda arengule ja
teha muutusi kvaliteedi tagamiseks.
Elu ilma arenguta on aga
vegeteerimine, sellistes tingimustes
pole enam võimalik anda tänapäevast
konkurentsivõimelist haridust.

Kuidas edasi, pidi otsustama
volikogu. Leiti, et ainuvõimalik on
tehtavaid kulutusi optimeerida.
Jagades valla õpilaste arvu 12
klassiga, saame keskmiseks klassi
täituvuseks 24 õpilast, mis on igati
normaalne. Piltlikult on valida, kas
õpetame 24 last ühes, kahes või
kolmes klassis ja anname selles
näieteks matemaatikat ühe või kolme

õpetajaga, teeme klassile koolilõunat
ühe või kolme kokaga ühel või kolmel
pliidil ühe või kolme potiga.
Volikogu leidis, et pole võimalik
jätkata kolme kooli ja kahe lasteaiaga.
Kohapeal toodi loomulikult ka
vastuargumente, mille 41 Tõhela
inimest vormistas kirjana presiden
dile, haridusministrile, maavanemale,
volikogule ja vallavalitsusele (tõsi
küll, mitte kõik polnud alla
kirjutanud, osa allakirjutanuid eelistas
oma lapsi õpetada Tõstamaal jne.).
Argumentideks, et esmatähtis on kooli
asukoht kodu juures, oht transpordi
kasutamisel, väikses, olgugi, et
liitklassis saab parema hariduse ja on
parem õhkkond, vajadus hoida püsti
külaelu ja väljaütlemata põhjusena
töökohtade kadumine.

Vaagides neid argumente, leidis
volikogu, et need on tõsiseltvõetavad,
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aga el lahenda eelpooltoodud
probleeme. Igas külas või piirkonnas
pole võimalik kooli pidada, bussiga
on sunnitud sõitma paljud valla
õpilased. Kooliga ei ole võimalik
lahendada külaelu ega tööhõive
probleeme. Lõputult võib vaielda, kas
parem on 2-e või 20-ne õpilasega
klass hinnang sellele on vaataja sil
mades, kuid võimalused tingivad oma.
13 aastat koolis töötanuna ja ise
esimesest klassist bussiga koolis
käinuna ütleksin oma arvamuse.

Tagantjärele leian, et bussisõidu
ebamugavuste ja ehk ohtudegi kõrval
oli tähtsam hariduse mitmekülgsus ja
kvaliteet, võimaluste paljusus.
Kindlasti on 1-5 õpilasega klassil
omad plussid, ehk õpetaks aga suurem
klass rohkem suhtlema, teistega
arvestama, enda eest seisma, mida
elus edaspidi nagunii teha tuleb. Ehk
oli klassi tase kõrgem, sest üks oli
tugev ühel, teine teisel alal.
Pootsi piirkonna 7.-9. klasside
õpilastest sõidavad paljud niigi
bussiga, Seliste lastel on vahe ainult
sõidusuunas. Tõstamaal on paremad
tingimused arvuti- ja tööpetuseks,
sportimiseks, avaramad on võimalu
sed klassiväliseks tegevuseks, aineid
õpetavad erialaõpetajad.
Arutades veelkord läbi poolt ja
vastuargumendid, Tõstamaa valla
volikogu otsustas ... vt. artikli
esimene lõik.

Kuidas edasi. On selge, et kõik lapsed
peavad saama lasteaiavõimaluse ja
koolihariduse. Võimalused lasteaiatöö
korralduseks
• Tõstamaa lasteaed võtab tööle

inimese, kes hoiab Tõhelas piirkonna
lapsed (7-9 last).
• Vald muretseb väikebussi,
millega võetakse lapsed koduväravast
peale, tuuakse Tõstamaa lasteaeda
(nõuetekohastes ruumides piisavalt
vabu kohti) ja viiakse õhtul tagasi.
Bussiga sõidab ise või on kaasas
kasvataja, kes vastutab, et laps jõuaks
koduni. Saab tuua lasteaeda ka Alu ja
Lepaspää piirkonna lapsed, kellel seni
võimalus puudus.
• 2-4 klassi õpilastele avab
Tõstamaa keskkool Tõhelas aastaks

ühe õpetajaga liitklassi.
(järg lk 6)
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• Tõhela algklasside õpilased
asuvad õppima Tõstamaa keskkoolis,
tagatakse nn. hulkumamineku
võimaluse puudumine, aeg kooli
bussini sisustatakse pikapäevarühmas
ringitöö, treeningute, õppimise jne.,
toitlustatakse. Kasvataja vastutab, et
laps läheks koolibussile.

• Pootsi 7.-9. klassi õpilased asuvad
õppima Tõstamaa või Audru valla
lapsed vanema valikul Audru
keskkoolis. Tõstamaal tagatakse
vajadusel ka keskastme õpilastele
pikapäevarühma võimalus.
• Tõstamaal on kasutada
internaadi võimalus.
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Variantidest parimad valitakse koos
piirkonna lastevanematega hiljemalt
maikuus. Ajalugu teeb imelikke
keerdkäike. Kui ühel päevaIan Tõhela
piirkonnas ca 40 algkooli- ja Pootsis 100
põhikooliealist, tuleb koolid taas avada.

Toomas Rõhu
vallavanem

Rahva ja eluruurnide loendus 2000
Riigi kohus rahva ees on muuta elu
Eestis paremaks. Et seda teha, peab
riik teadma, kui palju meid on ning
kus ja kuidas me elame. 31.märtsist 9
aprillini 2000 korraldab Statistikaamet
rahvaloenduse. Sinu ja kõigi teiste
kodu külastavad väljaõppinud loen
dajad, keda riik usaldab. Eelnevalt
lepib loendaja Sulle sobiva küsitlusaja
kokku. Mida abivalmim oled, seda

paremini oskab riik tulevikus Sulle
kasulik olla.
Tõstamaa rahvaloendajad kuuluvad
Audru ringkond 114. alla. Selleks on
Lääne-Eesti Statistikavalitsus asu

kohaga Pärnus Tõstamaa kahes
piirkonnas (2 ja 3) tööle võtnud 2
loendajate juhendajat ja 7 loendajat.

piirkond 2 - loendajate juhen
daja Marika Somelar, loendajad Astri
Martson, Merike Tuulmees ja Kaja
Lomp

piirkond 3 - loendajate juhen
daja Helju Volgerad, loendajad Aima
Nurm, Milaine Allikas, Reet Rand ja
Tiiu Saar.
Kõik nad on Tõstamaal teada-tuntud

isikud ja loendamise ajal varustatud
Statistikaameti poolt väljaantud
pildiga töötõendi ja ainult loendajale
iseloomuliku tumesinise mahuka

portfelliga. Loendajal on õigus
külastada Teid alates kella 8.00
hommikul kuni kella 10.00 õhtul.

Loendusel küsitleb loendaja vahetult
loendatavat isikut. Andmed kuni 15
aastaste laste kohta annab üks

vanematest või eestkostja. Nende
pereliikmete kohta, kes ei ole kodus,
annab loendusega kogutavad andmed
täisealine pereliige. Eluruumi kohta
annab andmeid eluruumi omanik või

isik, kes eluruumi kasutab.

Loendatav isik on kohustatud andma

küsimustele tõeseid ja täielikke
vastuseid.

Tõstamaa loenduspiirkondade töö
ruum asub Tõstamaa Seltsimaja nõu
pidamissaalis ja telefon on 96172.
Loendusega kogutud isikuandmed on
salajased, neid ei avalikustata ega anta
üle kolmandatele isikutele. Loendus

andmete kaitse korraldamisel juhin
dutakse kehtivatest õigusaktidest ning
turvanõuetest. Loendusega kogutud
andmeid kasutatakse üksnes statis
tilistel eesmärkidel.

Kõigile loendusega seotud küsimus
tele saate ammendava vastuse 31.

märtsist 9.aprillini kella 9.00-st kuni
20.00-ni telefonil 96172.

Meeldivat koostööd kõigi Tõstamaa
valla elanikega soovib rahvaloenduse

Audru piirkonna juhataja asetäitja
Ants laansoo

VALLAEELARVE 2000

Maamaks

Riigi toetus
Muud tulud

Majandus
In vesteeringud

Veebruarikuu istungil kinnitas volikogu
valla eelarve.

Aasta tagasi käsitlesin vallalehes
põhjalikult eelarvetulude ja kulude
moodustumist (vt. Tõstamaa Tuuled, nr.
38, märts 99). Põhimõtted on jäänud
samaks, seepärast seekord võimalikult
lühidalt.

Kinnitatud eelarve kogumaht on
6533147 krooni.

Tulud
Üksikisiku tulumaks

2075000 31,8 %,

(keskmiselt valla tööealine elanik 2160
krooni aastas)

1 000 000 15,3 %
2712000 41,5 %
746 147 11,4 %

Kulud
Üldvalitsemine 1412777 21,6 %
Haridus 2 631 635 40,3 %

(lisaks riigieelarvest õpetajate palk
1 788696 krooni aastas)

Kultuur 755 180 11,6 %

Sport 87375 1,3 %
Tervishoid 35 960 0,6 %

(perearsti finantseerib haigekassa,
tunnustades head tööd toetab vald

kommunaalkulude katmisega)
Sotsiaal 515 030 7,9 %

(lisaks sotsiaaltoetused riigilt, ca 250 000
krooni aastas)

196990 3,0 %
898 200 13,7 %

Ei aita virsisemine, et raha on vähe,
peame olemasolevaga toime tulema.

Pigem aitab mõtlemine, et
kasutada on tervelt 6,5 miljonit,
kuidas seda kõige efektiiv
semalt kasutada. Et toime tulla,
on mõnikord vaja teha valusaid
ja ebapopulaarseid otsuseid,
millest üks on näiteks palju
kajastamist leidnud (ka tänases
vallalehes) koolivõrgu ümber
korraldus.

Eelarvega on võimalik tutvuda
raamatukogudes ja valla
valitsuses.

Toomas Rõhu
vallavanem
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Sa sõidad rongis, mis on kohe
lõpp-peatusesse jõudmas. Sealt
edasi saab ainult kahe rongiga,
kuid kummalegi pole lihtne
pääseda. Selleks, et neist ühele
minna, on vaja tuttavaid (veel
parem kui need on onupojad), kes
aitavad sind rongile tirida. Ei tasu
nüüd väga kurvastada neil, kel
puudub suur suguvõsa ning pole
mõjuvõimsaid tuttavaid. Teise
rongi jaoks pole sugulasi vaja, aga
selleks, et sinna pääseda, vajad sa
palju koolitarkust. Noh, eks
mõnikord ka kavalpead ja
petturidki jõuavad samale
redelipuIgale, kuhu teised on
roninud suurt tööd tehes ja palju
energiat kulutades. Ilma milleta
teisele rongile ei pääse (ka siis kui
oled koolis kõige targem ja
andekam olnud) on tahtejõud. Sest
see on siin elus primaarne.
Astud rongilt maha ja pead kohe
tormama järgmisesse. Nüüd pead
teadma kumba rongi astud,
kahtlemiseks pole aega. Aga sa ei
tea. Kuigi oled eelmise rongisõidu
vältel korduvalt kuulnud teiste

(vanemate ja targemate) sõnu, et
parim lahendus oleks teine rong.
Oled nendega küll nõus, kuid ei
taha kohe edasi sõita, eelmise
vahemaa läbimine oli liiga väsitav,
tahaks lihtsalt puhata ja
rongijaamas ringi vaadata. Aega ei
anta. Oled jõudnud arusaamisele,
et tuleb minna rongile, isegi tead
kummale, kuid siiski seisad ja
kahtled, sest sa pole kindel
millisesse vagunisse istuma
peaks,sa ei tea, kus on paremad
toolid, meeldivam õhkkond, enda
liigutamiseks rohkem ruumi, ei tea,
kus on su õige koht. Rongijaamas
seistes ja iga vaguni üle arutledes,
selle plusse ja miinuseid
arvestades, avastad, et see rong on
läinud. Mis nüüd edasi saab? Sind
vaadatakse hukkamõistvate

pilkudega, küsitakse (irooniaga),
miks sa rongile ei läinud, miks sa

Astuge rongile!
oma elu siin rongijaamas
passirnisega rikud. Sinust, kes sa
olid tavaline reisija nagu iga
teinegi, on saanud jaamahulkur,
hullemaI juhul lausa kerjus. Ühe
hetkega on sinust saanud MITTE
KEEGI.

Kes nüüd arvab, et see on

muinasjutt rongidest ja reisijatest,
siis ta eksib. C' est la vie. Eks iga
kooliõpilane või vähemalt
keskkooli jõudnu on korduvalt
kuulnud neid sõnu: Lapsed õppige,
hariduseta pole tänapäeval midagi
teha. Sa tead seda või kui isegi ei
tea, siis on need sõnad ikkagi
mällu sööbinud. Sinu eesmärk

(nagu igal noorel) on edasi pürgida
Otsustadki kõrgkooli kasuks, sest
keskharidusega naljalt tööle ei saa
(kui just pole abistavat kätt
ulatavat tuttavat). Aga mida
õppima minna? Sinu õnn, kui oled
juba kolm aastat teadnud, et sust
saabjurist, arst, ajakirjanik või kes
iganes. Aga kui sa ei tea. Oled
kaalunud ühte ja teist ning veidi
kolmandatki, kuid ükski pole
tundunud päris õigena. Kindel siht
puudub ja minna kuhugi sihitult
tõmblema on mõttetu.

Keskkooli alguses arvad, et aega
on otsustada, kuhu edasi õppima
minna, kuid endalegi märkamatult
oled ühel päeval nii kaugel, et
tuleb valida riigieksamid (seega
jaanuaris pead teadma, kuhu
pabereid viima lähed). Nüüd on
aeg jõudnud sinna maale, et
eksamid sooritatud, lõpupidu
peetud ja kohe homme, hiljemalt
ülehomme tuleb minna oma

dokumentidega Tartu, Tallinna või
kuhugi mujale. Aga sa ei jõua,
tahaks puhata eksamitest ja
rahulikult mõelda, millisesse
ilmasuunda minna. Selleks on
ainult üks lahendus - aastake kodus

ja siis ehk juba enesekindlamalt ja
konkreetse sihiga pürgida
kõrgkooli. Aga see aasta, mis
tundub kaugelt vaadates nii lühike
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ja tühine, on tegelikkuses midagi
muud. Vanemate pangaarvele ei
tule enam lastetoetus, sa ei saa
enam õpilassoodustusi, kuid see
polegi veel kõige hullem kui sul on
mõistvad ja toetavad vanemad.
Kuid ühel hetkel hambavalu käes

piineldes või õmblemist vajavat
haava vaadates avastad, et sul pole
haigekassakaarti. Sa pole õpilane,
ülalpeetav, töötaja ja ka ametlikult
töötu mitte. Oled mitte keegi. Maal
tööd ei leia, linnas võibolla midagi
leiaks oma haridusele sobivat, kuid
siis võid jääda ka miinustesse (kui
palgast maha arvata igapäevane
sõit linna ja tagasi või korteriüür).
Keegi ei tahagi töölist, kes ei saa
aastaselegi (sest vähem kui aasta
pärast on uus võimalus pürgida
kõrgkooli) töölepingule alla
kirjutada. Ainus lahendus tundub
olevat end töötuna arvele võtta,
saaks taskuraha ja mis kõige
tähtsam - haigekassakaardi. Kui
siiani oled arvanud, et ka töötu on
inimene, siis tööhõiveametis
muudad oma meelt. Sisenedes sul

ei paluta istet võtta, vaid
kamandatakse nagu koera "Istu!";
sinuga räägitakse põlastava
hääletaaniga; tehakse kõik, et su
eneseuhkus, -armastus, -kindlus
kaoks, sa oled madalam kui muru.
Talud seda alandust, lohutad end
sellega, et varsti oled jälle inimene,
kes võib julgelt arsti juurde minna,
kuigi su nimetus on töötu. Aga ei,
asjata loodad. Pead mitmete
paberitega mässama. Igaks asjaks
kulub tohutult aega, lõpuks kõiki
ponnistusi ületades on saanud sust
ametlikult töötu. Aga kuna sa oled
enne töötuks registreerimist olnud
õpilane, siis abiraha veel mitu
kuud ei saa (seadus selline). Kui sa
suudad end nii alandlikult tunda
nagu tööhõiveametis tahetakse, siis
jõuad ka nii kaugele, et saad
haigekassakaardi.

(järg lk 8)
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(algus lk 7)
Sinu oodatust aastast, mis oli
mõeldud eneseleidmiseks, mõt
lemiseks, otsustamiseks ja
õppimiseks, on saanud enese
haletsus aasta. Varem arvasid, et
tegid õigesti, et ei läinud midagi
suvalist õppima, näiteks seda, mida
parim sõber või seda, kuhu väike
konkurss või just seda, mida
populaarseks peetakse. Sa võibolla
poleks endaga rahul, sulle ei
meeldiks see, mida teed,
õppimiseks-elamiseks kulutatav
vanemate raha tunduks maha

visatud, kuid siiski sa oleks keegi.
Sa ei pea päevast päeva kõigile
vastutulijatele seletama, mida teed,
miks kooli ei läinud, ei pea taluma
etteheiteid. Sulle võib tunduda, et
suurim mõttetus on õppida midagi,
mis sind ei huvita, kuid tänu

.millele võid kõrgilt öelda: "Ma

olen tudeng". Kui teil muud
eesmärki õppimiseks pole, siis
õppige selleks, et olla lihtsalt
tudeng, olla keegi.
Kõik reisijad, kes te alles istute
esimeses rongis, olge valmis, üsna
ruttu tuleb lõpp-peatus ja siis
tormake uuele rongile. Kui te ei
tea, millist vagunit valida, siis ärge
raisake aega, minge sinna, kuhu
võimalik. Igal juhul on parem sõita
rongis, kus pole õhku, kus iste on
ebamugav, seltskond vastumeelne,
vedurijuhtki tundub ebasümpaatne
kui oodata jaamas uut rongi, te
võite seal ringi jalutada,
mõtiskleda, kuid teised ei salli
seda. Nad teevad kõik, et teie aega
"sisustada" uue rongini. Nad ei
paku teile lusti ja lillepidu, nad
trambivad teie peal, pilkavad teid,
teevad etteheiteid, igaühe
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küsimustele olete kohustatud

vastama .... Lõpuks tuleb uus rong
ja te saate astuda sellesse
vagunisse, kuhu tahate, sellisena
nagu ise soovite. Te ei pea seda
alandust ja vastikust enam taluma.
Uus rong võib olla parem, kuid
selle ootamine pole lihtne.
Võimalik, et olete nii alla surutud,
et ei suuda oodatud rongigi astuda.
Meeldib see teile või mitte, aga
ASTUGE RONGILE!

Jaamas uut ja paremat rongi ootav
uitaja.

IV Tõstamaa valla laste lauluvõistlus
toimus reedel 17.märtsil Tõstamaa

seltsimajas. Registreerunuid oli
ühtekokku 42 last Tõstamaalt,
Pootsist ning naabervallast
Varblast ja Paadremaalt. Kuna aga
kevadised ilmad paljude häältele
kurja tegid, jõudis neist esinema
37. Võistluse avas väike aga tubli
3-aastane Merili Lobjakas
Varblast. S-7 aastaste vanusegrupis
oli osalejaid 13. Esikoha sai 6
aastane Tõstamaa lasteaia poiss
Mark Martson, kelle õpetajaks on
Tiiu Raavik. Teiseks jäi S-aastane
Deivi Õis Paadremaalt, õpetajaks
Vilve Noppel. Kolmandaks laulis
ennast S-aastane Paul Tilk
Tõstamaa lasteaiast, õpetajaks ikka
Tiiu Raavik. Järgnesid: Keiu
Anderson, Ade- Triin Vene,
Andreas Leerimaa, Keijo Viita,
Merilyn Brandman, Kardo Käär,
Maria Merila, Anna Vahter, Karl
Kalda, Andrus Leinpuu. 8-1Q
aastaste vanusegrupis osales 11
last. Esikoha võitis 9-aastane

Meriliis Soomre Varblast, kelle
õpetajaks on Kersti Rohtväli.
Teist ja kolmandat kohta jagasid
1Q-aastane Eero Laansoo
TõstamaaIt, õpetajaks Viivi
Karl ep ja 8-aastane Kaari Kiipus
Paadremaalt, juhendajaks Vilve
Noppel. Järgnesid: Ann Amy
Vene, Kris Kiipus, Mirjam Trei,
Gerli Õis, Kristiina Tarvis, Kirsika
Karbus.

11-13 aastaste vanusegrupis osales
9 last. Esikoha võitis 12-aastane

Kristjan Rosko Tõstamaalt,
õpetajaks Viivi Karlep. Teiseks
tuli Il-aastane Sigrit Soonsein
Tõstamaalt, õpetajaks ikka Viivi
Karlep. Kolmandaks sai Siim
Selge TõstamaaIt, õpetajaks
Maimu Juhkam. Järgnesid
Marina Ristal, Eda Vallimäe, Teet
Tetsman, Mari Vahter, Karin
Kiisler, Vladimir Härm. 14-18

aastaste vanusegrupis oli sellel
aastalosalemas vaid kolm

Tõstamaa neidu: Andra Vaaks,

Piret Teras, Epp Tuisk. Kõiki
kolme juhendab Viivi Karlep.
Lapsed olid kõik väga tublid, kuid
suur tänu tuleb öelda nende

õpetajatele, kellel jätkub
tahtejõudu lapsi laulu juures hoida.
Suur, suur tänu teile: Kersti
Rohtväli ja Ivi Kask Varblast,
Vilve Noppel Paadremaalt, Heli
KveIl Pootsist, Viivi Karlep,
Maimu Juhkam ja Tiiu Raavik
Tõstamaalt. Ürituse ilmekamaks
muutmisele aitasid kaasa

seltsimaja liikumisrühmad Ene
Lehtsalu ja Raina Pavlova
juhendamisel. Üritust toetasid
sponsaritena FIE Härm ja AS
"AL Kurvits". Suur tänu kõigile!
Lauluvõistlust võib pidada
kordaläinuks, kuigi alati saab
paremini teha. Kohtumiseni
järgmisel aastal!

Maire Adler
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Vastlapäev spordilembelistele.
Vastlapäev on juba iidsest
ajast eestlaste rahva-
kalendris päev, mida
tähistatakse. Kuna ta aga
kõigub ühest kuust teise
ning satub enamjagu argi
päevale, siis selleks, et kogu
pere ühiselt tegutseda saaks,
tuleb vastlapäev ette või
järgi teha.
Selleks korraks võttis

showtrupp "Lembelilled"
nõuks korraldada püha
päeval 5. märtsil kitsamas
ringis laiaulatusliku
programmiga vastlaspordipäeva.
Vahel on ju tore ennast proovile
panna, eriti täiskasvanutel, kes
tavaliselt ainult siis end liigutavad, kui
peab asutust esindama, kui pärast saab
tasuta pääsme kuskile üritusele või
kui on vaja võistkonna tühja koha
täide olla. Peale sellist pingutust on
tagajärjed mitu päeva tuntavad, ei saa
trepist üles ega alla.
Loomulikult peaks vastlapäev
toimuma õues ja nii see algselt
mõeldud oligi. Kuna aga meil Eestis
võib olla ühel päeval talv, kevad, suvi
ja sügis korraga, otsustasime ürituse
kindalamaks õnnestumiseks sportida
Tõstamaa Seltsimajas. See vabastas
nii mõnestki probleemist nt. Kuidas
võidelda külma ja märjaga jne.
Niisiis alustasime kogunemisega
spordisaali. Kes haaras kohe
spordivahendi, kes istus kõigepealt, et
tuletada meelde, kui kõva ta kunagi

spordis oli ning kes ahmis nnsama
spordihõngu, et minna vastu
eelseisvatele katsumustele.

Et mitte pearõhku panna pikale
avatseremooniale, piirdusime laialt
käibelolevate tervitussõnade ja
võistkondade loosimisega. Soojendus
võimlemise viisid läbi Merli Mirk ja
Katrin Kiisler.
Nii täiskasvanute kui laste teate
võistluse detailseks õnnestumiseks oli

kohal tuntud selle ala spetsialist Sirli
Väära. Parima tiitli peale hakkasid
heitlema võistkonnad Jäälilleke,
Green, Ma ei tea ja Tuulispask.
Erakordset täpsust, osavust ja
erinevate vahendite käsitsemist
nõudvatel teateradadeloli küll mõni

võistkond teisest parem, aga
märkimisväärselt ei edestanud keegi
kedagi ja seepärast tunnistati võitjaks
kõik. Järgnevalt kui lapsed omavahel
mõõtu võtsid, said nende vanemad

hinge tõmmata mng
valmistuda vaatama eesti

parima, kuid tundmatu
jäätantsupaari esinemist.
Südantlõhestava muusika
saatel demonstreeriti kahe

ja kolmekordseid hüppeid
ühesõnaga kõiki

elemente, mida tipus
püsimiseks vaja läheb.
Jäähokitumiiriks, kui
õigete sõnadega rääkida
siis saalibänditumiiriks
võistkondade koosseise ei

muudetud. Tugeva higis
tamise ja võitluse tagajärjelosutus
parimaks koondis Green (Regina
Lepik, Lembit Martson, Jaak Tork).
Lumerahvastepalliks jaotus osalejate
seltskond paarikslugemise teel
kaheks. Pallina kasutati tehis-

materjalist valget värvi palli, mis
maha kukkudes kuju muutis ning
pihta viskamisel haiget ei teinud.
Peale pikka ning väsitavat
spordiprogrammi lõppu nagu ikka
tunnustuse jagamine ja sisemiste
jõuvarude taastamine - mis muud kui
vastlkakuklid. Üritusest nii

üksikosavõtjad kui perekonnad said
au tasuks mälestusmedali ja diplomi.
Omalt poolt täname päeva meeldivaks
tegemise eest perekond Randmäed,
Lepikut, Väänat, Kiislerit, Joaod,
Martsoni, samuti Mairet, Sirlit, lngerit
ja Jaaku.

Kairi Kuur

Eesti parim, aga tundmatu jäätantsupaar. FOTO: Karin Vääna Käsikäes võidu poole.
FOTO: Karin Vääna
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Neljandat korda toimunud Varbla
võrkpalliturnniiril osales sel aastal
neli naiskonda. Neljandat korda
võitis Tõstamaa naiskond ja
omandas karika päriselt. Mängisid

Moonika Adler, Ivelin Midri,
Evelyn Liländer, Raidi Rand,
Kristiina Lepik, Kärt Somelar ja
Renate Algpeus.
Kuue meeskonna hulgast jõudis
finaali Tõstamaa kus tuli väga
tasavägises ja pingelises mängus

märts 2000

vastu võtta kaotus ja leppida teise
kohaga. Mängisid Janek Jaansoo,
Kaupo Põltsam, Rain Veinjärv,
Valvo Volgerad, Ago Adler ja
Toomas Rõhu.

Spordiklubi

Aeroobikahooaeg lõpusirgel

oma
kes

Suvi on lähenemas ning varsti saab
talvekasukad õhemate kostüümide
vastu vahetada.

Aeroobikahooaeg hakkab ka
peadselt otsi kokku tõmbama.
Oktoobrist alates kestnud

regulaarsel treeningust osavõtjal
peaks tulemused märgatavad
olema - sirge rüht, väljajoonis
tunud kõhulihased, prinkis istmiku
ja musklis käelihased - sobib
suurepäraselt selle suve moega.
Sisemist jõudu ja vastupidavust on
raskem kontrollida, sest maa
konnas aeroobika meistrivõistlusi

ei toimu ning lihtsalt kastile
astumise kavaga on ka raske
üritustel üles astuda. Et anda

Aeg-ajalt koguneb igale inimesele
mõtteid, mida arutatakse
pereringis, töökohtadel ning
mujalgi. Viimase aja üks
ülesvõetavatest teemadest on

pürgimine Euroopasse - teha tasa
need 50 aastat, mis endised NSVL

riigid väidetavalt Euroopa riikidest
on maha jäänud. Nüüdisaegse kiire
tempoga kiputakse aga vanu
tarkus i unustama. Kõik, mis on

vana, hävitatakse. Kui meie lapsed
tulevikus küsivad ühe või teise asja
kohta, jääb vastuseks vaid
õlakehitus. Peaksime siiski alles

hoidma selle vähese, mis vanast
ajast säilinud on.
Üks selline vana asi on nüüd juba
endine raamatukogu hoone, mis
enne seda oli rahvamaja
(kultuurimaja). Vanemad inimesed
nimetavad seda maja ka
"pritsumajaks". Maja ehitamiseks
osteti maa 1935.aastal. Palgid, mis

võimalus ennast igast küljest
näidata toimub 28. aprillil
Tõstamaal esimene stepaeroobika
maraton. Stiililt kujutaks see
toredat spordiõhtut, kus omavahel
on ühendatud muusika, higi ja
proovilepanek.
Loomulikult on võistlusel ka
omad favoriidid- läbi kolme

stepaeroobika aasta eeskujulikult
ja vahetpidamata treeningutel
osalenud Krystina Joao, Karin
Randmäe, Liia Oidjärv. Sügisest
on neile lisandunud tugevad
konkurendid Karin Mitt, Merje
Birk, Karin Vääna, Inna
Mehhovits, Külli Merimaa, Terje
Mirk ja kindlasti ka kõik teised.

Olgem mõistlikud
sellelt maatükilt

saadi, läksid maja
ehitamiseks.

Ehitajateks olid
Tõstamaa

inimesed,
töötasid
vabatahtlikult.

Maja valmis
1936.a.

Tol ajal ei olnud
"häid onusid",
kes oleks raha

andnud ega olnud
ka valitsuse toetust loota. Sestap
panditi maja tuletõrjepritsi
ostmiseks. See oli käsiprits, mis
kinnitus hobuvankrile. Raha võla

tasumiseks koguti pidude
korraldamisega. Koguti taludest
annetustena toiduaineid, tehti
võileibu. Ka puhkpilliorkester aitas
oma mänguga kaasa. Maja on
näinud nii häid kui halbu aegu, aga

Igatahes on nüüd viimane aeg veel
kõigil teisipäeviti ja neljapäeviti
tulla, proovida ja aprilli lõpus läbi
teha katsumus, et teada saada kui
hea see füüsiline vorm ikka

tegelikult on. Olgu siis maraton
selle hindajaks. Regina Lepik, Ene
Lehtsalu ja Kairi Kuur võtavad
enda peale harjutuste ettenäitamise
ja proovivad võistlejatega
võrdväärselt vastu pidada.
Võistlust pole vaja siiski nii
tõsiselt võtta, kui ta tegelikult on.

Eelreklaamis
Kairi Kuur

FOTO: r p~ R:mnik

seltsielu ei hääbunud. Hiljem
lisandus kino näitamine, tegutsesid
ringid, pasunakoor, korvpall jne.
Vaatamata sellele, et kõrvale
kerkis uus hoone, on vana maja
hea mälestus Tõstamaa inimestele.

Siit-sealt on kuulda, et maja
kavatsetakse lammutada. Sellist

otsust ei tohiks rahvaga nõu
pidamata teha. (järg lk 11)
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Maja ise ei olegi eriti troostitus
olukorras. Mitte väga ammu tehti
seal kapitaalremont, mille jooksul
vahetati põrand ja talad. Mõned

kuud tagasi lugesin lehest, et
Tõstamaa muuseumi jaoks
otsitakse ruume. See maja sobiks
selleks imehästi. Loodan vastust

Tuletööde ohutusest

asjaomastelt
rahvale.

isikutelt Tõstamaa

Lugupidamisega
Aivar Haljas

Käesolevast aastast on võetud

suurema tähelepanu alla
tuleohutusalane järelvalve ja
sellealase selgitustöö teostamine.
Allj ärgnevaga annaksin edasi
mõned tuletööde põhinõuded,
mille eiramine võib endaga kaasa
tuua väga suurt materiaalset ja ka
moraalset kahju.
1. Tuleohtlik aeg algab kevadel
pärast lume sulamist ning lõpeb
sügisel vihmaste ilmade
saabumisel. Sel ajal on kulu
põletamine keelatud. Kulu on
lubatud tulekahju ennetamiseks
põletada kevadel esimese kahe
nädala jooksul pärast lume
sulamist keltsalt. Seda kohaliku

päästeteenistuse teadmisel. Kulu
võib põletada päeva ajal
tuulevaikse või kergelt tuulise
(kuni 3,3 m/s) ilmaga. Tee- või
hooneäärse kulu põletamisel tuleb
teemaa välisserv, hoonel selle
ümbrus eelnevalt kasta märjaks või
mineraliseerida. Kulu põletajal
peavad kaasas olema
tulekustutusvahendid. Kulu ei tohi

põletada puude ja põõsastega
kaetud aladel.

2. Põlevmaterjali jäätmeid Ja
prahti põletada ning lõket või

muud küttekoldevälist r tuld võib
teha väljaspool ehitist tuule
kiirusel kuni 1,5 m/s., selleks
kohandatud mittepõleval alusel või
kuivanud taimestikust puhastatud
mineraalpinnasel tuletöö üle
järelvalvet teostava isiku
juuresolekul. Avaliku lõkke
tegemise peab selle korraldaja
eelnevalt kooskõlastama kohaliku

päästeasutusega ja omama selleks
kohaliku omavalitsuse luba.

3. Jäätmete ja prahi põletamise
ning lõkke või muu
küttekoldevälise tule tegemise koht
krundi! peab paiknema vähemalt
15m kaugusel mistahes ehitisest
või põlevmaterjali lahtisest
hoiukohast ja vähemalt 30m
kaugusel metsast.
4. Tahkkütusel töötav teisaldatav
saslõkiahi või muu samalaadne

seadis ning kala- või lihatoodete
suitsuahi peavad mistahes ehitisest
või põlevmaterjali hoiukohast
asuma vähemalt 5m kaugusel.
Nimetatud ahjud peavad
kasutamise ajalolema pideva
järelvalve all. Pärast töö lõpetamist
tuleb kütusel täielikult ära põleda
lasta või põlemisjäägid veega
kustutada.

5. Tule tegemisel ei tohi tuletegija
jätta tuld valveta ega lahkuda enne,
kui tuli on kustunud või tema poolt
kustutatud.

6. Isik, kes avastab tulekahju,
mida pole asutud kustutama, on
kohustatud sellest kohe teatama

päästeasutuse häirekeskusele
(112). Kui tulekahju avastaja on
võimeline selle ise kustutama, siis

teatab ta tulekahjust päästeasutuse
häirekeskusele pärast kustutamist.
7. Igasugune küttekoldeväline
tule tegemine kooskõlastada
eelnevalt kohaliku päästeasutusega
(96 132)
8. Elanikkonna tuleohutusalaste

kaebuste läbivaatamiseks ja
asjakohaste meetmete
rakendamiseks pöörduda aadressil
Ehitajate tee 12 (tööruumi
puudumise tõttu). Eelnevalt võiks
helistada tel. 25 22 98 64, siis

lepime ajas täpsemalt kokku.

Ohutuid tuletöid!

Pärnumaa Päästeteenistuse

tuletõrje järelvalve inspektor
]aak]aanso

24. veebruaril tähistati

Tõstamaal pidulikult
Eesti Vabariigi 82. aastapäeva.

14. märtsil
tähistas eesti rahvas

emakeelepäeva.

Lippude langetamise hetk.
FOTOD: Lea Rannik
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Sa vaata kui kaunis AdaMätas80Leida Reilent 74

Su ümber on päev:

MartaLeas79Asta Englas 73

kõik linnud ja loomad ja lilled,
Elmi Jürgens78Linda Heinla 73

mis näed!
Feliks Laansoo78Loviise Toots 71

See rõõmustab silma
Laine Jansen77Endla Märksoo 70

ja vaimustab meelt

Arnold Rähn77Anton Aava 65

ning mured ja kurbused

Johannes Laas76Adle Pulk 65
kaovad Su teelt.

Selma Hindrimä75Elju Käsper 65
Voldemar Salumets

75Eldur Põltsam 65
Hilda Ring

84Õilme Andrese 75Uno Mändla 50
Aksiine Pulk

82Selma Roos 74AvoTamm 50

Tervitame uut vallakodanikku!

Sületäis lilli emale,
kotitäis kohustusi isale,

säravaid silmi titale!

Mirja ja Margus Runthal
tütar Nele-Eliise

22.02.2000. a

Kevad on tulekul!

HÄRMA POES on müügil suures
valikus tippsibula, aedvilja ja
lilleseemneid. Samuti müüme mitmes
valikus kasvuturvast.

Külastage meid!

Aprillikuu suuremad üritused
Tõstamaal

22.aprillil Jüriöö jooks ja sellele järgnev
SIMMAN seltsimajas.

30.aprillil Volbriöö nõidade pidu
seltsimajas.

Kogu rahaja tule! Kohtumiseni!

Tuletame veelkord meelde, et Tõstamaa
katlamajas lõpetatakse sooja vee tootmine
mais 2000. Plaanis on sooritada boilerite

hulgiost, mis muudab hinna soodsamaks.
Soovijatel pöörduda kuni märtsi lõpuni
SUFE-sse, võimalik ka paigaldus.
Tuletame meelde, et igal juhul on boileri
paigaldus vajalik SUFE-ga koos
kõlastada.

Ol.aprillilon KAIRI KUUR'I
FÄNNKLUBll..

ja ka teistel spordihuvilistel võimalus sõita
Berliini (Saksamaal) jälgima Euroopa
Sumoliidu reitinguturniiride nimistusse
kuuluvat rahvusvahelist sumoturniiri 4.

Sumo German Open.
Valla buss väljub alevi parklast 01.aprillil
2000.a. kell 00.15. Edasine marsruut:

Munalaiu sadam - 00.30; Pootsi poe eest 
00.40; Motell "Maria" parklast
00.55.Edasi peatusteta Jurmalani, kus
toimub ümberistumine koos lõunasöögiga ja
Teie edasised probleemid lahendab proua
A. Pauls. Tagasitulek ei ole kohustuslik, aga
soovitatavon eelnevalt läbida rahvaloendus,
võtta kaasa pass ja pangakaart.

Meeldivaid reisielamusi!

Korralduskomitee.

Toimetus:
Lea Rannik
Alo Adler
Trükkinud

Tõstamaa Raamatukogu
Tallinna Tehnikaülikool

OÜ Hansaprint

tel. 96 184
tel. 96231


