Foto: Tanel Tuulmees

Nr 7 (250) / august 2019

T

änavused osavallapäevad on saanud ajalooks.
Oli palju näitusi, töötubasid, seikluslikke atraktsioone
lastele jne.
See melu oli lõbus, tore ja
kaasakiskuv, aga kahjuks läheb
kiiresti meelest. Heal juhul jääb
neid päevi meenutama päevakohase tekstiga T-särk või NeleLiisi ja Rolﬁ võrratu esinemine
kirikus.
Aga äsja möödunud peopäevad jätavad selle mäletamiseks
niisuguse sündmuse, mida sa ei

Mälestuskivi Liisule
saa kunagi unustada - sest ta on
sinu silme all alati kui sa temast
möödud.
See on imeilus mälestuskivi pühendusega meie kohalikule rahvalaulikule LIISU ORIKULE. Kivi avati pidulikult 11.
augustil 2019 kell 12 Tõstamaa
rahvamaja juures. Liisu “Loomise laulu” lauldes sammus Vokiratta lauluansambel linikuga
kaetud kivi poole. Lauljad moodustasid kaarja rea kivi taha.
Katte kivilt eemaldasid lapsed. Seejärel austav tseremoo-

nia algas. Kõigepealt luges Katri
ette Ingrid Rüütli õnnitluskirja
ning siis rääkis lapselapselapselaps Marge Päästel Liisu pikast
elust (1873-1970) ja tegemistest
kohalikus seltsielus. Liisu laule
on käidud korduvalt salvestamas, et meie esivanemate kultuur säiliks. Koos teise kohaliku
lauliku Hendrik Jantsoniga on
Liisu käinud Estonia kontserdisaalis esinemas.
Laule õppis emalt ja teistelt
laulikutelt, aga kohandas neid
vajadusel vastavalt toimuva-

Ingrid Rüütli tervitus

J

akob Hurt püstitas omal ajal eesti rahva ette
idee saada suureks vaimult. Tõstamaa rahvalaulik Põlde Liisu (Liisu Orik) on suurepärane näide
sellest, kuidas vaene moonakalapski võib vaimult
rikkaks kasvada. Tegelikult kandis seda rikkust –
suurt rahvalaulude varamut – juba tema ema. Liisu päris ema laulud, kuid õppis elu jooksul juurdegi. Nii aitas ta oma pulmalauludega paljusid
kohalikke noori õnnelikult abieluranda.
Põlde Liisu laule on jäädvustatud juba alates
1930. aastatest ning neid on ilmunud paljudes

rahvaluuleväljaannetes. 40 Liisu laulu, sh 20 pulmalaulu avaldasin ka oma kogumikus “Pärnumaa
laule ja lugusid“ (2017).
Õnnitlen Tõstamaa rahvast suure lauliku
mälestuse jäädvustamise puhul ja tänan kõiki, kes
sellele kaasa aitasid! See on igati tunnustust vääriv
ettevõtmine. Tahaks loota, et teie eeskuju innustab inimesi Eestimaa eri paigus oma kandi suuri
rahvalaulikuid meenutama ja mälestama.
Ingrid Rüütel

le ümber. Liisu laulud olid ülesehitatud vastulaulmise meetodile – üksiklaulja või ka rühm esitab ühe rea, teine rühm vastab
või täiendab mõtet. Liisu kasutas ka parmu- ja kammipilli.
Laulud olid lõbusad, teravmeelsed ja tujutõstvad. Peamiselt oli
Liisu pulmalaulik, aga laulis ka
kirikukooris.
Üht Liisu pulmalaulu kandis kivi avamistseremoonial ette
ka Aima Nurm. Ta on osalenud
Liisu eluajal toimunud pulmades. Lauldes kandis Aima Liisule kuulunud seelikut ja ka laulja
asend – jalg üle põlve oli omane
just Liisu esinemistele.
Mälestuskivi avamine Liisu
Orikule oli möödunud osavallapäevade tähtsündmus ja mis
peamine – see kivi jääb aastateks meenutama ko dukoha
väärikat naist. Astu sinagi hetkeks kivi juurde kui juhtud sealt
mööduma.
QR-koo diga on võimalik
kuulda ka teda ennast laulmas.
Efeline
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Parkimine Pärnus 26 senti päevas, aga kuidas?

JUHTKIRI
 Ei juhtu just iga päev, et
mõni tähtis külaline su kodukülast läbi astub, aga mõned
korrad on seda siiski juhtunud.
President Meri potsatas
helikopteriga nii ootamatult
kohale, et suuremaks kraamimiseks ei jõudnud minnagi. Et
oleks maasikad vahukoorega
mitte vastupidi – nõudis ta ja
jäi rahule.
Rüütlite külaskäigul kaaperdas meie njuufa Silvia härra
presidendi nö ära, võitis riigimehe südame ja turvad olid
isegi pisut kimpus, et suur koer
nende ameti üle võttis. Selgus,
et president oli ka ise kunagi
sarnast koera pidanud.
Seekord oli natuke teisiti.
Presidendi külaskäigust kuulda
saanud sõbrannad-sõbrad jätsid joonelt linnategemised ning
tõttasid saarele, et ulatada sõbrakäsi ja aidata lõunasööki korraldada. Tore seiklus kõigile!
Ja juba ta tuligi siuhti üle
vee, ulja ja sportliku moega.
Krapsas kai peale ning pistis
käe pihku. Edasi sõitsime läbi
küla, et president saaks aimu
kui pisikesel maaribal siinne elu käib. Tuul oli sel päeval
iseäranis halastamatu ja nõnda
me koos külarahvaga pildile
jäimegi, veidi lennukalt. Kersti
vaatas tõtt nii inimeste, lammaste kui lehmadega.
Mis jäi meelde? Tugev ja
teotahteline käepigistus. Naeratus, mis oli on väga soe ja
usaldust hoidev. Haritud ja
maailma näinud inimesena
suurema pildi olemasolu.
Äärmine lihtsus suhtlemisel.
Mina loodan ja tahan, et
meie presidendil ei asenduks
rahvaga kohtudes naeratus
nukraks võbeluseks. Selleks
talle jõudu ja tervist üle augustikuise tähistaeva siit tuulte tallermaalt.
Ülle Tamm, toimetaja

Laienenud Pärnu linn pakub
oma elanikele võimalust osta 70 eurot maksev üheksa
kuu parkimiskaart, millega
võib 1. septembrist 31. maini parkida Pärnu kesklinnas
26 sendi eest päevas.
„Pärnu ja tema osavaldade
elanikel on kaks parkimise sooduskaarti. 32 eurost kohaliku
elaniku kvartalikaarti on mõttekas kasutada suvel või siis, kui
aasta läbi pole parkimiskaarti
vaja. Neil, kes aasta läbi kesklinnas pargivad, on kasulik osta
augusti lõpus üheksa kuu parkimiskaart,“ selgitas abilinnapea Siim Suursild.

32 ja 70 eurot maksvaid parkimiskaarte saavad osta B-kategooria sõiduki omanikud,
kes on liiklusregistrisse kantud sõiduki omanikuna, vastutava kasutajana või kasutajana
ja kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Pärnu linn (koos
osavaldadega). Mõlemat sooduskaarti kasutades maksab
aasta aega parkimist 102 eurot
ehk suvel 35 ja talvel 26 senti
päevas.
Eraparklates Pärnu linna
avalike tasuliste parkimisalade
perioodikaardid ja üksikpiletid
ei kehti.
Linna tasulistel parkimisaladel on parkimine tasuline kesk-

linnas aasta läbi tööpäeviti kell
8-18 (parkimiskellaga esimene tund tasuta) ja ranna rajoonis 1. juunist 31. augustini iga
päev kell 10-18 (parkimiskellaga esimene pool tundi tasuta).
Eraparklate reeglid kehtestavad
nende omanikud ja seal võidakse parkimise eest ka laupäeval ja pühapäeval raha küsida.
Pärnu elanike sooduskaarte müüb Pärnu Haldusteenused. Ostusoovi võib saata veebiaadressil https://haldusteenused.ee/parkimisloa-ostutaotlus-2/.
Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik

Manija saarekeskusesse oli
presidenti oma silmaga
kaema tulnud suurem osa
külarahvast.
Riidal andis veis Milvi aru
edusammudest rannaniidu hooldamisel. Just sellel
karjamaal sündis tänavu ime.
Üle pikkade aastate paljunesid juttselg-kärnkonnad, sest
loomad olid niidu mõnusalt
paljaks nosinud ja lombis
jätkus vett.

Levi: Tõstamaa PMÜ kauplus, Tõhela raamatukogu, Tõstamaa
TOIMETUS
Toimetaja: Ülle Tamm tel 505 5340, küljendaja: p2
raamatukogu, Pootsi pood, Tõstamaa bensiinijaam.
Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus Tõstamaa osavallakeskus
Trükikoda: OÜ Hansaprint
Internet: www.tostamaa.ee
Tiraaž: 450 tk
Saatke meile oma jutte ja fotosid aadressil leht@tostamaa.ee
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Võta Tõstamaa rahvamaja kohvikuruumid rendile!
Pärnu linn annab valikpakkumisel kasutusse Tõstamaa
Rahvamajas (Varbla mnt 3,
Tõstamaa alevik, Pärnu linn)
paiknevad 50,9 m2 kohvikuruumid.
Alghind – üürimäär (sisaldab kõrvalkulusid) 250 (kakssada viiskümmend) eurot kuus (ei
sisalda käibemaksu)
tagatisraha – 250 (kakssada
viiskümmend) eurot.
 Kohvikuruumid on varustatud inventariga ja ruumid on
sisustatud, inventari ja ruumide
sisustusega saab tutvuda kohapeal.
 Lisatingimus: pakkuja kohustub pakkumises esitama tegevuskava, mis peab sisaldama
kavandatava tegevuse kirjeldust,
pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldust, kavandatavate
investeeringute suurust ja olulisi tähtaegu.
Pärnu Linnavalitsuse 26. au-

gusti 2019 korraldus nr 569,
kasutusse andmise tingimused.
 Tagatisraha: 250 eurot.
 Ta gatis ra ha peab olema laekunud enne valikpakkumise tähtaega Pärnu linnava lit su se konto le IBAN:
EE631010220041191010 SEB
Pangas.
 Tagatisraha, mis on tasutud
isiku poolt, kellega sõlmitakse
kasutusleping, loetakse lepingujärgse tasu osaks, teistele osalejatele tagatisraha tagastatakse.
 Tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud pakkujale, kui parima pakkumise teinud
pakkuja ei sõlmi kasutuslepingut linnavara- ja heakorrateenistuse poolt teatatud ajaks.
Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 20. septembril 2019 kell
14.00 Tõstamaa osavallakeskusesse (Sadama tee 2, Tõstamaa alevik, 88101, Pärnu linn).
Pakkumised esitada kirjalikult
kinnises ümbrikus. Ümbriku-

Võimalus saada tasuta ning
soodustingimustel õigusabi

le tuleb märgusõnana kirjutada
„TÕSTA MAA RAH VA MAJA“ ja märge, et ümbriku avab
komisjon 20.09.2019.

mise tingimusega ja teadlik vara
seisukorrast; pakkumise tegemise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja.

Pakkumine peab sisaldama:
andmeid pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul pakkuja nimi,
isikukood, elukoht, kontakttelefon, e-posti aadress, panga
arvelduskonto number, koopia
isikut tõendavast dokumendist; juriidilise isiku puhul isiku
nimi, registrikood, asukoht, postiaadress, kontakttelefon, e-posti aadress, panga arvelduskonto
number); tegevuskava, mis peab
sisaldama kavandatava tegevuse kirjeldust, pakkuja eelneva
majandustegevuse kirjeldust,
investeeringute suurust ja olulisi tähtaegu.
Pakutavat üürimäära sõnade
ja numbritega, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku,
loetakse kehtivaks sõnadega
kirjutatud summa; kinnitust, et
pakkuja on nõus kasutusse and-

 Pakkuja peab olema täitnud
oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas ning ei tohi
omada võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi (s.h
ajatatud võlgnevusi) Pärnu linna ees.
 Pakkumine viiakse läbi Pärnu Linnavolikogu 25. aprilli
2019 määrusega nr 15 kinnitatud Linnavara valitsemise korra
alusel.
Kasutusse antava varaga
tutvumise võimalustega ja
valikpakkumise tingimustega
saab tutvuda Tõstamaa osavallakeskuses (Sadama tee 2,
Tõstamaa alevik, Pärnu linn).
Info tööpäevadel: 444 8160, 528
6850, anu.peterson@parnu.ee.
TOV

Tõstamaa jäätmejaamas uus hinnakiri

Anname teada, et Eesti Õigusbüroo koostöös justiitsministeeriumiga pakub tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele. Teid abistavad 43 juristi üle Eesti, kelle keskmine
tööstaaž on 17 aastat ning nad kõik omavad õigusteaduse magistrikraadi. Nõustatakse nii kohtumisel kui ka veebis. Kokku on Eesti
Õigusbürool üle Eesti 15 kontorit, Pärnus Rüütli 23.
Selle projekti raames on kahe aasta jooksul tasuta ning soodustingimustel õigusabi jagatud juba 18 500 inimesele.
Tasuta ning soodustingimustel õigusnõu saamiseks tuleb:
1) Sõlmida kliendileping ning tasuda 5 eurot lepingutasu (kehtib terve kalendriaasta, see tähendab, et kalendriaasta jooksul
uuesti nõustamisele minnes enam lepingutasu tasuma ei pea),
alaealised on lepingutasust vabastatud.
2) Eelnevalt broneerida aeg kas internetis aadressil www.juristaitab.ee või telefonile 688 0400 helistades.
Seejärel on inimesel õigus saada juriidilist abi kokku 15 tundi
ühe kalendriaasta kohta, millest: 2 esimest tundi on kliendile tasuta (riik hüvitab 40 eurot tunnis), 3 järgmise tunni eest tuleb kliendil
tasuda 20 eurot tunnis (riik hüvitab ülejäänud 20 eurot tunnis), 10
järgmise tunni eest tuleb kliendil tasuda 40 eurot tunnis
Eesti Õigusbüroo senise praktika järgi jääb keskmine õigusnõustamise aeg alla kahe tunni ning see näitab, et esimeste tasuta
tundidega leiavad lihtsamad ning tüüpilisemad juhtumid lahenduse. Lisainfo aadressil www.juristaitab.ee, helistades telefonile 688
0400 või kirjutades abi@juristaitab.ee.
Eesti Õigusbüroo

A

lates 4. juulist 2019 alustas Tõstamaa jäätmejaama opereerimisega Paikre OÜ.
Hinnakiri Tõstamaa jäätmejaamas kallines seoses Pärnu linna territooriumil asuvate jäätmejaamade hinnakirjade ühtlustamisega. Tõstamaal
kehtib nüüdsest sama hinnakiri, mis Paikre Sorteerimisjaamas (Raba 39, Pärnu).
Ohtlikud jäätmed ning
elektri- ja elektroonikajäätmed
võetak se eraisikutelt vastu
tasuta, juhul kui isik elab rah-

vastikuregistri andmetel Pärnu
linnas (sh osavallas), üleantav
kogus ei ületa ohtlike jäätmete
piirkogust ning elektri- ja elektroonikaseadmed on komplekssed.
Miinimumkoguseks üle andmisel loetakse 0,1 m³ olenemata
kogusest.
Jäätmejaam võtab vastu vaid
eelnevalt nimetatud jäätmeliike.
Jäätmejaam on avatud igal
laupäeval kell 9 – 13, kontaktisik on Liina Raavik, telefon
5364 9869.

Jäätmete vastuvõtu hinnakiri:
Jäätmeliik

Mõõt- Ühiku hind
ühik km-ga (eur)

Paber ja papp

m³

0

Segapakend

m³

8,33

Segapakend (muude jäätmete sisaldusega)

m³

21,70

Ehitus-lammutusjäätmed

m³

39,06

Suurjäätmed

m³

41,17

Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid

m³

37,20

Vanametall

m³

0

Lehtklaas

m³

44,64
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Tõstamaa osavallapäevad 2019 olid
S

aime taas kokku! Seekordselt juba 23ndat aastat järjest! Vaatamata väikesele
nimemuutusele, millega me ilmselt veel päriselt harjunud pole,
on taolise kohtumise idee ja traditsioonid püsinud siiski ilma
suuremate muutusteta.
Meie selle aastast suursündmust raamis trummi- ja tuletemaatika, millele lisandus pehmemaid kunste, erinevaid näituseid, mõnusat sporti ja hulga
muid põnevaid tegemisi. Hoo
osavallapäe vadele andis sisse reedeõhtune jalgrattamatk
Kastna radadel.
Osalejaid matkal oleks võinud ju küll rohkem olla, sest taoline ühine rattareid meie kaunil
maastikul ning looklevatel teeradadel on alati elamusi pakkuv.
Matka organiseerijad olid ürituse heaks õnnestumiseks samuti tublisti vaeva näinud, kasvõi
idee, et kontrollpunktide läbijad
oma käele tunnuse ja ka tunnustuse märgiks eri värvides (taas-

kasutus)kangast paelad said.
Erakordne oli see, et värvilisus kordus ka looduses, kuna
matkalisi saatis taevas kaunis
vikerkaar. Rõõmsa, 25-liikmelise
tiimi energia taastas rahvamaja
juures pakutud maitsev kringel, ning värskest õhust ja liikumisest saadud eheda energia ja
emotsioonide vahetus.
Laupäeva hommikuse vaikuse alevis läbistasid aga tärisevad

mootorratta hääled - kohalik
motoklubi saabus turuhommikule, et uhke ja vägeva tsikliparaadiga kogu üritusele n-ö gaasi lisada. Stiilselt, eelmise sajandi
külgkorviga mootorrattas, saabus turuhommikule avasõnu
ütlema osavallajuht Anu Peterson.
Südames kauniks lauldud
“Tõstamaa valsi” saatel heisati osavallalipp ja seekordsed

pidustused alevis võisid alata!
Korraga oli terve alev mõnusat siginat-saginat täis! Kuna
programm oli tihe, siis selleks,
et õigel ajal soovitud kohtadesse jõuda, tuli aktiivsel külastajal ilmselt juba eelnevalt plaane
teha.
Osalejaid jagus igale poole:
kes ostles turuhommikul, kes
tormas lapsukestega lasteaia lastekülla, et panustada kohvikuos-

Kauplusest Kastnasse ehk vallapäevade jalgrattamatkala
9. augusti õhtusel kauplusekäigul sain
kokku kohaliku spordijuhi Toomase ja
tallatava iseliikuri juhi Rainiga, kes arvasid, et olen valmis Kastnasse matkama,
kuna olin just sõitmas mitmekäigulise
rattaga ja pähe sättinud oma tavapärase
kiivri.
Meeste jutust innustust saanud, läksingi
rahvamaja ette, kus parajasti jagati juhiseid
algavaks rattaretkeks. Peale ratta ja kiivri
polnud minu vorm kuigi sportlik: jalas teksaspüksid ning plätud – nii olin kodust poodi tulnud.
Kui nimi oli kirja saanud, polnud enam
mõtet sõidust loobuda ning asusingi Kastna poole teele. Et kõik õigesti sõidaksid, olid
osalejatel kaardid, kus kirjas kontrollpunktid, ning minu üllatuseks matkaraja pikkus
- 20 kilomeetrit! Samas ka meeldetuletus, et
matk ei ole kiirusele, vaid jalgrattasõidu, looduse ning Kasta vaadete nautimiseks.
Kokku oli kuus kontrollpunkti. Esimeses
punktis, mis oli kunagise Kastna kõrtsi juu-

res, tuli tunda seal kasvavaid põllukultuure. Kartul oli kõigile tuttav, teise taime määramine tekitas aga elevust ja kõrvu jäi isegi
kanepi nimetamine.
Teises kontrollpunktis tuli käia Sepamaa
rannas vähemalt varbaidpidi vees. Vesi oli
nii mõnusalt soe, et oleks suplema läinud,
kuid tuli teekonda jätkata. Järgmistel matkadel võiks lõpetada veekogu ääres, nii saaks
lõpuks puhtaks või hea karastuse.
Kolmas punkt oli Kastna vaatetorni
juures ja muidugi tuli minna tornist vaadet imetlema. Neljandas peatuskohas, mis
oli Kastna külakeskuse ning kiriku juures,
sai kosutavat vett juua ja kohaliku näitusega tutvuda, ka kunagist küla- ning koolielu
meenutada.
Tagasitee kulges läbi metsa, spordijuht
Toomas nimetas seda eluteeks. Elutee see
oligi, sest tuli eluga sõita, et grupis püsida.
Eelmisel päeval alla kallanud vihm oli metsatee päris sopaseks ning raskesti läbitavaks
muutnud.
Korgi metsas oli viies kontrollpunkt, kus

tuli loomade jälgi tunda. Karu jälgede nägemine ( küll paberil) pani kiiremini pedaale
tallama, et metsaotiga mitte kokku puutuda.
Viimasel metsateelõigul sain sõitu nautidagi, sest valisin mõisapargi jalgraja. Mõisahoone ees tuli osavust näidata: kettaid korvi
visata. Kui oleks neljaski katse olnud, oleks
ketas ehk korvi läinud - kolmanda viskega
sain juba korvile pihta. Nüüd jäi veel keskalevi poole sõita ja matk lõpetada.
Kõik ligi 20 matkajat olid õnnelikult,
ehk väsinultki kohale jõudnud ning said osa
pakutavast kringlist ja morsist. Iga osalenu
sai kohaliku meene, mõned ka loosiauhinnana vallapäevade särgi. Sellest suurem oli
rõõm heast retkest ning toredatest kaaslastes (koolieelikust kuni vanaemadeni).
Loodan, et järgmistel vallapäevadel matkatraditsioon jätkub ning osalisi tuleb juurde. Radu, mida mööda sõita, meie kandis
ikka on. Suur tänu rattamatka korraldajatele
ja sellele kaasa aidanutele!
Hobimatkaja Mari Lühiste
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d meeleolukad

Fotod: Tanel Tuulmees

tuga lasteaia heategevusse. Teel
võis vabalt kohata Pipit ja mereröövlit. Ehk jäi lisaks mahti saada osa ka Lindi kooli vilistlaste
lasteetendusest.
Suur seltskond uudistas poe
ees end poseerima seadnud Tõstamaa motoklubi tsikleid, teised huvilised aga punusid meie
kohalikust rikkalikust taimevalikust kaunist taimevaipa Janne
Raua juhendamisel.
10.30 startis Ermistu Puhkekülast traditsiooniline ja populaarne Minitriatlon.
Discgolfi radadele mõisa-

parki kogunes samuti suur hulk
huvilisi.
Kell 11 avanesid erinevad
näitused. Rahvamajas: Reet
Rea-Smyth’i illustratsioonid,
Vaike Hang kodulooteemaliseväljapanekuga (Vaike on Tõstamaal näitusi korraldanud juba
40 aastat järjest) ning samuti
pika traditsiooniga lapitöönäitus, mis sel korral kandis nime
“Toolipatjade paraad”. Eriline oli
ka sel korral näitusele kutsung:
Pille Martsoni lapitööna valminud hobusetekk kanti uhke
omanikust hobu Lennessi sel-

jas rahvamajja, katmaks sealset
modellhobust, mille valmimise
lugu oli pikk ja üsna keeruline,
kuid samas vahva! Tore teostus
sai teoks tänu Pille, Leo ja Reeda
ühisele koostööle!
Näituse Tervisekeskuses pani
üles Madis Veskimägi. Mõisas
sai näha Pusa värvirikkaid maale
“Roosa täpi saladus”, Käsitöökeskuse näitusekuuris aga imetleda
sooja südame ja hoolega valminud käsitöönaiste meisterlikku
näputööd.
Vana Teeristi poe küljes rippus Hiiu halulaeva ning selle

ehitust tutvustav näitus.
Keskpäeval kogunes muusikahuviline külastaja rahvamaja ette, et lasta viia end rändama teistsugustele radele, kuulates põnevat meditatiivsena
mõjuvat muusikat, mida esitas
hang drum’il Panbeasts (Ivar
Karm), kaasas sõbralik ja vahva terjer Moko. Lapsed, kes eelnevalt trummitöötoas Ave ja
Katre juhendamisel oma isikliku trummi valmis olid meisterdanud, võisid helitrummi rütmidega julgelt ühineda. Samas
rahvamaja mändide all aga rip-
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pusid Fastrabbit ripptelgid, milles pikutades oli ülimalt mõnus
ja lõõgastav kõike seda muusikat
ning olemist nautida.
Suure hulga huvilisi tõi kokku
Eesti Päästekoerte Ühingu koerte demonstratsioonesinemine.
Huvilised said hiljem koertega
ka lähemalt tutvust teha. Koertega toimetas Ain Laurits meeskonnaga.
Enne kirikukontserti jõudsid ehk huvilised külastada ka
Pootsi mõisa, kus sai näha vanu
väärikaid autosid. või kui ei, siis
vähemalt anda võimalus oma
lastele, Ter visekeskuse platsil
üles seatud Pärnu liikluslinnakus said lapsed proovida autojuhtimist, või seigelda näiteks
osavust ja tasakaalu nõudval
madalseiklusrajal või proovida
skyjumpi.
Kõigi eelpool loetletud tegevuste vahel said külalised külastada meie üheksat (rekordarvulist) kodukohvikut või imetleda
sel päeval avatud aedasid.
Kirikukontsert paitas kõrva
ja hinge, kaunil muusikal ja lauluhäälel lasksid kõlada Nele-Liis
ja Rolf koos suurepäraste saatemuusikutega. Laulud kandsid
armastust.
Õhtul toimus tõeline rahva
pidu! Sellist vägevat trummi- ja
tulemöllu poleks osanud oodata. Peeter Jõgioja juhendamisel
sai pea iga peoline nii suur kui
väike, suveniirtrummipulkadega, millel logo “Tule Tõstamaale!”, trummidel välja elada erinevaid emotsioone. Trummiguru
esinemise lõpetas ilutulestik.
Vana hea ansambel Fix lasi kõla-

da paljudel hittidel. Tantsuplats
täitus momentselt tantsijatega
ega tühjenenud enne, kui Märt
Rannamäe oma viimast dj-tehnikat kokku pakkis.
Osavallapäevade lõpetamine
pühapäeval algas jumalateenistustega Tõstamaa Maarja kirikus, kus viimaseid kordi teenis
õpetaja Tiina Janno.

“Laula, laula suukene..”
XXIII Tõstsmaa osavallapäevadel jäädvustasime ajalugu avasime mälestuskivi kohalikule laulikule Liisu Orikule (18731970). Selleks puhuks oli kogunenud meie Vokiratas kaunites
Tõstamaa rahvariietes rahvamaja kõrvale püstitatud kivi juurde,
et austada Liisut tema lauluga
“Loomine”.

Ehedaid mälestusi laulikust
jagasid Aima Nurm ja Põlde Liisu järeltulija Marge Päästel.
Mälestuskivi loomisega, tegime ühtlasi kingituse Eesti Vabariigile seoses juubelisündmustega: EV100 igas külas.
Esines Tõstamaa laulukoor
ning toimus täpiloos, kus said
õnne proovida osalusmängust
osavõtjad.
Seekord sed väär tus li kud
auhinnad olid välja pannud:
Tõstamaa osavallakeskus, Haiku Minimal (Taivo Peterson),
Sillametsa Taimeaed, Ermistu Puhkeküla, Järveotsa Talu,
Pootsi mõis, Anu Pagar, Janely
Koduköök, Food Market, Amps
ja Lonks, Tõhela massaažibuss,
Tõhela külaselts, Sauli äri.

Tänusõnad kuuluvad kõikidele, kes vähegi hinges ja südames tunnevad, et panustasid
osavallapäevade heasse toimimisse, sest iga väiksemgi asi loeb
ja loob kokku suure. Häid toetajaid, teostajaid ja abilisi on sellise
suure ürituse korraldamisel tõeliselt palju! Seepärast olgu tänatud kõik, ka Tõstamaa osavallapäevad 2019 osalejad, sest ilma
teieta seda üritust meil ei oleks!
Tänud osavallapäevade särgi logo meistrile Toomas Mitile
ja kogu programmi jäädvustajatele nii helis kui pildis - Karlo ja
Tanel!
Suur aitäh kõigile! Kohtume
järgmisel aastal taas! Tule Tõstamaale!
Katri
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Hobusepea ja -teki sündimise lugu

O

li eelmise aasta augusti
lõpu poole, paar nädalat peale vallapäe vi.
Pilvi helistas, et Laura tuli välja
mõttega, et kas hobusetekki ei
saaks lapitehnikas teha. Ütlesin,
et võin proovida.
Ise hakkasin unetutel öödel
mõtlema, et milline see tekk olla
võiks. Vaimusilmas nägin, et allservas võiksid värvilised kolmnurgad olla. Pilvi tõi Laura käest
ühe hobuseteki näidiseks. See
oli väga tugevast riidest ja paks.
Ütlesin, et sellega ma toime ei
tule. Nädala pärast tõi Pilvi Laura käest uue teki. See oli hästi õhuke ﬂiisist tekk. No see oli
juba teine asi!
Pilvi võttis lõike maha, tegin
algul vanast voodilinast prooviteki. See sobis, ainult veidi pikemat oli vaja. Asusin tööle, alustasin sakkidest välisäärel. Kuna
nurgad (6 tükki) olid kõik ümarad, siis nendega oli palju tegemist. Läks aega mis läks – veebruaris sain valmis.
Aga siis tuli uus mure – kuidas hobusetekki eksponeerida.
Lihtsalt seinale panna nagu voodikatted? Võib jääda selgusetuks, mis see on ...
Rahvamajas on võimlemisriist „hobune“, enamasti kõik

teavad seda asjandust. Siit saaks
kere, aga sellest on vähe. Pead
oleks ka vaja. Rääkisin mõttest
kunstnikust naabrinaisele Reet
Rea-Smythile. Reet ütles, et
teeme ära! Ta joonistas arvutis
hobuse pea ja kaela proﬁili ning
lasi linnas originaalsuuruses välja printida. Mõte oli, et teen selle
pea ja kaela kangast ning topin
vatiini täis, aga see ei olnud siiski
hea mõte. Rääkisin Leole, et kas
ta ei saaks tavalisest lauast proﬁili välja saagida. Leo ütles, et
penoplastist oleks lihtsam teha.
Läksime linna materjali otsima.

Õnneks olid pojal Andresel seina ääres jäägid
– tükid nagu prussid –
mis ta kavatses prügimäele viia. Tõime need koju.
Ühel päeval hakkasime neid
siis montaaživahuga kokku liimima. Suurema töö tegi Leo,
mina enamasti vaatasin pealt.
Kutsusin ka Reeda vaatama.
Temalt saime head nõu ja kinnitust, et oleme õigel teel. Võttis ikka päris mitu päeva mängimist enne, kui kõik need tükid
ühendada sai. Siis veel see lihvimine ja õige kuju andmine.

Reet ostis liimi, mina otsisin
kanga, millega pea ja kael katta.
Reet värvis kõik üle, joonistas
suu ja silmad ka pähe. Kinnitasime katki läinud põrandaharja harjastest vurrud ja ripsmed
(midagi ei või ära visata!). Tuka,
laka ja saba tegin lõngast. Ja nii
ta oma etteastet vallapäevadeni
ootama jäi.
Eriline tänu Reedale ja Leole!
Pille Martson

3. augustil toimus Manilaiul
järjekordne Manija päev.
Päeva eesmärgiks oli koguda raha laste mänguväljaku
rajamiseks.
Hakatuseks anti üle kaks
Manija aukodaniku tiitlit. Ühe
neist pälvis Vana-Jüri Anni, kes
on Manija kõige vanem elanik.
Teise aukodaniku tiitli pälvis
Mark Soosaar Manija elu edendamise ja pärimuskultuuri salvestamise ning kirjastamise eest.
Avamisel osales muusikalise tervitusega Tõstamaa naisansambel Reedene Rõõm.
Päe val toimu sid sportlikud mägud Manija moodi, kus
võistlejad riisusid võidu hei-

na, hoidsid pakku ning korjasid
meremiine. Lisaks avati Manija
külakeskuses maalinäitus Manija vanematest külaelanikest.
Tõstamaa rahvateater tuli külla
üsnagi huvitava ning humoorika
luulekavaga.
Õhtu saabudes astus lavalaudadele tervitust tooma Kihnu naisrahvatantsu rühm Pitsid Paistvad. Toimus õnneloos,
mille piletitulu läks samuti lastemänguväljaku rajamiseks. Tantsu keerutati ansambli Vanad
Sõbrad saatel.
Manija päev õnnestus sellel aastal 100%. Külalisi tuli nii
mandrilt kui ka Kihnust, kuid
kõige rohkem oli osalejaid
Manijalt. Rõõm oli näha, et rah-

Foto: Marie Virta

Manijalased tulid kodusaarele kokku

vas hoidis ühte ja tunti rõõmu
koosolemisest.
Piletitulu teeniti 600 eurot

mille eest loodetakse peatselt
lastele atraksioonid muretseda.
Egert Pull
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Jutustab Vabadusristi kavaleri tütar Kihnu Vi

K

ohtusin Kihnu Vilmaga
(sünd 3.06.1927 Vidrik,
nüüd Männiku) 2017.
aasta ühel kaunil suvelõpupäeval Tõstamaa aleviku suures
kaupluses. Vilma oli oma poeasja ajamas (leidis üles talle armsa küpsisepaki) ja mina Tõhelast seetõttu, et seal enam poodi
pole (kunagi oli neid neli). Tõhelast Tõstamaale poodi, doktor
Madis Veskimägi jutule sõidutab autotuid väsimatu pikalt põllutööjuhi ametit pidanud Elve
Slugen, olgu ta tänatud.
Ma ei olnud Vilmaga kaua
kohtunud – ta oli päikeseline
ja rõõmsameelne nagu alati ja
tema esimesed sõnad kõlasid:
„kuidas ma küll noorena igatsesin linna elama kolimisest –
aga mees ei olnud nõus ja asi jäi
katki. Olen nüüd ometi saanud
ikkagi linna kodanikuks (mis
siis, et vastu tahtmist). Tõstamaa vald pandi Pärnu linnaga vägisi kokku – seda ei soovinud kohalikud ega ka Pärnu
linn, vald otsis kohtult abi, kuid
seda ei võimaldatud. Küsimusele – kust sa pärit oled, tuleb meil
nüüd vastata – Pärnu linnast
Tõstamaa linnaosast Tõstamaa
osavallast.
Võrdlesime endi vanuseaastaid – Vilma kiitis oma 90. aasta
numbrit ja mina oma 85. numbrit. Kummal sajani vähem aega.
Nii me libistasime endid jutu-

Kihnu Vilma 2017. augustis Tõstamaa poe trepil. Foto Vaike Hang

hoos poeruumist õuetrepile
jätkama, tegime pilti. Juttudel
ei tahtnud lõppu tulla. Vilma
endast, rahvatantsust, Ermistu
asunduskülast, isast, kodutalu
rajamisest, lastest jm. Olen alati
imetlenud Vilma oskust endast
imeliselt tark inimene teha.
Ta on palju lugenud (ka Tõhela külade raamatute lugemisest
helistas ta alati mulle, lisades
omi mälestusi. Tema äärmiselt
korrektset väljanägemist saadab
alati kaaslasi nakatav rõõmus
meel.
Vilma on Vabadusristi kava-

Vilma Tõstamaa rahvatantsija (vasakult viies)

leri Jaan Vidriku (21.08.1886 –
13.04.1953) viielapselise pere
ainus tütar. Sündinud ja kasvanud Ermistu asunduskülas Kihnu talus. Nüüdne nägus elupaik
Tõstamaa alevikus on Vilma ja
ta mehe Arnold-Martin Männiku (pärit Saulepist) ehitatud
Kihnu rehielamust.
Meie tutvus Vilmaga on alguse saanud vähemalt 50 aastat
tagasi. Algas see ajast, mil Vilma töötas Tõstamaa sides 16
aastat ja selle aja jooksul oli saanud 12 kiitust! Järgnes töö Tõstamaa apteegis – 14 aastat ja siis
veel alevi katlamajas ning karjalaudas. Minu vend Olev Soobik
töötas Tõhela sides – kokkusaamisi oli pidevalt, küll meil õunamahla ajamisel jm.
Vilma õppis Tõstamaa 6-kl
algkoolis ja edasi Tõstamaa
pruutide koolis – kodumajandus-täienduskoolis. Olnud
mitukümmend aastat rahvatantsija. Süda hakanud „jukerdama“ ja seetõttu pakub oma tantsujärge kodusele tütrele Mairele,
kelle lapsed juba kodust ära lennanud: tütar Tootsis, piloodist
poeg Tallinnas. Vilma on Tõstamaa Maarja koguduse pikaaegse töötegijana saanud kõrge tunnustuse isegi peapiiskopilt. Vilma alustab iga päeva hommikuse palvetamisega.
Vabariigi 100. sünniaastal
meenutame Jaan Vidriku Vaba-

dussõja teed 1935. aastal ilmunud „Eesti Vabadusristi kavalerid“. Vilma mäletas, et tema
isa käidud selle raamatu jaoks
kodus pildistamas (aumärgid
rinnas). Isa teenis Vabadussõjas
noorem-allohvitserina 6. jalaväe
ratsaluurajate komandos rühmavanemana ja võttis osa paljudest lahingutest. Talle annetati
II liigi 3. järgu Vabadusrist lahingutes ülesnäidatud isikliku vapruse eest. Kaua aega ei tohtinud
Vabadusristi sõnagi suhu võtta.
Küll ema peitnud seda ja suures hirmus visanud Vabadusristi aknast välja, mis jäigi üles
leidmata. On ime, et Jaan Vidrik
Siberist pääses. Oli vaid ühe aasta (1947) Tallinnas patareivanglas kaitseliitu kuulumise pärast.
1949 pidas tallimeheametit – sai
hobuselt jalahoobi rinnakorvi
pihta (suri 1953).
Vabadusõda andis Jaan Vidrikule õiguse talule rajatavas
Ermistu asunduskülas koos
talumaa (34 ha) asukoha valimise õigusega (koha eest tuli
maksta). Nende koha teinud
kalliks ilus kuusemetsamaa üle
Ermistu järve (muidu talumaa
ühes tükis). Vilma on korduvalt
kiitnud, et küll oskas see Kihnu
mees oma talule imeilusa asukoha valida. Ta meenutas eriti koduseid kevadõites imeilusaid ojakaldaid. Kihnu talu asus
Ermistus kunagise Tõstamaa
vallamaja läheduses üle maantee (varem oli see Ermistu karjamõisa sulaste elumaja - Vidriku
pere elas seal enne asundustalu
saamist.
Kihnla sed salga sid sageli
oma päritolu maha. Tõstamaa
kodumajanduskoolis õppides
tulnud vahest mõni ankeet täita, siis Vilma kirjutanud enda
nime juurde alati – kihnlane.
Küll õpetaja preili Alule teinud
see nalja. Vilma kirjeldas värvikalt kooliekskursiooni Tartusse
Eesti Rahva Muuseumisse – eriti meeldinud talle seal vanaaja
talusisustus; kõik oli tal nii värskelt meeles.
Jaan võttis naise Varblast
orvuna kasvanud Maria (Guut-
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lma
man). Tema kohta öeldi – et on
nagu samaaria naine – aitas kõiki inimesi ja muretses kõikide
eest. Kihnu rehielamu sai valmis
1926. aastal (ikka kolme kambri, rehetoa ja köögi, rehealuse ja
taraga). Vallast soovitatud Jaanile talu nimeks võtta Tamme
ehk Oja. Kihnu mees võttis talu
nimeks hoopis Kihnu – lisades,
et nagunii hakatakse Kihnuks
kutsuma, milleks siis nimega
peitust mängida.
Kihnu õues kuuseheki ääres
asub suur ja lai kivi. Talgute ajal
oli mahtunud sellele kivile korraga kolm paari tantsima. See
Kihnu kivi on veel praegugi olemas – üle selle kummarduvad
puudeoksad pakuvad müstilist
vaatepilti. Siinkirjutaja koges
seda kaunist vaadet 1985. aastal läbi vihmasaju – juba siis
olid Kihnu õuerajad rohtunud!
Keset õue laiutas mõisaajast
pärit suur tammepuu. Järve kaldas Laikivi – oli Vilma pere päikese püüdmise koht. Samas on
veel teinegi madal kivirahn millel pesu käidi pesemas nn pesukivi. Karjakopli suure rändrahnu
nimeks oli Mooramaa kivikuningatool. Seal mängimisest olevat tal igavesti meeles pilt lepapuu otsast alla roomava nastikuga. Samuti elanud ta üle kohutava hirmu kui järves nastik lootsiku alt läbi ujus. Mul oli Vilmale
lisada just samasugune nastiku
paadi alt läbi minek – küll isa
mind rahustas, aga värisesin
kõvasti. Vilma ütles end lapsena ohjeldatu puude otsa ronija
olnud. Üks õnnetus seoses ronimisega käristanud ta katki täiesti uue sitskleidi. Küll saanud ta
selle teo eest kodus pragada.
Muidugi oli Kihnu peres oma
paat – kala püügiks ja üle järve heinale sõudmiseks. Üle järve heinamaale oli Kihnu mees
ehitanud imeilusa sindlikatusega heinaküüni – see olnud nagu
uhke suvila maani ulatuva katusega.
Jaan Vidrik oli lisaks Vabadussõjale ka eelmise suure sõja
– I Maailmasõja veteran. Ta oli
oma asundustalu hea ülesehita-

ja, kaitseliitlane. Vilmale meenub isa ikka kaitseliiduvormis
ja Viljandis õppustel käimised.
Tema oli kogu külale kasulike ettevõtmiste algataja, kirjutas põllutöökojale palvekirju, et Tõstamaa jõgi alla lastaks
ja päästetaks asunike liigvee all
kannatavaid heinamaid. Kohale
tulnud kontrollid lahendasidki
olukorra asundustaludele soodsalt. Jaan Vidrik oli abivallavanem, koolivolikogu liige.
Kevadel tulnud kalad ojakäärude ja kraavide pidi lausa nende
ukse alla. Kalu püütud neil peamiselt mõrraga ja neid jätkunud
jagamiseks sugulastele ja tuttavatelegi. Seesama Kihnu mees
mänginud õhtuti lastele viiulit,
õpetanud viiulimängu teistele
külameestelegi. Talgute, pulmade jm sündmuste puhul pandi
kokku orkester. Muidugi ei puudunud ühegi suurema sündmuse puhul koduõlu.
Kihnu maal järve ääres oli
võrkpalliplats kuhu ümbruskonna ja ka alevi noorus käis
palli mängimas. Kihnu karjamaa
kohal järve ääres oli igal aastal
jaanituli. Pererahvas niitis järve kaldast pilliroogu - see seoti
kokku suureks kubuks, süüdati
põlema ja lasti järve peale vabalt
liikuma. Pool Tõstamaa alevikku
käinud Kihnu koplisse jaanitulele, kutsutud seda Kihnu rootulestikuks.
Vilma isakodus kasvas üles
viis last: Kristjan (sünd 1922,
langes Nõukogude poolel Saaremaal, keda Nõukogude ajal
Tõstamaa kool meeles pidas);
Harald (sünd 1926), võeti Saksa sõjaväkke, pääses Saksamaale, tegutses kaevandusinsenerina, tema poeg Harald-noorem
on seal kõrgelt haritud ja hinnatud vanade hoonete restauraator; siis oli Vilma kord sündida
(sünd 1927); Mihkel (sünd 1928)
tõi alati künnivõistlustelt auhindu. Hugo (sünd 1930) koos
Mihkliga olid mõlemad hinnatud rahvatantsijad, ka ümbruskonna peoõhtutute väsimatud
tantsulõvid, rääkimata Vilma
aastakümneid kestnud rahva-

Vilma ja Arnold kodutrepil Tõstamaa alevikus. Foto Vaike Hang 1985

tantsulustist.
Lapsed sündisid neil kõik
kodus. Vilma mäletab, et teda
koos vanema vennaga pandud
Hugo sündimise ajaks viljasalve
kinni. Nemad saanud siiski ühe
kepi abil salvest välja ronida ja
toas olnud Hugo juba sündinud
ja teinud ämmaemanda (naaberküla endise Lepaspea kõrtsi Karlespa pereema) kätel õige
tugevat kisa ja nemadki näinud
vastsündinu pesemist.
Kihnu oma pere lapsi kasvatas töö. Lapsed aina istutasid ja
külvasid. Maanteeäärset tükki hüütud neil Hugo tükiks –
küll tal kasvas seal palju sorte.
Kõige vanem perepoeg Harald
olnud neil hoolas kalameestele suurte vihmausside korjaja.
Ussikorjamine käinud tal öösel
pärast vihmasadu „latritule“ valgel kikivarvul ja vaikselt. Sellist
vihmausside küllust pole kusagil läheduses olnud (nende pere
teised lapsed vihmausse ei leidnud). Liitri vihmausside eest
makstud 40 senti. Ükskord korjanud ta terve pange täie vihmausse, saadud raha eest ostnud
endale isegi koolikoti. Kristjani
istutatud on nüüdseks suureksvõimsaks kasvanud sarapuud.

Üks laps tõi metsast haava võsusid – neist saanud ilus „haavetukk“. Ka pikk sirelipõõsaste rida
on laste istutatud.
Väga kiidetud alati Kihnu
nisupõldu – keegi aga ei teadnud, et Jaan laskis lastel nisust
rukkipead kääridega välja lõigata – et nisuseeme ilus puhas
saaks. Jaan jõudnud paar aastat
Kihnu meeste laevas tööl olla.
Sel ajal olnud kodutalus „pooleteramees“ Lopsiku Aleksanderi pere.
Vilma meenutas lehm Laugest kes söönud jär ve ääres
ühe Tallinna pangaametnikust
suvitaja püksid ära – pahandus
olnud suur! Vilma tuletas veel
meelde oma tarka koera Leedit. Temale tarvitsenud öelda
– too Kirjes ära. Leedi sebinud
loomade (5-6 lüpsilehma) seas,
otsinud Kirjese üles, naksanud
teda kontsast ja ajanud koju. Vilmal meenutustest puudus ei ole.
Kord Tõstamaa laadaks saanud
iga laps 50 senti. Hugo mänginud koeraga ja koer neelanud
tema raha alla. Küll Hugo olnud
õnnetu.
Vaike Hang

Järgneb septembrikuu lehes

august 2019 / nr 7 (250) 10

TÕSTAMAA OSAVALLAPÄEVADE SPORDITULEMUSED

Minitriatlon
Ujumine 0,3 km Ermistu järves, jalgratas 8 km Ermistu-LepaspääMõis, jooks 2 km Mõis-Keskalev-Mõis
1. Ivo Kivistk, 28.31; 2. Kaupo Rändla, 30.03; 3. Erki Salk,
30.43; 4. Aaron Rändla, 33.42; 5. Tarmo Oidjärv, 33.53; 6. Raido
Salk, 34.27; 7. Anna Henriet, 34.45; 8. Nicolas Henriet, 34.46; 9.
Irina Tarkpea, 34.59; 10. Venno Press, 37.05; 11. Taavi Tõnisson,
37.17; 12. Rasmus-Oliver Veskimägi, 37.33; 13. Rait Madissoo,
38.14; 14. Andres Aruksaar, 39.20; 15. Pilvi Kase, 42.45; 16. Kadri
Kase, 43.57; 17. Evelin Müüripeal, 44.04; 18. Märt Meos, 44.05; 19.
Epp Tuisk, 48.30; 20. Elis Ignatovitz, 53.58.
Peakorraldaja Tomek Jaansoo
Auhinnad Saaremaa Piimatööstus ja Jazz Autopesula

Paarisvõrkpall
1. Merlin Miido – Harli Käärt
2. Kristiina Lepik – Janek Jaansoo
1. Tairi Tomson – Karl Leibur

Discgolf ruulib!

Jalgrattamatk
Marsruut Tõstamaa rahvamaja – Kastna kõrts – Seppamaa rand
– Kastna vaatetorn – Kastna kirik – Leetsaare jahimaja – Tõstamaa mõis – Tõstamaa rahvamaja
Kõik kontrollpunktid 22 km pikkusel rajal läbisid ja nendes olevad ülesanded lahendasid Venno Press, Heleri Bauer, Laine Bauer,
Astri Martson, Kaido Martson, Paul Martson, Paul Karotam, Mari
Lühiate, Erika Leetmaa, Kaido Orav, Lembe Veskimägi, Ave- Ingrid Veskimägi, Maarja-Helena Veskimägi, Liis Rõhu, Sven-Artur
Rahuoja, Kaarel Kase, Erik, Helina Volgerad, Kristjan Peters, Rete
Laasi, Leiki Laasi, Ave Tuuling, Lenne Veskimägi.

10. augustil kell 14.00 toimus Tõstamaa osavallapäevade raames discgolﬁvõistlus. Üllatuslikult võttis võistlusest osa 47 inimest.
Populaarsust võitvale spordiüritusele aitasid õla alla panna auhindade näol Prodigy Disc Baltic, Tõstamaa osavald, Jazz pesulad,
Lincona, Villavennad.
Pildil erinevate tasemeklasside võitjad (vasakult) Karl Kalda,
Eero Peterson ja Sergei Krainov. Pildilt puudub naiste arvestuse
võitja Kristel Lints. Suured tänud osavõtjatele ja toetajatele!
Discgolﬁvõistluse protokolli näeb:
https://discgolfmetrix.com/1011760
Tõstamaa spordiklubi

Tõstamaa Spordiklubi

Koerte ja kasside vaktsineerimine
Marutaudi vastu tuleb vaktsineerida kõik koerad ja kassid, kes on saanud üle kolme kuu vanuseks,
kordusvaktsineerimine ühe aasta pärast ja edaspidi igal teisel aastal.
Kõiki täiskasvanud koeri ja kasse tuleb vaktsineerida iga kahe aasta tagant.
Vaktsineerida saab allpool toodud aegadel ja kohtades hinnaga 3 eurot loom.

Laupäeval, 21. septembril
Kell 9 - 9.30 Paatsalu postkontori juures
Kell 9.30 - 10 Vappri bussipeatuse juures
Kell 10.15 - 12.15 Varbla vallakeskuse bussipeatuse
juures platsil
Kell 12.30 - 13.30 Saulepi poe juures
Kell 14 - 14.30 Vaiste bussipeatuse juures
Kell 14.40 - 15.40 Kastna endise kontorihoone juures
Kell 16 - 17 Tõstamaa alevi keskplatsil

Pühapäeval, 22. septembril
Kell 8 - 8.30 Tõhela endise poe juures
Kell 9 - 10 Tõstamaa alevi keskplatsil
Kell 11 - 11.30 Seliste endise Jaani poe juures platsil
Kell 11.30 - 12 Seliste endise sidejaoskonna juures
bussipeatuses
Kell 12.30 - 13.30 Pootsi poe juures
Kell 15 - 15.30 Mõtsu poe juures
Kell 15.30 - 16.30 Mõtsu endise koolimaja juures platsil

Kaasa võtta vaktsineerimispass, kellel olemas.
VTA volitatud loomaarst A. Ärmpalu-Idvand tel 5342 7359, e-post tloomaarst@gmail.com
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SILMADE KONTROLL JA PRILLIDE MÜÜK
16. oktoober alates 10.00
TÕSTAMAA RAHVAMAJAS
Etteregistreerimine
telefonil 5323 2454
Silmade kontroll 15 €, prilliostjale TASUTA!

Avaldame kaastunnet Elmele
abikaasa kaotuse puhul.
Nooruse 4 elanikud.

HELJU VELIKOK
22.06.1927 – 19.06.2019

MALLE TUULMEES
21.05.1949 – 04.07.2019

TÕNIS VAINULA
14.03.1932 – 07.07.2019

JELENA OIDJÄRV
10.07.1937 – 07.07.2019

Hüvasti, kallis Meeri.
Jääb alles kõik hea, mis meid kokku liitis.
Aastad karastanud vaimu, teravnurki lihvinud.
Ka kunagi hiljem kui sõbrad laiali läinud,
meenuvad ühised hetked mil käsi hästi või
halvasti käinud.
Meenutame ja avaldame kaastunnet omastele.
Vokiratas

