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Jüriöö jooks 2019

1. koht: Anu jooksutrennid - Martin Tarkpea, Irina Kirš, Keith Tammela,
Elnora Arik, Tanel Pentma, Taavi Reimets

3. koht, 1. koht oma vanuseklassis: ÕK - Jennifer-Liisa Toots, Kairo Karlsbach, Anete-Mai Poolak, Olavi-Tanel Kask, Jaanika Tarkpea, Renastor
Martin

2. koht, 1. koht oma vanuseklassis: KASTÕSERM - Kertu Lille, Kuldar Juurik,
Sirelin Jürgens, Kristjan Sireli, Sireta Jürgens, Karmo Kuristik
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JUHTKIRI

TÕSTAMAA OSAVALLAKOGUS 2. aprillil 2019

 Soe, mis nädalajagu laiata sai, meelitas kiiresti pungad
puhkema.
Peaaegu erutav ja ärev on
vaadata pooleldi õitsevaid alõtsasid, maagiline lõhn ja habras
ilu. Just seda kevad meie kõigiga veidi teeb, äratab meeled
ellu.
Ootusest on liblikad kõhus,
käed sobravad himukalt ja
teotahteliselt soojas mullas.
Mõistus ei suuda kuidagi välja
raalida, kuidas küll mahutada
piltlikult öeldes laualina suurusele maalapile poole hektari jagu seemneid, mis on talve
jooksul kokku krabatud.
Üsna kohe saab selgeks, et
ka tomatitaimi, kapsataimi
ja lõvilõugu on kasvatatud
ette igaks juhuks poole küla
vajaduse jagu. Ehk peaks veel
mõned õunapuud ja marjapõõsad mulda torkama, tuksub
kuklas.
Pikaks veninud kaseurvad
heljuvad tuules, lennutades viljastavat kollast tolmu. Veeväreluses kogunevad terakesed
pikkadeks kollasteks joonteks,
muutudes kuivavas loigus õigepea tavaliseks mudaks.
Pikki punaseid jooni pole
looja loodusele andnud, kui
siis päris viimane loojangutriip
väga vaiksel ja selgel õhtul.
Olgu sellega, aga kaugele
mäele vaadates ning ka kuulates, sigineb kerevahele omajagu kõhedust ja külma higi.
Pajatagu nad seal siis tont teab
mis triipudest, lustigu värsketel
ministritoolidel – usalduskrediit on otsa saanud.
Tahaks, et rõõmsavärvilisest
seelikutriibustikust ei saaks
kunagi ühevärvilist luitunud
riidetükki, millega hõõrutakse
aknaid puhtaks loojangutriipu
nägemaks.
Ülle Tamm,
toimetaja

 Kohal olid osavallakogu
liikmed Karoliine Kask, Mati
Lehola, Anu Randmaa, Toomas Rõhu, Tõnu Salu, Mark
Soosaar. Puudus Madis Veskimägi. Osa võtsid Tõstamaa
osavallakeskuse juhataja Anu
Peterson ja projektijuht Alo
Tomson.

Päevakord

 Pärnu Linnavalitsuse määruse „Linnavalitsuse hallatava
asutuse juhi vaba ametikoha
täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord“ eelnõule arvamuse andmine.
Eelnõu tutvustas osavallakeskuse juhataja Anu Peterson.
OTSUSTATI (ühehäälselt)
toetada esitatud eelnõu.
 Pärnu Linnavalitsuse määruse „Huvikooli direktori kvaliﬁkatsiooninõuete kinnitamine“
eelnõule arvamuse andmine;
Eelnõu tutvustas osavallakeskuse juhataja Anu Peterson.

OTSUSTATI (ühehäälselt)
toetada esitatud eelnõu.
 Tõstamaa osavalla esindaja
nimetamine Pärnu linna huvihariduse ja huvitegevuse toetuse ning stipendiumi määramise
komisjoni koosseisu.
Kandidaadiks esitati Anu
Randmaa.
OTSUSTATI (ühehäälselt)
nimetada Tõstamaa osavalla
esindajana Pärnu linna huvihariduse ja huvitegevuse toetuse ning stipendiumi määramise komisjoni koosseisu Anu
Randmaa.
 Pärnu Linnavolikogu määruse „Linnavara valitsemise
kord“ eelnõule arvamuse andmine. Eelnõu tutvustas osavallakeskuse juhataja Anu Peterson.
M. Soosaar tegi ettepaneku,
et linnavara komisjonis võiks
olla osavalla esindaja.
Otsustati (ühehäälselt) teha
ettepanek täiendada eelnõud

lausega: osavalla territooriumil asuva vara kasutamiseks ja
käsutamiseks küsitakse osavallakogu arvamust.
Ar ves ta des osa val la kogu ettepanekut OTSUSTATI
(ühehäälselt) toetada esitatud
eelnõu.
 Jooksvad küsimused/infominutid.
1) Projektijuht Alo Tomson
andis ülevaate Värati sadama
projekti hetkeseisust.
2) Mark Soosaar andis ülevaate Manija saarel toimunud
koosolekust ja seal tõstatatud
küsimustest.
Tõstamaa osavallakogu erakorralised koosolekud seoses
Värati sadama projekti aruteluga toimusid ka 22. märtsil ja
18. aprillil.
Täismahus koosolekute protokollid on leitavad Pärnu linna
dokumendiregistrist.
TOK

Linnavalitsus kutsub maju värvima
Pärnu linnavalitsus otsustas
välja kuulutada kampaania
„Värvid linna“. Avaldusi ettevõtmises osalemiseks hakatakse vastu võtma 8. aprillist.
Kampaaniast, kus linnavalitsus osa värviostuga seotud
kuludest kinni maksab, võivad
osa võtta kõik laienenud Pärnu
linnas (ka osavaldades) ehitisi
omavad füüsilised ja juriidilised
isikud. Toetuse saamiseks võib
avaldusi esitada selle aasta 8.
aprillist 15. oktoobrini. Toetuse
vorm avaldatakse linna kodulehel www.parnu.ee, samuti saab
avalduse blankette linnavalitsuse (Suur-Sepa-16) infolauast ja
osavallakeskustest.
Kampaania tingimused ei
piira osaleja eelistusi värvitoot-

TOIMETUS
Toimetaja: Ülle Tamm tel 505 5340, küljendaja: p2
Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus Tõstamaa osavallakeskus
Internet: www.tostamaa.ee

jate ja edasimüüjate valikul.
Ostes rakenduvad tavapärased, kaupluste või edasimüüjate poolt korraldatavad allahindlused, kliendikaardi soodustused jne. Osta võib kasvõi Lätist,
peaasi, et oleks kuludokument
ette näidata.
Linnavalitsus hüvitab kampaanias osalenud ja 20. oktoobriks värvimistööd lõpetanud
isikule osa värviostuga seotud
kuludest. Hüvitamise otsus ja
selle suurus sõltuvad ehitise
renoveerimise kvaliteedist, terviklikkusest ja kuludokumentidel põhineva värvikoguse hulgast.
Eraisikutele ja korteriühistutele hüvitatakse 20 - 100 liitrise
värvikoguse puhul pool värvi
maksumusest ja suurema vär-

vikoguse korral 40 protsenti,
kuid mitte üle 2000 euro värvi
hinnast. Teistele juriidilisele isikule makstakse kinni 20 - 100
liitrise värvikoguse puhul 40
protsenti ja suurema värvikoguse puhul 30 protsenti, kuid
mitte üle 2000 euro värvi maksumusest.
Linnavalitsus hindab tehtut
23. oktoobrist 8. novembrini.
Pärast seda kontrollitakse kuludokumentide õigsust ja makstakse välja hüvitised.
Eelmisel aastal toetas linnavalitsus majade värvimist 6000
euro eest. Kampaaniat „Värvid
linna“ on Pärnus korraldatud
alates 2000. aastast.
Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik

Levi: Tõstamaa PMÜ kauplus, Tõhela raamatukogu, Tõstamaa
raamatukogu, Pootsi pood, Tõstamaa bensiinijaam.
Trükikoda: OÜ Hansaprint
Tiraaž: 450 tk

Saatke meile oma jutte ja fotosid aadressil leht@tostamaa.ee
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Hajaasustuse programm 2019
Hajaasustuse programmi
eesmärk on tagada hajaasustusega piirkondades elavatele
peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa
elanike arvu püsimisele neis
piirkondades. Taotlusvoor on
avatud 13. maini 2019.
Toetatavad tegevused:
 majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
 elamu heitvee nõuetekohase
kanaliseerimist tagava süsteemi
rajamine,
 aastaringselt ligipääsetava
juurdepääsutee rajamine,
 leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi
rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).
Toe tust saavad taotle da
hajaasustuse piirkonnas elavad
füüsilised isikud, kes vastavad
järgmistele nõuetele:
 taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist
hajaasustusega maapiirkonnas
asuv majapidamine,
 taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmetel katkematult
taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele
projektiga toetust taotletakse,
 taotlejal ei tohi olla riiklike
maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
Taotluse esitamise päeval
peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku
omavalitsuse poolt kinnitatud.
Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.
oktoobriks 2020.
Projekti maksimaalne toetus
programmist ühe majapidamise
kohta on 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2014–2018

hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja
kaastaotleja oma- ja kaasﬁnantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.

Taotluste esitamine
Taotlus koosneb taotlusvormist ning alljärgnevatest kohustuslikest dokumentidest:
1) taotlusvom,
2) projekti eelarve,
3) projekti tegevuste kirjeldus
sõltuvalt projekti valdkonnast
(vee- ja kanalisatsioonisüsteemid, autonoomne elektrisüsteem, juurdepääsuteed),
4) oma- ja kaasﬁnantseeringut
tõendav garantiikiri,
5) vastavalt projekti tegevustele ehitusluba, ehitusteatis või
hajaasustuse programmi määruse § 6 lõikes 6 nimetatud keskkonnaministri 9. juuli 2015. a
määruse nr 43 § 3 kohane kooskõlastus,
6) veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul joogivee
kvaliteeti tõendav analüüs ulatuses, mida peab vajalikuks Terviseamet, kui projekti eesmärk
on hetkel kasutatavast veevarustussüsteemist saadava joogivee
kvaliteedi parandamine, veetorustiku rajamine olemasolevast
kaevust või sinna pumba paigaldamine või olemasoleva kaevu
asemele uue rajamine põhjusel,
et olemasoleva kaevu vee kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele,
7) veevarustussüsteemide valdkonna projekti korral, kui projekti elluviimist rahastavad
lisaks taotlejale ka kaastaotlejad,
kaastaotlejatega sõlmitud notariaalne tähtajatu veekasutuskord,
8) kaks võrreldavat hinnapakkumust (kui võrreldavate hinnapakkumuste esitamine ei ole
võimalik, tuleb esitada sellekohased põhjendused ja hinnakalkulatsioonid),
9) notariaalne kokkulepe reaalservituudi seadmiseks, mille kohaselt kinnistu omanik on
kohustatud taluma tema kinnistut läbivat veevarustus-, kana-

lisatsiooni- või autonoomset
elektrisüsteemi või juurdepääsuteed, kui rajatav või parendatav juurdepääsutee, veevarustus-, kanalisatsiooni- või autonoomne elektrisüsteem läbib
mitut kinnistut,
10) korterelamute puhul teiste korteriomanike kirjalik nõusolek.
Punktides 5, 7 ja 9 nimetatud
dokumendid võib esitada ka
pärast hindamiskomisjoni poolt
tehtud taotluse tingimusliku
rahuldamise otsuse tegemist.
Taotlus esitatakse iga toetatava valdkonna kohta eraldi.
Taotluse koostamisel saab abi
ja nõu Alo Tomsonilt 444 8162.

Aruandlus
Toetuse kasutamise aruanne tuleb Pärnu linnavalitsusele
esitada ühe kuu jooksul pärast
toetuslepingus määratud projekti elluviimise lõppkuupäeva.
Kui projekti tegevused lõppevad planeeritust varem, esitatakse toetuse kasutamise aruanne ühe kuu jooksul pärast projekti tegevuste lõppemist.
Lisaks aruandele toetuse
kasutamise kohta tuleb toetuse saajal esitada kulu- ja maksedokumentide koopiad. Veesüsteemide valdkonna projekti
puhul ka vee kvaliteedi analüüs
(välja arvatud juhul, kui projekti eesmärgiks oli torustike ehitamine või pumba paigaldamine
olemasolevasse kaevu).
Linnavalitsus kiidab toetuse
kasutamise aruande heaks või
lükkab selle tagasi 20 tööpäeva
jooksul aruande saamisest arvates ning teavitab toetuse saajat
otsusest viie tööpäeva jooksul.
Vajalikud dokumendid saata
(digi)allkirjastatuna osavallakeskusele Sadama tee 2, 88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn või alo.
tomson@parnu.ee.
Pärnu linnavalitsus

Avaldage
kodukoha kohta
arvamust
 Pärnu linnavalitsus palub
elanikel täita linna kodulehel
avaldatav küsimustik, et selle tulemustega Pärnu linna
ning Paikuse, Audru ja Tõstamaa osavalla elukeskkonna
kavandamisel arvestada.
Pärnu linna kodulehel
www.parnu.ee on 29. aprillist 3. juunini avaldatud küsimustik, mille abil uuritakse
elanike rahulolu oma kodukohaga ja kogutakse ettepanekuid selle muutmiseks.
Kutsume küsimustele
vastama elanikke kõikidest
linnajagudest ja osavaldade
erinevatest piirkondadest.
Mõnes kohas laienenud Pärnu territooriumil võib olla
piisavalt kergliiklusteid ja
bussiliiklus hea, teises kohas
aga jätab see soovida.
Küsitlusele vastates saate hinnata oma kodukoha
kergliiklusteid, ühistransporti, liikluskorraldust, avalikku ruumi, looduskeskkonda,
puhkevõimalusi, avalikke
teenuseid, töötamis- ja elamisvõimalusi, sotsiaalseid
suhteid, turvalisust ja kaasarääkimisvõimalusi ning nende kohta ettepanekuid teha.
Küsitlus on anonüümne ja vastamine vabatahtlik. Mida enam inimesi oma
arvamust avaldab, seda rohkem on linnavalitsusel infot
elukeskkonna planeerimiseks.
Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
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Aeg on valmistuda pindalatoetuste taotlemiseks
PRIA pakub toetustest huvitatud taotlejaile võimalust
põldude ja poollooduslike
koosluste (PLK) alade piirid
aegsasti elektroonilises
kliendiportaalis e-PRIA valmis
joonistada. Toetuste taotlemine algab e-PRIA vahendusel
2. mail.
Kui teie esitab e-PRIAs taotluse esindaja, on oluline, et talle
on antud volitus. Volituse saab
vormistada e-PRIA uues iseteeninduskeskkonnas või soovituslikul vormil, mis on kättesaadav veebilehel www.pria.ee
 Registrid  Esindusõigused
ja volitused. Need volitused
kehtivad ka vana e-PRIA teenuste kasutamiseks.
Varem vanas e-PRIAs antud
volitused kaotasid 27. juunil
2018 kehtivuse ja klient peab
uues e-PRIAs andma uuesti
volitused vana e-PRIA teenuste
kasutamiseks.
Volitusi ei pea uuesti andma
inimesele, kellele on juba varasemalt uues e-PRIAs antud täielikud/osalised volitused või kelle
esindusõigus tuleneb äriregistrist ning registrikaardil ei ole
määratud erisusi koos esindamise kohta.
5. aprillil avasime vana
e-PRIA Minu põllud teenuses
põldude ja Minu niidud teenuses
PLK alade piiride joonistamise.
Kui elektroonilistel kaartidel
piirid aegsasti valmis joonistada, läheb taotluse esitamine
hiljem ladusamalt!

Kuidas joonistada põlde/
PLK alasid
Uude e-PRIAsse sisse loginul tuleb valida klient, keda soovitakse esindada, vana e-PRIA
teenuste kasutamiseks valida
ülemiselt siniselt menüürealt
Vana e-PRIA ning vajutada
nupule Sisene vanasse e-PRIAsse.
Edasi tuleb valida menüüreal
Teenused.
Varasemalt teenust kasutanud, aga sel aastal esimest korda teenusesse Minu põllud või

Minu niidud sisenevale kliendile laaditakse alla PRIA või
Keskkonnaameti poolt kindlakstehtud andmed tema
põldude ja PLK alade kohta.
Need võivad olla kohapealses
või administratiivses kontrollis, satelliitpiltide või ortofotode
alusel kontrollitud põllud ja PLK
alad.
Seejärel saab joonistada oma
põllud/PLK alad, mida soovitakse lisada 2019. a pindalatoetuste taotlusele. Esimest korda teenust kasutavad kliendid
saavad kohe pärast teenusesse
sisenemist hakata joonistama
oma põlde/PLK alasid.
Taotlust ei saa praegu veel
eeltäita. Joonistatud põllud
saab lisada taotlusele ning taotluse ära esitada alates 2. maist.
PLK alad saab Keskkonnametile
kooskõlastamiseks saata alates
2. maist - pärast kooskõlastuse
saamist tuleb need lisada PLK
taotlusele ja taotlus ära esitada.
Põldude/PLK alade joonistamisel palume pöörata
tähelepanu sellele, et piirid,
maakasutus ja kultuur vastaksid tegelikule olukorrale 2019.
aastal ja et toetuse taotlejal oleks
nende maade kohta olemas
kehtiv maakasutusõigus.
Kui võrreldes e-PRIAs näha
olevate põllumassiivide piiridega on võetud kasutusse ka
uusi maid ja need on heas põllumajanduslikus seisukorras, siis
palume esitada ettepanek põllumassiivide moodustamiseks või
olemasolevate muutmiseks (vt
vanas e-PRIAs Teenused  Pindalatoetused  Andmete esitamine  Põllumassiivi või maastikuelemendi piiri ettepanek).

Toetused ja muudatused
2019
Tänavu saab 2.-21. maini
ning seejärel hilinenult 22. maist
17. juunini taotleda samasuguseid pindalatoetusi, maaelu arengukava loomatoetusi ja
üleminekutoetusi nagu eelmisel
aastal. Põhjalik info tingimuste

kohta on koostamisel ja ilmub
aprillikuu jooksul veebilehel
www.pria.ee (vt rubriike taimekasvatus ja loomakasvatus).
Tänavu tuleb aga arvestada oluliste muudatustega.
Ühtse pindalatoetuse taotlejatel ei ole enam lubatud hekseldatud rohumaadel hekslit
maha jätta – nii niitmise kui
hekseldamise korral tuleb rohi
kokku koguda.
Kui viljapuude ja marjapõõsaste kasvatamisega seoses
põllumajanduslikku tootmist ei
toimu, siis tuleb rohttaimedega
kaetud reavahed hooldada sarnaselt rohumaadega ning hekslit
ei tohi ka seal maha jätta.
Eelmisel aastal on Eestis
püsirohumaade pind vähenenud üle lubatud määra. Tänavu pole lubatud püsirohumaid
ühelgi taotlejal, kellele kehtivad
rohestamise nõuded, mitte mingis ulatuses üles harida. Neil,
kelle kasutuses on viimase kahe
aasta jooksul ülesharitud püsirohumaid, tuleb see PRIA määratud ulatuses tagasi rajada. Sellise
kohustuse saanu peab tagasirajatavaid püsirohumaid näitama
hiljemalt 17. juuniks 2019 oma
taotlusel märkega TAR.
Rohestamise toetusega seoses arvestatakse põllumajanduskultuuride kasvupindade
osakaalusid mitmekesistamise
nõude täitmisel 15. juunist 1.
augustini kasvavate põllumajanduskultuuride kasvupindade
alusel. Ökoalaks valitud kesa
tuleb hoida katkematult kesana
kuue kuu vältel kuni 1. augustini.
Keskkonnasõbraliku aianduse köögivilja-, ravimtaimeja maitsetaimekasvatuse ning
maasikakasvatuse toetust (KSK)
makstakse kuni 10 ha ravim- ja
maitsetaimede kasvatamiseks.
Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse (KSM) uut
kohustust 2019. a võtta ei saa.
Kohustust ei saa suurendada üle
20% võrreldes esimese kohustuseaasta kohustusealuse maa
pindalaga. KSM kohustuse saab
asendada osaliselt või täielikult

keskkonnasõbraliku aianduse
puuvilja- ja marjakasvatuse
(KSA) kohustusega.
Mahetoetust (MAH) antakse
kuni 15 ha köögivilja, maasika,
ravim- ja maitsetaimede ning
kuni 70 ha puuvilja- ja marjakultuuri kasvatamise eest. Kellele määrati 2018 MAH toetust
puuvilja- ja marjakultuuride
eest, saavad kohustuseperioodi
lõpuni toetust ka üle 70 ha, kuid
mitte rohkem kui selle pinna
ulatuses, mille kohta anti MAH
toetust 2018 esitatud taotluse
põhjal.
KSM ja MAH taotlejate jaoks
on 2019. aastal kehtestatud teatud erandid rohumaadele toetuse taotlemisel, täpsemalt vt
kodulehelt.
Loomade heaolu toetust ei
saa enam sigade kohta, keda
peetakse loomakasvatushoones,
kus kasutatakse vedelsõnnikutehnoloogiat ning kus tekib
vedel- või poolvedelsõnnik.
Piirkondliku veekaitse toetuse (VESI) uut kohustust saab
teatud nitraaditundliku ala
kohta võtta ka tänavu.
Iga toetuse täpsed tingimused on kirjas vastava meetme
määruses, PRIA veebilehele
koostame kõigi toetuste kohta
kokkuvõtlikud tutvustused ning
põhjalikud juhendid „Abiks
taotlejale“. Samuti palume kindlasti tutvuda nõuetele vastavuse
reeglitega, mis on kohustuslikud
kõigile peale üleminekutoetuste taotlejate ja väikepõllumajandustootja kavaga liitunute.
Toetuste ja e-PRIA kasutamise kohta saab abi küsida PRIA
loomatoetuste ja pindalatoetuste infotelefonil 7377 679 või
pöörduda nõuandekeskuse konsulentide poole, vt www.pikk.ee.
e-PRIA teenuste kasutamisel
saab abi ka klienditeenindajatelt
PRIA maakondlikes teenindusbüroodes, kus on olemas kliendiarvutid.
Edukat taotlemist!
Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Amet
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Hasart ei lase öelda “ei”

S

ärtsaka moega Mariann
Kolju, miniseeliku ja laitmatu maniküüriga rosinasilmne naine, elab metsa sees.
Ta ei lähe särisema soojast mullast ega kibele taimekasvatusega
jändama. Istutab traditsioonilised võõrasemad potti ja sellega
on kohustuslikud aiatöötunnid
tehtud. Nüüd, kui pojad on suured ja omadel radadel liikumas,
proovib Mariann ka köögis võimalikult vähese ajaga toime tulla, sest palju need kaks inimest
ikka süüa suudavad.
Hoopis teistmoodi energia
käivitub Mariannis, kui ta istub
õmblusmasina taha ja õmbleb kõike, mida süda lustib. Just
valmis ports pajalappe, mida
Mariann parasjagu karpidesse sätib ja neile saab iga ostja ise
kaasapandud pliiatsitega mustri
peale joonistada.
Lihulast pärit tüdrukul on
olnud võimsad eeskujud käsitöö vallas. Vanaema oskas kõike ja eriti tugev oli ta kudumises.
Ema õmbles ning tädi valmistas
endale pea igaks päevaks värske
kostüümi, et Lihula vahel ringi
patseerida.
Veel paar aastat tagasi ei
teadnud Mariann kangastelgedest midagi, kuni ühel päeval tuli appi asuda pooleli oleva ruhnu vesti kanga kudumisel. Anu Randmaa suutis veenda Marianni kudumist proovima. Esimesed sentimeetrid tulid
vaevaliselt, aga nüüdseks on
naine kangastelgedel kudumise haigusega jäädavalt nakatatud. Suur mõnu on telgede taga
omaette nokitseda, peas pole
peale triipude ja ruutude ühtegi mõtet.
“Kangastelgede lõksumine
on nagu muusika kõr vadele”,
ütleb kange käsitööline. “Teed
ja imetled, kuidas kangamuster
pikeneb.” Praegu suudab naine, kui hästi jookseb, ligi meetri
jagu kangast päevas kududa. Et
lõpptulemus oleks audentsem,
siis proovitakse ka lõngad ise
värvida. See on paras täppisteadus. Selleks võetakse ette mõni
vana seelik või uuritakse-täpsus-

tatakse muuseumist.
Mariann näitab uhkusega vanaema majast Kasaris leitud kahte kirstu käsitööaaretega – soliidne pärandvara. Kasari
vanaisa vanemate foto – vanavanaisa ja vanavanaema, aastast
1902. “Ilusad inimesed. Siit saab
ka aimu tolle aja stilistika kohta,” on naine õnnelik. Samuti
pilt, kus kõrvuti äravahetamiseni sarnased mehed.
“Minu isa ja onu, aga ma ei
tea kumb on kumb, sest nad
olid kaksikud ja hirmus sarnased.” Käsitsi tehtud pitsid. Vanad
sukapaelad, vististi meeste
omad. Kangad. Mütsid. Pluusid.
Ilusasti pakitud kindad, koirohi
sees – mitte ühtegi auku. Värvid
kõigel ilusasti säilinud. “Vaimustusin tohutult”, seletab Mariann.
“Tegin Tõstamaa koolis näituse, terve klassituba sai kraami
täis. Pealegi on tore, et tänasel
päeval kogu suureneb. Kas leian
kusagilt ise või toob keegi teine
täiendust.” Kirstude sisu on naisel korralikult asi haaval paberisse pakitud, sest nii säilivad
asjad keemiavabalt aastaid.
Kahel korral on Mariann
läbinud rahvarõivakooli, mida
on korraldanud Anu Randmaa
siinsamas käsitöötoas. Õpetamas on käinud oma ala tipud ja
see omakorda on andnud juurde palju uusi oskusi ja teadmisi, aga ka visadust.
Kui pärin tulevikuplaanide kohta,
siis vastab Mariann,
et talle meeldib lii-

kuda edasi päev korraga, tehes
seda, mis teeb teda õnnelikuks
– tehes käsitööd.
“See on ikka üks vägev haigus,” konstateerib ta. “Teeb kurvaks, et tihtipeale ei oska inimesed hinnata käsitöö tegelikku
väärtust. Üks asi on töötunnid,
kuid mõte ja hing on ju samuti tööse sisse pandud,” lisab
Mariann. “Kahjuks ei ole võimalik end sellega ära toita.” Kõik,
kes on nakatunud sarnase pisikuga, teavad, et käsitöö tegemine on sõltuvus ja haigus, millest
ei paraneta.
Mariann kiidab Tõstamaa
käsitöötuba, kuhu on alati tore
tulla. Kas selleks, et suhelda või
koos seltsis millegi kallal nokitseda, või kasvõi üksi kangastelgedel töötada. Samas kiidab naine võimalust elada metsa sees,
sest üksi olles on hea keskendu-

da olemasolevale tegemisele.
“Ma ei kogu käsitööraamatuid, sest töötoast saab palju ideid ja mõtteid, samuti on
abiks Pinterest ja muud vastavad lehed internetis. Ja muidugi
muuseumid,” leiab naine.
Mariann on tõepoolest väga
mitmekülgne käsitööline: tikib,
koob, õmbleb, värvib lõngasid,
katab vana mööblit uue kangaga, joonistab kappidele, taaskasutab.
“Tegevuses tuleb olla kogu
aeg, vastasel korral on tunne, et
jääd käsitöörongist maha. Tööde kallal nokitsemiseks sobib
iga aeg – kodus teleka ees, õues,
hotellitoas istudes. Sest käsitöö
on meditatiivne tegevus - sellest
on raske loobuda. Vahetevahel
kaob ajatajugi, vaatad öösel kell
kolm kella ja imestad. Nüüd koidab vara, saab valges kohe töödega alustada,” ütleb Mariann
lõpetuseks.
TT
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Püha Susanna vägev pi

„Muusika on ainus ülemaailmne keel –
Seda ei pea tõlkimaSelles süda räägib südamega.“
Berthold Auerbach

Vokiratas Pärnus laulmas
Ü

hel ilusal aprillikuu pühapäeval (14. IV) oli Nooruse maja signat-saginat täis.
Toimus järjekordne väärikate
vokaalansamblite päev.
Seekordseks korraldajaks
oli eelmise aasta võitja - ukraina ansambel „Kudnõje Napevo“. Sõltuvalt oma rahvuslikust
kuuluvusest lisasid korraldajad kogu üritusele omapärast
slaavlikku särtsu, mis kuulajates rõõmsat elevust ja tulist
kaasaelamist tekitas.
Tänavu osales neliteist
ansamblit. Iga ansambel esitas kaks laulu. Meie hea juhendaja Ivi õpetas laulud selgeks
ja kandis hoolt ka õigeaegse osavõtuks registreerimise
eest. Tänu Ivi ettevõtlikusele me üldse sellel toredal üritusel osalised oleme olnud ja
olime. Laulud võisime ise valida. Meie valik oli K. Sepp „Rahu jääb“ ja H. Rei „Koduõied“.
Need laulud meelidisid meile endile väga ja tundub, et ka
saalitäiele kuulajatele. Aplaus
oli tugev ja toetav.

Mulle meeldisid väga suurear vulised segaansamblid
nagu „Narodnõje napevõ“ või
„Russkaja pesnja“. Kui slaavlane ikka laulab, siis südamest ja
sellise kaasaelamisega, mis ka
kuulaja oma rütmiga lummab.
Eesti ansamblitest oli sümpaatne Pärivere naisansambel.
Kena lavaseade, ühtlane riietus
ja nauditav kooslaulmine.
Ürituse statuut näeb ette, et
võitjaks valitakse üks ansambel. Tänavu osutus selleks
„Helin“, kes muu hulgas esitas
vana prantsuse sõjameeste laulu, mis rahvale väga meelidis.
Iga ansambel sai kena
kujundusega nimelise tänukirja ja iga juhendaja veel omaette
tänukirja. Vaheajal jõime kohvi ja maiustasime salati ning
kringliga- see kõik oli korraldajate poolt tasuta.
Oli tõeliselt tore päev täis
muusikat, head tuju ja uusi tutvusi. Suur tänu korraldajatele
ja kõige-kõige suurem tänu Ivile.
Efeline

K

õrvulukustava linnulaulu saatel algab Kilgimetsa talus elava Susanna
Kuusiku päev. Mürakaru Art
Hans Antsu (1a 10k) ja pisipoiss
Raju Antsu (4k) kõrvalt kamandab ta oma söögikohta Amps ja
Lonks, kus juba esimeste soojade saabumisega pitsaahi käima
tõmmatakse.
Pitsakoht on kiiresti kuulsust
kogunud, aga kuidas pisikeste
kõrvalt kogu masinavärki juhtida, selle üle on Susannal veel
natuke aega arutleda.
Oled linnatüdruk, kuidas
juhtus nii, et suurlinna tulede ahvatluse asemel sattusid
maale tööle ja elama?
Juhus! Kandideerisin korraga kahte kooli ja Toomas Mitt
võttis kiiremini ühendust. Pille
Valk räägib Ööülikooli loengus
julgusest eksida ja teha valikuid
iseendast lähtuvalt. Mul polnud midagi kaotada ja ma olin
unistanud, et elan kusagil Jäärumetsa pärapõrgus. See viimane
unistuseks jäigi, sest vanavanemate maamaja vajas talvel kütmist. Tulin kaheks õppeaastaks, aga siis läks plaan nässu,
elukaaslane Argo Hansu rändas Norrast tagasi ja jäime siia.
Tõsi, ilmselt vähesed Tallinna
õpetajad on tundi hilinenud,
sest pidid veise poegimisel abiks
olema.
Nüüd saan aru, et maa ja linna vastandamine on tinglik, sest
maal elatakse sageli linnaelu –
oodatakse sarnaseid teenuseid,
toit on samamoodi pakendis ja
igale poole “pääseb” autoga. Pealegi, Eesti on nii väike, et väga
vahet pole, kas elad Viimsis või
Tõstamaal. Vahetult enne Tõstamaale tulemist elasin Voronežis,
sõitsin sealt rongiga 3,5 ööpäeva
(!) Irkutski. Sellist asja nagu “liiga
kaugel” ei ole Eestis olemas.
Kas on midagi, millest oled
nüüd maal elades lugu pidama hakanud?
Ma olen veel alla 30, aga “vana” olen rohkem hindama hakanud küll. Kui me Rajule nime

otsisime, siis uurisin Argo sugupuud: seitse põlvkonda (H)an(t)
su Jaane on siin kandis elanud.
Ulme! Põlvest põlve ühe mätta
peal elanud.
Mismoodi tekkis mõte luua
oma pitsakoht. Kas õpetaja
pikk suvepuhkus kiskus igavaks?
Kõigepealt oli koht. Metskonna maja, kus me lastena
maal vanaema ja vanaisa juures
käisime, “kantseleis” onni ehitasime, kuuri taga õhupüssi lasime ja telliskivimüüril kõõlusime.
Ma arvan, et kadunud vanaisa
Verner oleks olnud selle projekti
kategooriline vastane – ta võiks
öelda midagi sellist: “Pitsa – see
on vaeste itaallaste söök. Tee
parem midagi mõistlikku.”
Ennekõike on see majale sisu
otsimise lugu ja ideid on olnud
seinast seina: pruulikojast burgeriputkani ja külasaunast vorstivabrikuni. Ma muidugi ei mata
veel maha võimalust, et ühte
tuppa tuleb kunagi savi- või
nahakoda või hoopis kaugtöötamiskeskus, aga vorstimeistrit
minust ilmselt ei saa.
Iga ettevõte peab lahendama
mingit probleemi, minu jaoks
oli probleem see, et polnud
vabal suveõhtul kuhugi minna.
Saulepi kohvik ja kogukond
on väga hea näide sellisest avalikust ruumist, mis mulle meeldib. Nad teevad seda iseendale
ja sellisena nagu neil vaja. Amps
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tsapatt ja Kuusikute kool
otsa lõppemine, juustu riivimine
kõige kiiremal hetkel, prügiauto hilinemine, mändide tolmlemine, sääsed, meeskonnaliikme
haigestumine.
Kõige raskem on Hansul silma peal hoida. Ja Kuusikud
– igaühel on oma arvamus ja
üheksal juhul kümnest teen
midagi nende arvates valesti.
Mida oled pidanud juurde
õppima?
Tänulikkust ja selle väljendamist.
Kohviku pidamine pole raketiteadus. Meil on nii toetav keskkond ettevõtlusega alustamiseks nii kohalikul kui riiklikul
tasemel, et vajalikud koolitused,
soovitused leiab lihtsalt.
Kas peale kulude – tulude
kokku arvutamist jääb endale
jäätiseraha ka või lihtsalt töörõõm?
Mul on vaja tagasi teenida
LEADER toetuse omaosaluse
võlg, siis saab jäätisemasina soetamiseks raha koguma hakata.
ja Lonks püüabki anda kogukonnale juurde ühe neutraalse
ala, avaliku ruumi, kus naabri
või koolivennaga kohtuda. “Kas
sa ikka teed neid katuseid? Mul
oleks saunale uut katust vaja.”
või “Kas tead, kes saaks mul
Belarusi velje ära keevitada?”
Kuidas valisid nime?
Onupoeg kinkis.
Millest alustasid ja millised
olid raskused ning miks just
pitsategemise valisid? Kas käisid ka kuskil õppimas, et pitsasaladusi tundma õppida?
Juhus! Otsisin midagi teistsugust, sest kohalikud juba burgereid pakkusid: nii poes kui
sadamas. Alguses otsisin toodet, kus saaks kasutada veiseliha, aga kuna see oma talu liha
kasutamine on nii keeruliseks ja
kuluks tehtud, siis sellest loobusin. Me teeme n-ö Eesti pitsasid,
juustuseid ja pannil, umbes sel-

liseid nagu inimesed kodus teevad. Kõpu vallavalitsuse kombel
õppereisi ei korraldanud. 😉
Milline on sinu enda lemmikpitsa?
Ostsin talvel uue ahju ja olen
nii palju proovipitsasid teinud,
et räimerullid, rukkileib, munavõi rohke karulauguga kõlab
palju ahvatlevamalt.
Sel aastal püüame seda kohalikku joont rohkem juurde tuua.
Kaks aastat oleme “püüdnud”
ja lõpuks nentinud, et inimesed
söövad kodus tervislikult, väljas lubatakse omale hea meelega
kaloreid.
Kes üldjoontes on teie külastajad?
Me sõltume Kihnu praamist.
See on ka põhjus, miks paljud
toidud on menüüst ära langenud – praamile minejal on kiire, praamilt tulijal on kõht tühi.
Minu suureks rõõmuks käivad

naabrid ka kohvitamas ja lobisemas – see ongi asja mõte.
Millised on klientide toidueelistused, kas veganlus ka teie
menüüd on mõjutama hakanud?
Kliendid on rõõmsad, et meil
kaardimaksegi on, mingeid erimenüüsid ei oodata. Seni oleme leidnud erinevate allergiate,
dieetide ja veendumustega inimestele midagi hamba alla.
Pigem on vastupidi, sest meie
populaarseim pitsa on “Lihakas amps”. Kikerherned, tahhiini, sidrun on kohvikus olemas,
aga seni pole vist keegi nendest
hummust teinud. See läheb ka
mu tegemata tööde nimekirja:
“midagi veganitele”.
Millised on kõige suuremad
raskused - tüütused ettevõtluses?
Tüütu on õhtul valutavate jalgadega koristamine, müntide

Milliste plaanidega lähed vastu uuele kolmandale hooajale,
kas meeskond koos?
Tundub, et mõnel päeval
panen Art Hansu ühe kandekotiga selga ja Raju linaga kõhule
– meeskond on kõige tähtsam.
Nuputan veel.
Mis sel aastal plaanis? – Eelmisel aastal õnnestusid kaks
käbikontserti. Sel aastal mõtlesin, et teeks suvise mälumängusarja. Lähiaastatel veel ei hakka
suuremate sündmuste korraldamisele hammas peale.
Tahtsin juba ammu panna
üles pilte metskonnast ja koguda
selle maja lugusid 1982. – 1994.
aastast, aga seni on see jäänud
tegemata. Kahjuks on nende
kahe aasta jooksul läinud mitmed, kes saaks neid aegu meenutada. Pean Hansult küsima,
kas ta jätab mulle selleks aega.
Küsis Ülle Tamm
Vastas Susanna Kuusik
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Muusika rõõmsasti ühte meid seob
5. aprillil sai teoks taas meie kohalik traditsiooniline ja vahva solistide konkurss
“Muusika meid kõiki seob”.
Kokku oli osalejaid sel korral 35 last koolist ja lasteaiast. Rohkemaarvuliselt oli esindatud noorem vanuserühm.
Žürii, koosseisus: Egert Pull, Ene Lehtsalu, Agnes Janson, Eha Kosenkranius, Katrin Puusaag, hindas lauljaid neljas erinevas
vanusegrupis, tuues välja vanuserühmade
parimad lauluesitajad ning lisaks tunnustas
silmapaistvaid noori soliste eripreemiatega. Igal aastal on ka publikul võimalus valida
oma lemmikud.
Katri

XXIII Muusika meid kõiki seob solistide konkursi tulemused:
7 – 8 aastased
Edeli Piirme
Steven Tetsman
Merileen Meras
Rasmus Soosaar
9 – 11 aastased
Eneli Pulk
Sven-Artur Rahuoja
Anna Sharlotte Hallgrimmson
Rico Sepp

12 – 15 aastased
Katre-Maris Veskimägi
Everita Imana
16 – 18 aastased
Ave-Ingrid Veskimägi
Kertu Lille
Publiku lemmikud:
Erik Rand (2 aastane), pildil
Kertu Lille (18 aastane),
pildil

Grand Prix:
Kertu Lille (18-aastane)
Eripreemiad:
Erik Rand (2 aastane)
Klaara-Loore Meras (4 aastane)
Kirsika Saar (5aastane)
Herman Lumera (7 aastane)
Trevor Sepp (9 aastane)
Veljo Luhamaa (9 aastane)
Rico Rohtlaan (10 aastane)

Täname juhendajaid: Ivi Kask (Tõstamaa
keskkool), Aita Kaaver (Pärnu Kunstide
Maja), Katri (Tõstamaa rahvamaja)
Täname toetajaid: AS Farmi Piimatööstus, Hüppa Mängumaa Pärnu Liikluslinnak,
Hüppa Mängumaa Ufopark, Mertex Mets
OÜ, Sillametsa Talu, AnuPagar, Cotze söögimaja, TikiMari, juuksur Erika, Tõstamaa
osavallakeskus, Tõstamaa rahvamaja.

SPORT

Võrkpalli võrratu
hooaeg
 Tõstamaa võrkpalliturniiri 2019 võitjaks kuulutati võistkond HARRASTAJAD:
Kärt Jürgens, Janika Siig, Eve Arusalu, Riina
Reinson, Harli Käärt, Teet Tetsmann, Rainer Sutt, Karl Kalda.
Teise koha saavutas võistond ALEV:
Karoliine Kask, Merlin Miido, Teele Tõnisson, Merit Kaja, Janek Jaansoo, Tomek
Jaansoo, Ardi Oja, Urmas Ennok ning kolmandaks platseerus võistkond TÕHELA:
Kaidi Pirso, Anny Kerem, Keily Kerem, Aidi
Lellsaar, Ville Vulkan, Andres Laur, Raido
Salk.
KESKKOOLi õpilased Kerly Kaal, Grettel Soonsoo, Katre-Maris Veskimägi, Marta
Kommer, Sten-Jens Käärt, Stenar Fedulajev,
Ardo Leas, Andreas Tammekänd, Markus
Loginov jäid turniiril neljandale kohale.
Tõstamaa spordiklubi
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Tõstamaa jüriöö jooks
Tulemused
KOHT, võistkonna nimi, osalejad,
vanuseklass, AEG /min
1. koht üldvõitja ja 1. koht oma
vanuseklassis, ANU JOOKSUTRENNID:
Martin Tarkpea, Irina Kirš, Keith Tammela,
Elnora Arik, Tanel Pentma, Taavi Reimets,
üle 180, aeg 7.05
2. koht ja 1. koht oma vanuseklassis,
KASTÕSERM: Kertu Lille, Kuldar Juurik,
Sirelin Jürgens, Kristjan Sireli, Sireta Jürgens, Karmo Kuristik, 91-180, aeg 7.59
3. koht ja 1. koht oma vanuseklassis, ÕK: Jennifer-Liisa Toots, Kairo Karlsbach, Anete-Mai Poolak, Olavi-Tanel Kask,
Jaanika Tarkpea, Renastor Martin, 61-90,
aeg 8.23
4. koht, RINGI TÄNAVA PUNT: Merlin Miido, Kene Sireli, Karoliine Kask,
Ardi Oja, Dimothi Selgoja, Margus Sireli,
91-180, aeg 8.54
5. koht, 1. KÄBI: Gertrud Martson, Cristopher Madisson, Rico Rohtlaan, Robin
Kaja, Liis Rõhu, Keitlyn Kaal, 61-90, aeg
9.05

6. koht, KÖÖSSA: Kadri Vulkan, Grete
Vulkan, Emma-Liisa Salk, Mark-Sander
Salk, Ville Vulkan, Marek Salk, 91-180, aeg
9.15
7. koht, VESKIMÄGI: Lenne Veskimägi,
Lembe Veskimägi, Maarja Veskimägi, Katre
Veskimägi, Ave Veskimägi, Katre Veskimägi, 91-180, aeg 10.17
8. koht ja 1. koht oma vanuseklassis, VÄLEDAD: Merileen Meras, Rasmus
Soosaar, Edeli Piirme, Andreas Karlson,
Elena Pulk, Steven Tetsmann, kuni 60, aeg
10.49
9. koht, NURMISTE NOORED: Janely
Sims, Kristjan Sims, Eneli Piirme, Kert
Sims, Eneli Pulk, Timo Marus, kuni 60, aeg
11.31
10. koht, ISAD JA LAPSED: KlaaraLoore Meras, Miia Adler, Remo Adler,
Indrek Meras, Kaimo Adler, Tarmo Adler,
91-180, aeg 11.36
11. koht, KÄRUTAJAD: Heili Timm,
Epp Tuisk, Tiina Meister, Andra Vaaks, Epp
Tuisk, Heili Timm, üle 180, aeg 14.56

Fotod: Toomas Mitt
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KUHU MINNA

MAI
Laupäeval, 4. mail kell 11.00
Teeme Ära TALGUPÄEV
Tõstamaa laululava koristustööd
Laupäeval, 4. mail kell 19.00
Tõstamaa mõisas
MÕISAKONTSERT
“Ines Trio - Ükskord Tõstamaal”
Trio koosseisus: vokaal Ines,
kitarr Raul Ojamaa,
klahvpillid Siim Mäesalu.
Inese lood läbi aegadade
akustilises võtmes
Laupäeval, 11. mail kell 10.00
Lao kalasadamas
IX RÄIMEWEST
Peaesineja räim, seltsiks kohalik
toit ja käsitöö.
Ootame kauplema! Registreerumine:
katri@tostamaa.ee /
tel 523 6350

Laupäeval, 11. mail kell 20.00
Tõstamaa rahvamajas
Tõstamaa näitetrupi lühietendus
“Külaline Philadelphiast”,
lavastaja Külli Janson
Pühapäeval, 12. mail kell 17.00
Pootsi mõisas
Raivo E. Tamme monoetendus
"Mida see E tähendab?"
Reedel, 17. mail kell 17.00
Tõstamaa rahvamajas
KEVADINE KONTSERT
LAPSELT EMALE
"ILMAS OLLA ON NII HEA!"
Esinevad Tõstamaa lasteaia ja
keskkooli laululapsed,
trikke teeb lõbus
koeratüdruk Lotte
Neljapäeval, 23. mail kell 17.30
Teater Ukselt Uksele väljasõit
Endla teatrisse etendusele
“Windsori lõbusad naised”.
Piletid saadaval Tõstamaa
raamatukogus
Korraldaja jätab endale õiguse teha
vajadusel täiendusi ja muudatusi.

Kes avas ukse?
 10. aprillil külastas Tõstamaad Tori näitetrupp On1Teater Ukraina päritolu Neda
Neždana etendusega “See, kes avab ukse”.
Etenduse lavastus on kollektiivne töö,
kuid peamiseks eestvedajaks Tori rahvamaja
juhataja Argo Juske. Osatäitjad: Veera - Piret
Dreimann, Viktoria - Jane Lumijõe, kiirabi Aime Juske.
Pisut sünge, aga fantastilise alatooniga
lugu sobis etendamiseks väga hästi mõisa
keldrisse. Lavastuse kontekstis markeeriti
surnukuuri, kuhu oli lukustunud kaks naisterahvast. Loo käigus ristusid nii fantaasia
kui reaalsus ning äärmiselt inimlikud ja hingelised situatsioonid. Peategelased kohandusid peaaegu kõigega, hirmule sai vastu
huumoriga. Ent lõpus osutus kõige hirmsamaks katsumuseks tegelastele hoopis vabadus.

Peale pingestavat kaasaelamist saime
kohvikus nautida AnuPagari meeli ja maitseid paitavaid seﬁirikorvikesi.
Etenduses oli sügavamõttelist ainest.
Lavastus ning näitlejatööd olid head ja nauditavad. Täname külalisi!
Katri

ELANIKE KÜSITLUS
Kas Sulle meeldib
Pärnus elada?
Mida Sa soovid muuta?

avalda oma arvamust www.parnu.ee
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kalapüügivõistlus aerupaatidel (lubatud päramootorid)
võistlejatel sauna kasutamise võimalus (peale võistlust)
auhinnad paneb välja Bobo Fishing ja Puhv
kaldal pakutakse sooja närimist
KALDAL PÜÜGIVÕISTLUS LASTELE
lõkkeõhtu merelaiu sadamas, ELAV MUUSIKA
majutuse võimalus kämpingutes (eelregistreerimisel)
aerupaatide laenutus (eelregistreerimisel)

KAVA
9.00 kogunemine
10.00 võistluse start
16.00 võistluse lõpp
16.45 autasustamine
18.30 saun võistlejatele
20.00 lõkke süütamine

MERELAIU PUHKEKÜLA, TÕSTAMAA LAHT, TÕSTAMAA

INFO: +372 501 7067

Tõstamaa laululava
KORISTUSTALGUD
laupäeval, 4. mai 2019, kell 11
Pärnumaa, Pärnu linn, Tõstamaa alevik
TALGUTÖÖD:
prügikoristus, oksakoristus, riisumine.
KAASA VÕTTA:
töökindad, rehad ja HEA TUJU!
Talgujuht, kontaktid: Tõstamaa Rahvamaja,
katri@tostamaa.ee, 523 6350
Talgukood: 190322009

AMPS & LONKS VÕTAB ALATES MAIKUUST MÜÜKI
KOHALIKKU KÄSITÖÖD.
LEPIME KOKKU POOTSI.JAHIMAJA@GMAIL.COM VÕI
53546644

