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22. aprillil toimus Tõstamaa 
rahvamajas osavalla solistide konkurss 
“Muusika meid kõiki seob”.
Lasteaia kategooria esikolmik:

1. koht Klaara-Loore Meras
2. koht Saskia Soosaar
3. koht Garret Pukk

7. – 8. aastaste esikolmik:
1. koht Nora Rand
2. koht Erika Sahtel
3. koht Mirtel Pihle Piirme

9. – 10. aastaste esikolmik:
1. koht Merileen Meras
2. koht Kirke Sahtel
3. koht Kene Sireli

11. – 13. aastaste võitja Anna-Sharlotte 
Hallgrimsson
15. – 18. aastaste võitja Anny Kerem
Grand Prix võitja Anna-Sharlotte Hallg-
rimsson

Lapsi õpetasid lauluõpetajad Katri Järg, 
Aita Kaaver, Ivi Kask ja Kaidi Soosaar.

Muusika liitis taas südameid



TOIMETUS

Toimetaja: Ülle Tamm tel 505 5340, 
küljendaja: p2

Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus 
              Tõstamaa osa val la keskus

Internet: parnu.ee, www.tostamaa.eu

Levi: Tõstamaa PMÜ kauplus, Tõhela raamatu-
 kogu,  Tõs ta maa raa ma tu ko gu, 
 Pootsi pood, Tõstamaa bensiinijaam.

Trükikoda: OÜ Hansaprint

Tiraaž: 550 tk

Saatke meile oma jutte ja fotosid aadressil 
leht@tostamaa.ee

TÕS TA MAA OSA VAL LA KO GUS 26. APRILLIL 2022

E
tteheitvalt vaatan otsa aia lodusemas 
servas, külmas vees kükitavale varsa-
kabjatuustile, sest enamasti on sel 

ajal temast saanud suur, kollane ja lõken-
dav maapealne päikeselaik. 

Veidi kaugemal peenras on pontsakad 
sinised hüatsindid pressinud rammusad 
õisikud taeva poole. Kollastel seltsilistel 
paistab minevat veel kõvasti aega. 

Sinikollane värvikombo kannab sellel 
kevadel ainult ühte mõtet – sõda ja kanna-
tused Ukrainas. 

Tunnen end isegi pisut süüdi, et samal 
ajal võin mina siin nautida sooja tuba, 
puhast vett, toitu ja vaikust. Igapäevased 
uudised sõjakoledustest väänduvad nagu 
okastraat ümber ajukäärude ja halvavad 
tavapärast tegevust. 

Tuleb kohe selline tühja sahtli tunne ja 
kui ei sunni end füüsilisele tegevusele siis 
märkad ennsat lihtsalt mõttetult nurka jõl-
litamas.

Me peame jääma rahulikeks, ütleb alal-
hoiu instinkt, aga riigis siblib ringi hulk 
rahutust külvavaid tegelasi. Imelik, et nad 
ei mõtle oma provokatiivsete sõnavõttude 
tagajärgedele. 

Isade ja emadena kannataksid ka ju 
nende lapsed ja lapselapsed võimaliku krii-
si olukorras. 

Palju oleks vist tahta, et seltsimehed käi-
tuks riigimehelikult nagu üks mees ja nai-
ne Eesti eest. 

Meie, eestlased, seisame üheteise kõrval 
nagu pingviinid ja kannatame oma mure-
sid igaüks omaette. Igaks juhuks naabriga 
ei räägi, isegi sõbraga ei räägi.

 Vahel on nii kuratlikult hea mõne soo-
ja hingesugulasega asjad paari pitsi terava 
kõrvale läbi kiruda ning arutada, et jaksaks 
jälle edasi pingviinitada. 

Ül le Tamm, 
toi me ta ja

Juhtkiri
1. Pärnu linna kultuuri- ja spordivaldkonna 
strateegia 2022 – 2030. Ettekandega esines 
Andrus Haugas.

Pärnu linna kultuuri- ja spordivaldkon-
na strateegia 2022 - 2030 avalik väljapanek 
on 27. aprill kuni 18. mai 2022 (kaasa arva-
tud): Pärnu linna veebilehel www.parnu.ee; 
tööpäevadel: Pärnu Linnavalitsuses Suur-
Sepa 16, Pärnu ruumis 103, Audru osaval-
lakeskuses (Pärna allee 7, Audru alevik), 
Paikuse osavallakeskuses (Pärnade pst 11, 
Paikuse alev) ja Tõstamaa osavallakeskuses 
(Sadama tee 2, Tõstamaa alevik).

Ettepanekuid saab esitada avaliku välja-
paneku kestel kuni 18. maini 2022 (kaasa 
arvatud):

Pärnu linna veebilehel www.parnu.ee; 
tööpäevadel linnavalitsuses ja osavallakes-
kustes kohapeal; saata e-posti aadressile lin-
navalitsus@parnu.ee; saata postiaadressil 
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn.

Avalik arutelu toimub 20. mail kell 13 
Pärnu Keskraamatukogus, aadressil Aka-

deemia 3, Pärnu linn.

2. Eakate koostöökogusse esindaja 
määramine.

Osavallakogu otsustas nimetada Pärnu 
eakate koostöökogusse osavalla esindajaks 
Mari Lühiste.

3. Ülevaade Tõstamaa kultuuritegevusest.
Tõstamaa rahvamaja juhataja Gerti Marus 
andis ülevaate kultuuri hetkeseisust, 
toimunust ja tutvustas eesootavaid üritusi.

4. Ülevaade Tõstamaa sporditegevusest.
Toomas Rõhu andis ülevaate spordite-

gevusest osavallas. Traditsioonilised spor-
diüritused on: suusapäevakud, mälumän-
gusari, võrkpalliturniir, Jüriöö jooks, Tõs-
tamaa jooks, rannamängud, vallapäevade 
spordiüritused, korvpall, orienteerumine. 
Väga populaarseks on muutunud Tõstamaa 
pargis asuv disc-golfi  rada.

Teave relvaomaniku surmast jõuab rah-
vastikuregistri kaudu lubadeametni-

kuni, kes teeb piirkonnapolitseinikule töö-
ülesandeks relv(ad) ja laskemoon politseis-
se hoiule toimetada. Piirkonnapolitseinik 
võtab lähedastega ühendust ja lepib kok-
kusaamise aja kokku. Relva ja laskemoona 
üleandmine/vastuvõtmine toimub nende 
asukohas.

Piirkonnapolitseinik vormistab koha-
peal kahes eksemplaris relva ja laskemoo-
na üleandmise-vastuvõtmise akti. Üks 
eksemplar aktist jääb politseile, teine üle-
andjale. Lähedased teavitavad pärimisme-
netluse käigus notarit, et pärandvara hul-
gas on relv(ad) ja laskemoon. Alates päran-
di vastuvõtmise päevast kolme kuu jooksul 
on pärijal õigus:

Esitada taotlus päritud relva kohta rel-
valoa saamiseks, relva laskekõlbmatuks 
muutmiseks või selle laskekõlbmatus-

nõuetele vastavuse tuvastamiseks (lisan-
dub riigilõiv). Relvade laskekõlbmatuks 
muutmise töid teostavate firmadega peab 
ise ühendust võtma ja teenuse tellima. Peale 
teenuse tellimist saab politseis vormistada 
relva laskekõlbmatuks muutmise taotluse. 
Relva laskekõlbmatuks muutmise maksu-
mus oleneb relvast ja tehtava töö suurusest.

Võõrandada päritud relv ja selle laske-
moon relvaseaduses kehtestatud korras 
(riigilõiv puudub ja pärija leiab ise relvale 
ostja).

Samuti on võimalus esitada politsei-
le vabas vormis avaldus relva hävitamise-
le saatmiseks. Lisaks tuletame meelde, et 
leides relva või laskemoona tuleb sellest 
teavitada koheselt politseid helistades 112. 
Täiendavat infot ja lubadeametnike kon-
taktid leiab htt ps://www.politsei.ee/et/
juhend/relvaluba-fueuesilisele-isikule

Signe Laasi, piirkonna konstaabel

Mida teha kui pärandvara hulgas on relv?
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Uus rõõmus kohtumispaik 
Tõstamaa südames!

Taotle erateele 
kruusatoetust!

 Alates 15. maist kuni 15. juu-
nini ootame taotlusi erateedele 
kruusa saamiseks. Kruusa eral-
damist saab taotleda üks kord 
kolme aasta jooksul. 

Eratee omanikust taotleja 
peab elama 1. jaanuari seisuga 
vähemalt aasta rahvastikuregist-
ri järgi Pärnu linna hajaasustu-
sega piirkonnas. Juhul kui kolm 
aastat tagasi on kruusa taotletud 
siis nüüd on selleks uus võima-
lus. 

Taotluse esitamise eelselt 
peab eratee äärest olema eemal-
datud võsa. Kruusa eraldatakse 
kuni 20 tonni 100 meetri pikku-
se eratee lõigu kohta, kuid mitte 
rohkem kui 100 tonni ühe taot-
leja ja eratee kohta. Kruusa veo 
ja laotamise kulud jäävad taot-
lejate endi katta ning vedu ja 
laotamine peab olema teosta-
tud hiljemalt 40 päeva jooksul 
pärast kruusa eraldamise otsuse 
jõustumist. 

Taotlusvorm ja lisainfo toetu-
se kohta on leitavad Pärnu lin-
na kodulehel, taotlusvormi saab 
soovi korral paberil ka osavalla-
keskusest ning juba paberil täi-
detud taotlusvormi on võimalik 
tuua osavallakeskusesse.

Tõstamaa osavallakeskus 

T
õstamaa Meierei Hotell 
alustab peagi oma teist 
suvehooaega ja seekord 

on häid uudiseid ka kõikidele 
omakandi inimestele, sest Tõs-
tamaa südames hakkavad levi-
ma hõrgutavad toidulõhnad. 

Kui ööbimiseks on Meie-
rei Hotell kodule liiga lähedal, 
siis restost on küll põhjust läbi 
astuda igaühel, olgu lõuna või 
õhtusöögiks, pidulike tähtpäe-
vade tähistamiseks või ka liht-
salt kiireks kohvi-koogi-joogi 
nautimiseks.

Meierei vana piimasaal on 
saanud uue värske ilme vana-
dest palkidest ehitatud baarileti 
ning vintage laudadega, millest 
osad Adler Puidu abiga uuele 
elule aidati. Koduselt puidus-
tele laudadele-toolidele sekun-
deerivad kaasaegne disain-
mööbel, klassikalised vaibad ja 
muidugi kollane Tõstamaa tel-
lis. Saalis on rohkem kui neli-
kümmend kohta, päikeseter-
rassil veel pea samapalju lisaks.

Menüü on üles ehitatud 
kohalikule toorainele, millele 
annab kerge aktsendi…juust! 
Teatavasti on ligi sada aastat 
vanas majas valmistatud tonni-
de viisi maitsvat juustu. Juustu-
ne menüü ongi just kummar-

dus maja väärikale ajaloole.
Meierei Resto uksed ava-

nevad esmakordselt laupäeval, 
7. mail kell 12. Pidu käib terve 
nädalavahetuse, sest esimest 
sadat toidunautijat premeeri-
takse maja poolt klaasi kihise-
vaga. Avanädalavahetuse küla-
liste vahel toimub ka suur ema-
depäeva loos, mille peaauhin-
naks on ööbimispakett kahele 
Meierei Hotelli superior toas 
koos 3-käigulise õhtusöögi ja a 
la carte hommikusöögiga. 

Kõik huvilised on oodatud 
niisama läbi astuma, aga õhtu-
söögiks on ikka kindlam bro-
neerida laud ette: meiereires-

to@gmail.com.
Esialgu on Meierei Resto 

avatud nädalavahetustel ree-
dest - pühapäevani, alates 20. 
juunist kuni augusti lõpuni 
iga päev ja siis saab nautida ka 
hommikusööki. Edaspidi on 
tulekul erimenüüdega teema-
õhtusöögid, neist esimene juba 
RäimeWesti ajal. Kogu info res-
to uudiste kohta on peagi näh-
tav: ww.tostamaameierei.ee.

Anne-Liis Ostov
Tõstamaa Meierei perenaine 

osavallakeskustes kohapeal

Kohtumine 
jutuvestjaga 

 29. märtsil oli Tõhela raama-
tukogus külas jutuvestja Ena 
Mets. Kahe tunnine pärastlõu-
nane aeg lugude ja pilli taus-
tal oli meeli ülendav. 

Ena lood räägivad inimese 
suhtest loodusega – igaühel on 
see erinev: on suhteid, mis on 
väga lähedased ja isiklikud, on 
neidki, mis on külmad ja kau-
genenud. Ometi ei saa me loo-
duseta elada, me ei saa elada 
temast väljaspool.

Birgit Pere

3 (280) nr 4 / 2022 aprill



A
ino Karu lapsepõlv 
möödus peaasjalikult 
Pärnus Sillutise tänava 

eestiaegses haiglas, sest seal töö-
tas tema ema. Tüdrukuke laulis 
ja tantsis köögitädidele ja nemad 
hellitasid teda söögiga. 

Haigla kord ja puhtus lum-
masid sedavõrd, et kehva vene 
keele tõttu jättis Aino pooleli 
gümnaasiumi ning asus õppi-
ma Tallinna meditsiinikoo-
li. Ämmaemandat loeti velskri 
järel järgmiseks astmeks ja just 
selle eriala Aino valiski. 

Koolis õpetas tugev vabariigi-
aegne arstkond. Praktika toimus 
pealinna keskhaiglas, aga vii-
mane faas toimus juba Sillutise 
tänava haiglas. Diplomi saami-
seks pidi olema vastu võetud 25 
sünnitust. Dr Ester ütles alati, et 
eestiaegse õpetuse järgi on täht-
saim inimene haiglas sanitar. 

Tohtrit peab teietama, see 
lihtsalt ei kõlba, et tänapäeval 
karjutakse: “Madis, Madis tule 
siia!” Liigne semutsemine on 
kurjast, sest siis on keeruline 
alluvate vastu nõudlik olla. Aino 
oli tulnud eestiaegsest haiglast 
ja harjunud tollase hierarhia-
ga - see andis pitseri tema tööle. 
Teda peeti hirmus rangeks, ehk 
isegi kurjaks. Nii arvab ta ise. 
“Minu eesmärk oli olla konk-
reetne, sest haiglas pidi kord 
majas olema,” jääb naine oma 
veendumustele kindlaks.

1955. aastal võttis Tõstamaa 
värske ämmaemanada vastu 
pimedusega. Haiglas ei olnud 
elektrit ja pooled lapsed sündi-
sid petrooliumilambi valgel. Hil-
jem sai voolu alates kella neljast 
hommikul. Sünnitused kippusid 
olema hommikupoole ööd. Jõu-
kamad sünnitajad toodi hobuse 
või krusaga, kuid tihti tuli tul-
la ka omil jalgeil. Ainukesena 
oli telefon dr Sermatil. Ämma-
emanda tööaeg oli määrama-
ta, keskmiselt tuli laps ilmale 24 
tundi. 

Vanasti olid lapsed väikesed, 
naljalt üle kolmekiloseid ei sün-
dinud. Aastad näitasid, et väi-
kesed naised on tublimad sün-
nitajad kui suured. Enamasti on 
vastsündinud roosad või sinised, 
elutu laps on sündides valge. 

Ekstra elustamisvahendeid 
ei olnud, tegime sooja – külma 
vanni, stimuleerisime südant ja 
lapsest kasvaski suur ja tugev 
inimene. Praegu on peened voo-
did, aga lihtne maanaine 

pani oma beebi kummutisaht-
lisse, see oli sügav ja turvaline 
koht.

Ämmaemand Karu on vastu 
võtnud neljad kaksikud. Platsen-
tapeetuse korral tehti narkoosi 
eetriga. “Keskhaiglas anti sünni-
tajatele hapnikku, meie ka, aga 
ükskord käis kõva pauk ja pärast 
seda jäi see teenus ära. Tagant-
järgi selgus, et õliste kätega ei 
tohi hapnikuballooni keerata. 
Kui meenutada, mida me kõike 
petroolilambi valgel tegime, siis 
tõusevad ihukarvad püsti, aga 
olime noored ja julged,” imestab 
Aino siiani.

Kord tuli Lepaspea kandis 
ootamatult ühes pulmas sün-
nitus vastu võtta. Oli laupäeva 
õhtu ning Aino hakkas just sau-
na minema. Kutsuti vaatama, et 
ühel naisel kõht valutab, ei olnud 
juttu pulmadest ega midagi. Ei 
olnudki lihtsalt valu, oli hoopis 

sünnitus. Nägi siis asi välja nii, et 
ühes toas käis kõva pidu ja teises 
tuli ilmale värske ilmakodanik.

“Kui mina saaksin säädust 
teha, hoiaksin naised peale sün-
nitust nädala haiglas. Tegemist 
on ikkagi suure veritseva haava-
ga naise organismis. Tänapäeva 
naised on füüsiliselt palju nõr-
gemad, pärast on põletikud ja 
muud hädad. Vanasti sünnita-
sid naised ise, tänapäeval sünni-
tavad arstid,” on Aino arvamus. 
Kord ütles 11 last ilmale too-
nud naine Ainole, et tänu hea-
le ämmale ei pidanud ta veda-
ma vett ega põrandaid küürima, 

Ilm lapsi täis ning ise naudib Sibel

Nägi siis asi 
välja nii, et ühes 
toas käis kõva 
pidu ja teises 
tuli ilmale värske 
ilmakodanik.
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ainult seetõttu on ta tervis kor-
ras. Teiseks kupataks ta mehed 
sünnitustoast minema, sest seal 
ei tea enam keda aidata, kas 
meest, naist või last.

1968. aastal sünnitusosakond 
likvideeriti ja Ainole jäi töö nõu-
andlas. “Väikses haiglas tuli iga-
sugu töid teha. Kord sikutasime 
dr Rannikuga patsiendi põlve lii-
gesesse tagasi, mis nägi välja nii, 
et mina olin kaksiratsi põrandal 
lebava karjuva hädalise otsas, et 
teda kinni hoida ning dr. Ran-
nik tiris ja väänas ning põlv sai-
gi paika. Kõrvalpalatist kargas 
välja mees, kes arvas tegu olevat 
seatapuga. See oli üks püsima-
tu põlv, mis edaspidi juba liht-
samalt paika sai. Õmblesime 
ka kui vaja, olime ikka kanged 
õmblejad,” jutustab Aino.

Kord külmal talveööl eksis 
Porgandi baarist üks väga nap-
sine särgiväel mees Aino akna 
taha ja otsis head inimest, kes 
sooja laseb. Aino lubas mehe 
tuppa ja pani kööki magama. 
Tänuks elu päästmise eest on 
sellest saadik Ainol abiline igaks 
tööks. 

Üks teine kord oktoobris 
seikles heledapäine saksa üli-
õpilane Tõstamaa kandis ja otsis 
öömaja. Noor mees oli veidi 
haiglane ja väsinud ning öö oli 
tulekul. Aino tuli parasjagu töölt 
ja head nõu poisile anda ei osa-
nud, aga süda hakkas ligimese 
pärast valutama. Põrutas kohe 
sõber Luule juurde, vajutasid 
autole hääled sisse ja tõid poisi 
Luule juurde öömajale. Noor-
mees oskas vene keelt ja seega 
oli suhtlus lahendatud. Nüüd, 20 
aastat hiljem, otsis mees Luule ja 
Aino üles ja kirjutas neile. Suu-
rest tänutundes saadab kingitu-
si, kirjutab toredaid kirju, helis-
tab ja on ka külas käinud. Praegu 
elab mees Dresdenis ja on sõja-
teaduste doktor.

Kirikuasjadega toimetamist 
loeb Aino oma elutööks. Ta 
mäletab hästi Tõstamaa kiri-
ku torni kokkuvarisemist 1972. 
aasta jaanipäeval. Aino nägi 
seda kõike oma silmaga. “Kõik 

toimus sekundi murdosa vältel. 
Äkki tekkisid praod, selline tun-
ne oli, et torn tuleb peale. Naab-
rimees Lapi Vello ütles, et ma 
olla olnud sellist imelikku nägu. 
Õpetaja Lusikas oli kuni oma 
surmani kange taastaja ja kor-
raldaja.”

Ühel päeval tõi Elsa Lõõbas 
kiriku võtme Aino lauale. Sealt-
maalt tegeles kirikuasjadega 
Aino. Mure südames, asus nai-
ne taastamistöid organiseerima 
koos Printseli nimelise ehitus-
inseneriga. Keegi appi ei tulnud, 
sest nõukaajal kirikut kardeti. 
Mitu aastat tegutseti kahekesi. 
Eesti Vabariigi tulles ja hakkaja 
vallavanema Andrei Udu abiga 
taastati kirikut hulk aastaid. 

“Uue vabariigi algusaegadel 
ei mahtunud kirikulised püha-
kotta ära, nüüd on pühapäe-
val kolm kirikulist  Urve, Elli ja 
mina. Uks kinni, uks lahti ja nii 
palju aastaid, minu aeg on nüüd 
läbi.”

Karul päris lihaseid lapsi ei 
ole. “Ju see pidi siis nii mine-
ma, paljud ämmaemandad on 
vanatüdrukud,” kommenteerib 
naine. Kõigest hoolimata ütleb 
Aino Karu, et alev on oma lapsi 
täis ja eks neid ole ka igale poo-
le laia ilma läinud. Rõõmu teeb 
see, et ärgas eluvaim veel sees 
on. 

Naise hinge paitab klassi-
kaline muusika, eriti Sibeliuse 
teosed ja muidugi Tsaikovski ja 
Rahmaninovi esimesed klaveri-
kontserdid.

Ülle Tamm
toimetaja 

iust
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KOO LI MA JA KA JAS TAB

Meie traditsiooniline Playback show toimus sel 
õppeaastal kevadel, sest sügisesed piirangud panid 
üritusele põntsu.

Selle aasta teema oli animatsiooni ja multikate muusika, tee-
ma pakkusid välja õpilasesinduse liikmed. Peaaegu kõik klassid 
alates 5. klassist võtsid osa ja laval oli ka loomulikult õpetajate 
grupp esindatud. Parimad valis välja žürii - Gerti Maruse, Mer-
lin Miido ja Teele Tõnisson. Esimese koha võitis 12. klass, teise 
koha 11. klass ja kolmandaks sõeluti 9. klass. Kõik etteasted olid 
toredad ja vahvad. Tänu paljudele sponsoritele saime jagada pal-
ju, palju auhindu. Aitäh baar Väljas, Ermistu puhkeküla, Mertex 
Mets, Marendow OÜ, Popoco, OKOK vaba aja keskus, kirjastus 
SEIK, Valgeranna seikluspark, Tervise paradiis ja Cotze söögi-
maja.

Kohtume uuel õppeaastal uute etteastetega!
Karoliine Kask

Koolis said elavaks 
multikate tegelased
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Aprillis külastati noortekeskust 301 korda st, et keskmiselt 
külastas noortekat 19 noort päevas.

Esimene aprill oli meil naljapäev, sestap tegime väikese viktoriini 
naljakate küsimustega. Parimad vastajad said ka pisikesed auhinnad.

Kokandusringides valmistasid noored sel kuul juustuküpsiseid, 
mac and cheece ehk makarone juustuga ja smuuti kausse. Kõik val-
minud toidud olid väga maitsvad!

9. aprillil tähistas Tõstamaa rahvamaja sünnipäeva ja selle puhul 
oli avatud ka noortekeskus. Kõik huvilised said tulla meile külla ja 
soovi korral meisterdada sünnipäevakaarte.

16 - 17. aprillil toimus noortekeskuses minilaager. Laagris sai 
võistelda noorte olümpial, fotojahis, kahoot mälumängus ja ilusai-
ma muna tegemisel. Kõik parimad said premeeritud vingete auhin-
dadega! Veel vaatasime koos noortega videot “Kuidas tuua igasse 
päeva rohkem häid emotsioone ja liikumist?”. Lisaks nendele tege-
vustele toimus laagris ka kolmetunnine hüpete töötuba “Parkuur ja 
akrobaatilised hüpped”, mida viis läbi akrobaatikakool Partner Akro. 
Töötoas õppisid noored tegema fl ippe, saltosi ja ka õigesti kukkuma! 
Meil oli väga tore ja meeldejääv laager! Aitäh kõigile osalistele ja abi-
listele! Laager toimus tänu Pärnu linnavalitsuse toetusele.

20. aprillil tegime algust unenäo-
püüdjate meisterdamisega. Kuna 
nende tegemine ei olegi nii lihtne 
kui alguses tundub, siis läheb nende 
valmistamisega veel natukene aega.

Maikuu tuleb samuti sisukas. 
Mitu aastat ei ole saanud laata-
del käia, aga nüüd on noortekes-
kus kohal 14. mail, kui toimub Räi-
meWest. Toimetame lastenurgas, 
seega tule astu läbi!

Noorsootöötajad 

Janika ja Karoliine

12.05 - 20.05.2022 saab 
Sutirannas teoks Erasmus+ 
noortevahetus, mille eesmär-
giks on üheskoos leida 
lahendusi, kuidas tänapäeva 
muutuvas maailmas inimli-
kuks jääda. Inimlikuks iseen-
da, teiste ja looduse vastu. 

Seitsme päeva jooksul veeda-
me palju aega looduses, isekes-
kis ja kõrvuti. Püüame märgata 
muudatusi iseendas ja otsime 
loovaid lahendusi paremaks ole-
miseks. Kuidas indiviidina suu-
res masinavärgis muuta maail-
ma? Muutuste agentideks saa-
vad olema 30 noort Hispaaniast, 
Rumeeniast, Põhja-Makedoo-
niast, Leedust ja Eestist.

Esimestel päevadel saame 

tuttavaks, loome koos mõnu-
sa grupitunde. Arutleme, kui-
das on lood partnerriikides jät-
kusuutlikkusega, milliseid häid 
praktikaid on ellu viidud ning 
mille poolest võiks areng kiirem 
olla. Suhtleme kohalikega ning 
kogume inspiratsiooni kuidas 
hoolitseda oma vaimse tervi-
se eest kohas, kus on pealtnäha 
vähem võimalusi kui maakonna 
keskustes.

Tutvustame võõramaalaste-
le meie saunakultuuri ning kok-
kukuuluvust loodusega. Õpeta-
me looduses ellujäämise osku-
si. Leiame koos lahendusi, kui-
das öelda ei plastikule, mis meid 
kõikjal varitseb. Loome ise jät-
kusuutlikke kinke. Viiel korral 
on meil rahvusvahelised õhtud, 

kus erinevad riigid tutvustavad 
oma kultuuri, toitu ja kombeid.

Lisaks mitmesugustele töö-
tubadele külastame Pärnu kes-
kuslinna ning kohtume Tõsta-
maa keskkooli noortega. Koolis 
plaanivad rahvusvahelised noo-
red gümnasistidele tutvustada, 
milliseid Erasmus+ projekte on 
olemas ja nendes osalemise või-
malusi. Kuna meie projekti olu-
liseks osaks on jätkusuutliku elu 
elamine ning propageerimine, 
viiakse kooliõpilastega läbi üks 
mõnus töötuba, kus igaüks saab 
taaskasutuse teel omale ühe 
mõnusa asja meisterdada.

Olles osalenud mitmel rah-
vusvahelisel koolitusel ja noor-
tevahetusel võin juba praegu 
üsna kindlalt väita, et kaheksan-

da päeva õhtuks on 30st võõ-
rast saanud üks mõnus ja üht-
ne kamp, kellest on raske lahku 
minna. Hing on täis mõnusaid 
tundeid ning vaim on virge, sest 
ollakse ühe ägeda kogemuse 
võrra rikkamad.

Eesti grupist on veel paar 
osalejat puudu. Kui oled 18 - 25 
aastane ning sul on 12. - 20. mail 
(sisaldab saabumise ja lahkumi-
se päeva) võimalus täismahus 
meie noortevahetusel osaleda, 
võta ühendust Nataliega (lind-
natalie@hotmail.com). Projektis 
osalemine on tasuta. 

Kohtume peagi Tõstamaal!
Liis Vääna

Rahuvsvaheline noortevahetus Be an Agent of Change

Aprillikuu on naljakuu
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1. koht SAULEPI
Monika Adler, Eve arusalu, 

Biret Põldaru, Birgit Põldaru, 
Janika Siig, Harli Käärt, Sten-
Jents Käärt, Teet Tetsmann, Val-

Judopoisid olid edukad
17. aprillil Tartus toimunud noorteturniiril olid edukad 

kaks Tõstamaa judopoissi, kes tõid ära kaks medalit: Jakob-
August Kalbach saavutas hõbemedali D vanuseklassis, kaalu-
kategoorias 49 kilogrammi ja Jaan Tormi Uustalu, teenis nel-
janda koha E vanuseklassis, kaalukategoorias 29 kilogrammi.

Treener Ott Otsmanni sõnul olid mõlema poisi maadlused 
võitluslikud, kumbki pidas kolm kohtumist. Poisid olid väga 
tublid!

Judotrennis käib tänavu 11 last ning neist kolm on tüdru-
kud. Treenitakse kaks korda nädalas 1,5 tundi korraga. Judo 
arenadab hästi nii vaimu kui keha. Tähtis on vastasvõistleja, 
treeneri ja ruumi austamine ja teisalt saab treeningu käigus 
koormuse kogu keha ning areneb hästi koordinatsioon. TT 

TÕSTAMAA VÕRKPALLITURNIIR 2022

do Põldaru, Priidik Raudkivi, 
Markes Kesa
2. koht ALEV

Karoliine Kask, Laura Pärna, 
Merlin Miido, Heili Timm, Lau-
ra Jõe, Eneli Pulk, Tomek Jaan-
soo, Ardi Oja, Janek Jaansoo, 
Aro Kütt, Kristiina Lepik
3. koht TÕHELA

Linda Anderson, Silvia-Ast-
rid Kalbach, Liis Rõhu, Gre-
te Vulkan, Andres Laur, Raido 
Salk, Ville Vulkan, Marek Salk, 
Rico Rohtlaan
4. koht KESKKOOL

Marta Kommer, Triin Adler, 
Anni Kerem, Grettel Sooni-
soo, Kärt Elismäe, Keitlyn Kaal, 
Risto Rand, Kevin Päästel, Ste-
nar Fedulajev, Markus Loginov, 
Mark Sander Salk, Eliise Kulvere

Tõstamaa spordiklubi 

Peale kaheaastast koroonapausi toimus taas Tõstamaa 
võrkpalliturniir. Osales 4 võistkonda ja ühe kuu jooksul peeti 
kümme täispikka võrkpallimängu. Mängud olid nii tasavägi-
sed, et fi naalmängude järel läks võitja selgitamiseks vaja nn 
kuldset geimi.
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1. koht ja 1. koht oma vanuseklassis LEEGID: Lillerine Lille, Ker-
tu Lille, Sireta Jürgens, Paul Tilk, Janno Pavlov, Sten- Jents Käärt (üle 
180), aeg 7,39 minutit

2. koht ANU JOOKSUTRENNID: Janely Kuuskler- Adler, Katrin 
Ubaleht, Rainis Saar, Triin Toode, Erki Salk, Ivar Salk (üle 180) aeg 
7,52

3. koht ja 1. koht oma vanuseklassis BAARI EEST VÄLJAS: Lau-
ra Jõe, Karmo Kuristik, Anny Kerem, Kristjan Sireli, Venno Press, 
Heleri Bauer (91- 180) aeg 8,19

4. koht EHITAJATE TEE: Andra Vaaks, Rando Rand, Heili 
Timm, Epp Tuisk, Joosep Käär, Rico Rohtlaan (üle 180) aeg 8,26

5. koht METSA TÄNAVA JOOKSUKLUBI: Angela Vaaks, Lauri 
Sahtel, Liia Oidjärv, Priit Kaljurand, Kerli Kaljurand, Fritjo Pukk (üle 
180) aeg 8,38

6. koht TKK: Marta Kommer, Kevin Päästel, Kaieriin Bart, Mark 
Sander Salk, Piret Bart, Risto Rand (91- 180) aeg 8,40

7. koht TEAM MERTEX: Indrek Meras, Jaanika Soosaar, Indrek 
Teki, Kadri Käärt, Anna Henriet, Tarmo Adler, (üle 180) aeg 8,45

8. koht HÄSTI KIIRED: Marilin Tetsmann, Keijo Greim, Meri-
lin Lumpre, Ardi Oja, Kätlin Kask, Margus Sireli (üle 180) aeg 8,52

9. koht VÄRATI VÄGEVAD: Pilleriin Teras, Ergo Elmend, Janne 
Raud, Aro Kütt, Pilvi Kase, Aigo Pikk (üle 180) aeg 9,00

10. koht KASTNA/ TÕHELA: Kalvi Sommer, Veiko Sommer, 
Diana Sommer, Andres Kalbach, Silva- Astrid Kalbach, Heidi Uus-
talu (üle 180) aeg 9,05

11. koht ja 1. koht oma vanuseklassis PART.1: Joonas Rõhu, Joo-
nas Viilik, Christopher Madisson, Nora Kalda, Keitlyn Kaal, Gert-
rud Martson, (61- 90) aeg 9, 16

12. koht MAAKAD: Merileen Meras, Kene Sireli, Elena Pulk, 
Romet Lille, Steven Tetsmann, Jens Siig (61- 90) aeg 9,24

13. koht NURMISTE: Janely Sims, Kristjan Sims, Enely Piirme, 
Jüri Piirme, Edeli Piirme, Kert Sims (91- 180) aeg 9,48

14. koht ja 1. koht oma vanuseklassis 1. KLASS & CO: Ragnar 
Kaja, Zima Henriet, Liisa Maria Ots, Nora Rand, Manivald Muuga, 
Zoya Henriet (alla 60) aeg 10,21

15. koht MARI 30: Anna Sharlotte Hallgrimsson, Magnus Karl 
Magnusson, Andris Eeriksoo, Liisbeth Sikk, Robin Sikk, Anabell 
Eeriksoo (91- 180) aeg 10,32

16. koht PEREKOND VESKIMÄGI: Maarja- Helena Veskimägi, 
Katre- Maris Veskimägi, Lembe Veskimägi, Lenne- Merit Veskimä-
gi (91-180) aeg 10,55

17. koht 2. KLASS: Miia Adler, Erika Sahtel, Jessica Jaansoo, 
Jakob August Kalbach, Kirsika Saar, Anton Rand (alla 60) aeg 13,14

18. koht TÄHEKESED: Marta Raavik, Kasper Tomson, Klaara- 
Loore Meras, Jaan Tormi Uustalu, Keitrin Kaljurand, Remo Adler 
(alla 60) aeg 13,25

19. koht SINISED DRAAKONID: Freija Ilmsalu, Marvin Tuul-
mees, Eliisabeth Päästel, Dimothi Selgoja, Jasmiin Liiv, Revo Raavik 
(alla 60) aeg 13,43

20.- 21. koht MARUS: Mia Marus, Timo Marus, Desiree Marus, 
Dominic Marus, Mai Marus, Taavi Marus (alla 60) aeg 15,0

20.- 21. koht ANNUSTE: Maris Marus, Ülo Marus, Gerti Marus, 
Üllar Marus, Ülle Marus, Toivo Marus (üle 180), aeg 15,0 minutit

Tõstamaa spordiklubi

Tõstamaa Jüriöö teatejooks 2022
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TULE TÖÖLE LASTEAEDA!
Tõstamaa lasteaed ootab oma meeskonda 

LASTEAIA ÕPETAJAT 1,0 ametikohaga, 
rühmas 3-6 aastased lapsed, tööleasumise aeg 22. august 2022 

ja 

LOGOPEED/ERIPEDAGOOGI 0,25 ametikohaga, 
tööleasumise aeg september 2022.

Pakume põnevat ja vaheldusrikast tööd, võimalusterohket 
töökeskkonda ning väljakutseid ja arenguvõimalusi.

Nõuded kandidaadile: erialane kõrgharidus või 
kõrgharidus ja pedagoogilised pädevused,

 eesti keel emakeelena.

Sooviavaldus, CV ning kvalifi katsiooni tõendavate 
dokumentide koopiad saata 23. maiks 2022 

e-aadressile lasteaed @tostamaa.ee.
Lisainfo telefonil 5346 5490.
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APRILL
Laupäeval, 30. aprillil kell 16 Tõstamaa rahvamajas 

Tornimäe näitseltsi etendus
 „Pansionaat Eluratas“

MAI
Neljapäeval, 5. mail kell 18 Tõstamaa rahvamajas 

südantsoojendav EMADEPÄEVA KONTSERT

Laupäeval, 7. mail kell 11 Tõstamaa Laululaval
Kevadised talgud „Teeme ära“

Laupäeval, 7. mail kell 12 Tõstamaa kooliaias 
KEVADINE ROHEVAHETUS

Laupäeval, 14. mail kell 10 - 14 Lao kalasadamas 
RäimeWest 2022 

peaesineja räim, lusti ja lõbu pakuvad ansambel 
REGATT ja paljud teised esinejaid

Kogu päev Tõstamaa Meierei Restos 
RäimeWesti eripakkumised, temaatiline kalaõhtusöök 

Räim ja Sõbrad

kell 21 Tõstamaa rahvamajas 
RäimeWest 2022 JÄRELPIDU 

Tantsuks KUKERPILLID
Silmailu pakub tantsutrupp Celavy

Reedel, 20. mail kell 19 Tõstamaa rahvamajas 
Pärnu kunstide kooli orkestri KONTSERT

JUUNI
Kolmapäeval, 1. juunil kell 14 

Tõstamaa rahvamajas/rahvamaja õuealal 
LASTEKAITSEPÄEVA LÕBUS PROGRAMM,

 Tõstamaa lasteaia 65. sünnipäeva tähistamine

Laupäeval, 4. juunil kell 12 Tõstamaa mõisas 
MÕISAKOOL 100 - Tõstamaa Keskkooli 

kooli kokkutulek

Neljapäeval, 23. juunil Tõstamaa laululaval 
JAANITULI 2022

tantsuks mängib ansambel PLAYER

kell 20 Kavaru sadamas 
Kavaru küla JAANITULI 
Tantsuks mängib bänd!

28. juunist kuni 2. juulini kell 19 
Pootsi veinimõisa pärlisaalis 

kriminaalselt põnev teatrietendus “SINIHABE”
osades Lauri Saatpalu ja Karolin Jürise

piletid müügis: Fienta.com

JUULI
Laupäeval, 2. juulil 

Tôhela XX kodukohapäev

KUHU MINNA?

Kul tuu ri ka vas võib et te tul la muu da tu si ja täien du si.

MARIA RATSAKESKUSES annab teada, 
et tänavused ratsavõistlused toimuvad järgnevalt:

7. - 9. mai rahvuslikud võistlused takistussõidus ja koolisõidus,

26. mai - 5. juuni rahvusvahelised võistlused CHI Pärnu 
takistussõidus, koolisõidus ja rakendispordis.

Ootame appi vabatahtlikke. 
Samuti erinevaid töötajaid suvekuudeks.

www.chiparnu.com
info@maria.ee                                                www.maria.ee
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