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Rahu, ainult rahu, kool algab!
Roosa ja rõõmus maja pargi veerel
on ootusest ärevil. Viimase poole
aasta jooksul pole koolimajas just
ülearu põnnide kilkeid kuulda. Küllap
palub iga õpetaja vaikselt mõtteis, et
saaks ometi rahulikult ja traditsiooniliselt lapsi õpetama hakata. Peame ise
hakkama saama ja mitte ainult koolis
ning tegutsema äärmiselt targalt.
Kuidas seda kõike korraldada, seda
direktor Toomas Mitilt küsimegi.
Mullune õppeaasta uperpallitas juuli alguseni, mil lõpetajad pidulikult teele
saadeti. Tänaseks on ministeerum teatanud, et koolid otsustavad ise kuidas nad
oma õppetööd korraldama hakkavad.
Milliseid plaane on Tõstamaa kool teinud, et algav õppeaasta sujuks?
Ootasime ministeerumist juhtnööre
augusti alguseks, aga suunised tulid alles eelmisel nädalal. Paistab, et ka kõrgemal pool
pole asjad selged. Põhimõte on, et saage ise
seal kaugel hakkama!
Ka Linnavalitsus ei sätesta midagi konkreetselt – kool peab ise välja töötama lahendused kuidas kriisiolukorra piiril toimetada.
Eks see kõik ole üsna hilisele tunnile jäänud.
Täit selgust pole kellelgi ja ega vist saagi olla
– elame ju keset eksperimenti.
Esimesel õppenõukogul ja suuremal koosolekul paneme koos õpetajatega õppetöö
korralduse punktid paika ning informeerime ka lapsevanemaid.
Praegu ei ole covid näitajad veel hullud –
alustame tavapärase kontaktõppega. Minu
meelest pole vaja üle reageerida, ent me ei
tea, kuidas koolide avamine viiruse levikule
suures pildis mõjub?
Selles mõttes erineb algav õppeaasta
kindlasti, et kogu aeg peab olema valmisolek. Oma koolis oleme kätepesu alati nõudnud, ertiti gripiperioodidel, nüüd pöörame
sellele siis veel rohkem tähelepanu. Arvestada tuleb, et igaüks, kas töötaja või õpilane,
haiguse või ainult köha ja nohuga, peab koju
jääma. Koolimajja tal kindlasti asja pole!
Varem luristas gripihooajal mõnikord pool
klassi nina, enam nii ei saa. Varem lapsevanem ütles, et laps jääb ju õppetööst maha,

Sedakorda on koolipapa Miti ilme enne kooliaasta algust üsna murelik

mingu olgu koolis, sest köhib ju vaid natuke. lega kokku puutus, siis nüüd kuni neli. SelNüüd tuleb väiksemagi häda korral kindlalt liselt vähendame õpetaja kontaktide arvu.
kodus istuda ja iseseisvalt õppida.
Ülekooliliste ürituste korral kaalume, mis on
Maskide kandmist me esialgu ei nõua. selle sisu ja tegevused ning siis otsustame,
Selles osas pole ühiskonnas jätkuvalt kokku- kas ja kuidas läbi viime.
leppele jõutud. Pole uuringuid, kuidas coviKui ilmastik vähegi lubab, siis suurendipoisid puuvillase ja spetsiaalmaski sees dame õuesõpet ja vahetundides väljas viikäituvad, äkki kogunevad kokku, peavad bimist.
seal pidu ja seejärel ikkaKoduklasside süsteegi rändavad ruumi laia- Arvestada tuleb, et
mile me esialgu üle ei
li? Desovahendid ootalähe. Igal õpetajal oma
vad uste juures, aga kaug- igaüks, kas töötaja
nu ti sead med/õp pe tartermomeetriga esialgu või õpilane,
bed omajagu ja neid pole
kedagi uksel ei mõõdeta.
otstarbekas vedada. KlasOleme kaalunud visiiride haiguse või ainult
side sisustuse paigutame
muretsemist õpetajatele, köha ja nohuga,
võimaluste piires ümber,
aga proovi sa seitse tundi
et laudadel oleks suurenö läbipaistev keevitus- peab koju jääma.
mad vahed ja tekiks juurde
mask peas või suumask
üksikistumise kohti. Õpeees tööd teha?
taja laua nihutame esimesest reast võimaliSöögivahetunni teeme kahe asemel ühe kult kaugele.
ja pika. Korraga sööb kolm klassi, siis järgMõisamajas pole korraliku ventilatsiooni,
mised kolm jne.
mis teeb klasside ventileerimise keeruliseks.
Kooli kell helises varem ainult sisse /õp Peame vahetundides ruume õhutama regulõpetas tunni/, nüüd jätame vaid 8:15 esime- laarselt, aga tegema pause ka aianetundide
se tunni algust kuulutama ning lülitame kel- sisse, eriti veel paaris tundide puhul.
la seejärel üldse välja.
Peale õpilaste ja õpetajate ei soovi me
Hakkame tegema paaristunde. Kui varem koolimajas muid inimesi näha. Välja arvaoli õpetajal 7 kuni 8 klassi päeva jooksul kel- tud esimene koolipäev, kui I klassi vanemad
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Juhtkiri

O

n augusti eelviimane päev. Öine
torm on kaldale kandnud värske adruriba ja mudahõng lendub
kaugele. Taevaliku värvi ja maitsega põldmarjad ahvatlevad ennast suhu noppima
ja käed värvuvad mahla karva. Suhu jääb
meresoolakas mekk.
Taevane pilt jooksutab valgeid ja tumesiniseid pilvi paraja kiirusega üle laotuse.
Soe tuul keerutab ümber kõrvitsapõllu.
Ajab lehti laiali ja näitab peitunud paisuvaid kollaseid vilju. Päevalilled kõiguvad
õisikutega edvistades nagu üks mees tuules.
Nüüd unustan kogu köögivile ja valu.
Viskan rohule selili ning jõllitan kissitades pilvi. Pääsukesed vidistavad lenneldes,
puud kohisevad tuules, päike paitab veel
soojalt põske. Tuleb jätta see hetk meelde,
nii hea ja rahulik. Suvelõpu täiuslik tunne.
Toas lükkab raadio uudistega kolmanda käigu sisse. Reaalsus on tagasi. Valgevenes võib minna vägagi vägivaldseks, mu
süda valutab. Oh, miks need põmmpead ei
kuula soovitusi ja muudkui tekitavad uusi
koroonakoldeid, kirun omaette. Palun,
palun, palun, et lapsed saaks mõistlikult
koolis käia ja koolijuhid teeks tarku otsuseid, kui haigus peaks uksest sisse trügima.
Riigikontroll ka veel kaelas, seleta siis
tarkadele meestele, miks haldusreformi
viljad ei ole meelepäraselt küpsenud ning
ei maitse osavallastaatusesse pandud rahvale kohe mitte. Haja- ja tiheasustusel ei
saa olla samu reegleid ning selle mõistmine on linnameestel ikka kuratlikult raske.
Poliitiliste mängude virrvarrist hakkab pea
ringi käima.
Ah, minge te ka kõik seenele, sõna otseses mõttes! Põgenen õue, haukan suutäie
magusat pirni, mille mahl niriseb mõnusasti mööda lõuga alla. Pilved on ikka nii
ägedad!
Ülle Tamm, toimetaja
TOIMETUS
Toimetaja: Ülle Tamm tel 505 5340,
küljendaja: p2
Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus
Tõstamaa osavallakeskus
Internet: www.tostamaa.ee
Levi: Tõstamaa PMÜ kauplus, Tõhela raamatukogu, Tõstamaa raamatukogu,
Pootsi pood, Tõstamaa bensiinijaam.
Trükikoda: OÜ Hansaprint
Tiraaž: 500 tk
Saatke meile oma jutte ja fotosid aadressil
leht@tostamaa.ee

klassijuhataja tundi külastavad. Koristajatädidega arutame, kuidas ja mida me maja
puhastamise poole pealt peame tihendama
no näiteks sagedased ukselinkide, trepikäsipuude puhastused jms. Asume korraldama regulaarseid e-õppepäevi, mis aitavad
edaspidi kooli lukkupanemise perioodidel
e-õppetööl toimida.
Vahetunnid saavad olema erinevatel
aegadel. Selge see, et noored on pool aastat üksteisest eemal olnud, tahaksid ju kõik
vahetult suhelda, ent kontakte peame piirama, pigem ennetavad meetmed, kui et jälle oleme sunnitud õpilased e-koduõppele
saatma.
Suur rõhk on ühtsete e-süsteemide väljaarendamisele. Kõiki Pärnu koole püütakse viia Oﬃce 365 tarkvarale üle ning meiegi asume seda juurutama ja õpetama. Igale
õpilasele loome e-aadressi, et oleks eesnimi.
perenimi näiteks arno.tali@.... Sellega väldime kevadist olukorda, et kui oli vaja õpilasega suhelda siis pidime nuputama, kes on
roosanotsu123@.
Need on esialgsed mõtted, mis vormuvad meie kooli koroona ennetusplaaniks.
Peab kohe ka lisama, et lapsevanematel
palume arvestada - muudatused võivad
tekkida üleöö. Vaatame ja jälgime arenguid
viiruserindel.
Kas koroonahirm on toonud maale hoo-

pis rohkem õpilasi? Palju lapsi õppima
asub?
Hetkel sellist liikumist pole täheldada,
et lapsevanem saabuks palvega – võtke mu
laps looduse rüppe, inimmasside seest ära.
Õpilaste arv on hetkel 150ne ümber ning
see on hea, et pole 1500 korraga. Mida
väiksem kogum, seda parem logsitikat korraldada.
Esimesse klassi astub kogenud ja väga
tegusa õp Kaarin Reinsoni käe alla õppima
üheksa õpilast.
Gümnaasumisse asub õppima seitse kümnendikku. Nimekirja alusel on nad
kõik tublid õppijad ja väga aktiivsed noored – tuleb väga vahva klass. klassijuhatajaks saab kevadel üheksandikega lõpetanud
matemaatika õp Kaarin Mitt.
Ootan juba õhinaga traditsiooniks saanud kooliaasta alguse motivatsiooniloengu
pidamist vastsetele gümnasistidele.
Uudiseks on ka see, et saime rahvusvahelise Erasmus+ projekti ree peale ning
kavas on 10. klassi õpilasi sellesse kaasata.
Iseküsimus on, et kui partnerriigid on Poolast, Portugalist, Türgist ja Bulgaariast, siis
kas sel imelikul reisimisvaenulikul ajal meie
projektist asja saab, kas saame noori eelpool
nimetatud riikide koolidesse külla viia?
Kas kõikide ainete õpetamiseks on spetsialistid olemas? On tulemas uusi ini-

TÕSTAMAA OSAVALLAKOGUS 25. augustil 2020
 Osalesid osavallakogu liikmed: Karoliine Kask; Mati Lehola; Anu Randmaa; Toomas Rõhu; Mark Soosaar; Madis Veskimägi. Puudus: Tõnu Salu
Kutsutud: Tõstamaa osavallakeskuse
juhataja Anu Peterson; abilinnapea Meelis Kukk, OÜ Maipõrnikas esindaja Arvo
Antropov.

Päevakord
1. Pärnu Linnavolikogu määruse „Pärnu
linna 2020 I lisaeelarve“ eelnõule arvamuse andmine. Eelnõu tutvustas abilinnapea
Meelis Kukk.
OTSUSTATI: 1) Täienda eelnõu Tõstamaa
keskväljaku arhitektuurikonkursi preemiafondiga eesmärgiga kuulutada 2020 aastal
välja arhitektuurikonkurss.
2) Leida vahendid Pootsi poe toetuse jätkamiseks sarnaselt eelmiste aastatega.
2. Värati sadama nime muutmisest. Arvo
Antropov tutvustas OÜ Maipõrnika taotlust Värati sadama kohanime muutmise
kohta. OÜ Maipõrnikas soovib nimetada
sadama ümber Meremaa sadamaks. Toi-

mus arutelu.
OTSUSTATI: Mitte toetada Värati sadama
kohanime muutmist.
3. Tõstamaa rahvamaja hinnakiri. Anu
Peterson tutvustas Tõstamaa rahvamaja taotlust uute tasuliste teenuste hindade
kehtestamiseks.
OTSUSTATI: 1) Teha ettepanek täiendada rahvamaja hinnakirja tasuta kasutamise osas.
Tõstamaa rahvamaja juhatajal on õigus
anda rahvamaja ruumid tasuta kasutusse osavallakogu ettepanekul osavalla jaoks
oluliste kogukonna traditsiooniliste ürituste korraldamiseks.
4. Jooksvad küsimused/infominutid.
Anu Peterson andis ülevaate eriolukorras toimunud ja toimumata jäänud sündmustest ning investeeringutest Tõstamaa
osavallas.
Täismahus koosoleku protokoll on leitav
Pärnu linna dokumendiregistrist.
TOV
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mesi?
Õpetajad on olemas, saame
alustada ning kõik on kogukonnale tuttavad pedagoogid.
Vast see uudis vaid, et tütarlaste käsitöö asendusõpetajana astub osakoormusega klassi
ette meie hoolekogu liige Birgit Pere. Soovime talle julgust
ja pealehakkamist, abistame
kui vaja ja egas muud kui sukavarras kõveraks!

tele, kes vaeva nägid!
Koduõppel olek andis ehk
ettekujutuse, milline mahukas
töö on pedagoogil ehk mõistetakse kodu ja kooli ühiseid eesmärke paremini. Jäävad loodetavasti ära arutlused, et minu
laps on ju kukupai, aga näedsa
kool ei suuda teda õppima panna. Kui koolil on tugev kodu
toetus ja laps mõistab, et vanemaga manipuleerida ei saa, siis
asjad arenevad igastahes positiivses suunas.

Mida ootate lapsevanematelt, et ebakindlad ajad üle
elada ja lapsed ikkagi 100
protsenti haridusprogrammist omandaksid?
Alus ta me kontak tõp pega ja loodame, et see kevadine
hull olukord, mil lapsevanemad pidid kodukontorites oma
töö ära tegama ja siis veel laste koduõpetamisel silma peal
hoidma, ei korduks.
Üldjoontes näitas nutikevad, et kes sai hakkama tavaõppes oli ka tubli e-õppes. Loodan, et kõikidel õpilastel toimus
koroonakevadel iseseisvuse ja
vastusustunde kasv.
Igatahes suur tänu vanema-

Kas direktori süda muretseb
tänavuse õppeaasta eel rohkem?
Eks ta ikka paneb pead rohkemate mõtete kallal jahvatama, et: aga kui...?, mis siis
teha...?, kuidas me sel juhul käitume...?
Oleme ju kõik taolises olukorras esimest korda, proovime võtta asja propelleriga mehikese kreedoga: „Rahu, ainult rahu!“ Peame valmis
olema, et eilsed juhtnöörid ei
pruugi täna kehtida ja me ei
tea, mis homme saab.
Pigem tunnen muret, et kas

me kogukonnana oleme valmis, kui tõsine kriis ühiskonna maha murrab? Piisab vaid
kui rahamasin päästeka juures on tumm, interenet kraavis, vesi korterelamutest lahkunud, kaubavarustusahelad
katkenud! Kas ellu jääb see, kel
on kõige rohkem vetsupaberit?
Kui on olemas generaator, kes
selle käima tõmbab, kas tollele kütust jätkub? Kas on ühiselt
kokku lepitud, kes lehmi lüpsab-joodab, kes lapsi harib, haigeid arstib, kogukonda kaitseb?
Äkki peaksime ka sellised
mõtted osavallas koondama?
Kliimamuutsed ja viiruste levik
annavad selleks ju põhjuse. Ju
ei teeks paha õppeprogrammid
üle vaadta, liigne ballast välja
visata ja ellujäamistarkusi rohkem õpetada? Paha ei teeks ju!
Edasi toimimiseks jäägem ikka
optimistlikult positiivseks, ent
plaan B peaks tagataskus igaks
elujuhtumiks kindlasti olema.
Head uut kooliaastat!
Küsis Ülle Tamm
toimetaja

Käsitööesemed olid tänavu hinnas
T

õstamaa Käsitöökeskuse
kümnes juubeliaasta jääb
meelde veel pikaks ajaks. Sellist
kevadet ja suve pole meil veel
kunagi olnud. Käsitöörahvas
tunnetas, et saame hakkama
igas olukorras.

 Pärnu linnavalitsus austab
kuld- ja briljantpulmapaare
2020. aasta oktoobrikuus.
Pidulikule vastuvõtule on
oodatud paarid, kellel on 2020.
aastal täitunud või täitumas 50
või 60 abieluaastat ehk abielu
on registreeritud 1970. või
1960. aastal ning kelle praegune
registreeritud elukoht on Pärnu
linnas (Pärnus, Tõstamaa, Paikuse või Audru osavallas).
Vastuvõtule saab registreeruda 6. septembrini 2020.
Registreerimisvorm on
kättesaadav osavallakeskustes ning linnavalitsuse infolauas. Avalduse võib kirjutada
ka vabas vormis. Avaldus saata
Pärnu linnavalitsusele aadressil
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn,
Pärnu linn või linnavalitsus[at]
parnu.ee
Avalduse võib esitada ka
kohapeal või helistades: Tõstamaa osavallakeskus (Sadama
tee 2, 444 8161).
NB! Registreerimisel on
kindlasti vaja: abielupaari ees- ja
perekonnanimed, abielu registreerimise kuupäev, postiaadress
ning kontakttelefon. Kutse saadetakse taotluses märgitud aadressile. Linnavalitsus ja osavallakeskused on avatud E-N kell
8.00-17.00, R 8.00-16.00
Jane Avamere
avalike suhete teenistuse spetsialist

Tõstamaa hooldekodu
külastamisest

Foto: Eveli Ilvest

Eestlane ar mastab oma
maad ja inimesi, aga ka piirkonda kajastavat käsitööd.
Siseturismi turjal sõelus mööda romantilist rannateed ilmatu hulk seiklejaid. Nii palju
külalisi pole Tõstamaa väikeses
käsitööpoes varem kunagi käinud. Sirli, Mariann ja Silvi tegid
võimsa müügi. Ostjate poolt
jagati palju häid sõnu. Populaarsed olid seebid, kodukandi
mustrites istumisalused ja muidugi kindad.
Lisaks meenutab seda aastat
ka meie järgmise aasta kalender. Koos loome ja oleme just
sellised, nagu oleme. Meil on,

Kuld- ja briljantpulmapaare oodatakse
vastuvõtule

mille üle uhke olla. Tõstamaa
Käsitöökeskuse siiras ja suur
tänu kõigile Tõstamaa käsitöölistele, kõigile külastajatele
ja toetajatele selle imelise suve
eest!
Juubeliaasta kestab edasi

ning ilusa punkti paneme 17.
oktoobril Tõstamaal konverentsiga “Üksinda ja Üheskoos”.
Olete kõik oodatud!
Seniks aga vardad pihku ja
kangaspuud lõksuma!
Eveli Ilvest

 Alates 10. augustist saab
Tõstamaa hooldekodu kliente külastada ainult ette teatamisel. Külastused on lubatud vabas õhus 12.30 – 15.00,
hoides kahemeetrist vahemaad.
Külastuse aeg piirdub ühe tunniga. Majasisene külastamine
KEELATUD!
Hea külastaja, kui oled kohale
jõudnud, helista palun majja:
449 6121 Tõstamaa maja ja 447
4720 Pootsi maja.
Palume mõistvat suhtumist!
Tõstamaa hooldekodu
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Üllatuslikult rahvarohke suvi mõisas

T

Koroona pausi kasutati mõisa suure saali imeilusa parkettpõranda panemiseks ja ka klassiruume sai sutike uuendatud.
Suvi tõi ilusad ilmad ja ootamatult palju külalisi. Sel aastal oli
tagasi ka meie armastatud suveteater, milleks oli seekord ühendus R.A.A.A.M. oma hinnatud etenduse “Praegu pole aeg
armastamiseks” ja Argo Aadli
monoetenduse “Kapten Mihkel”. Tagasi oli ka teatrikohvik.
Kaunid kontserdid ja muidugi Hedvig Hansoni kaunis hääl
jäid kajana kõlama suvistesse
öödesse. Ei puudunud ka tegusad laagrid, millest vägevaimaks
oli Teaduste Akadeemia Meeskoor kes lõpetas oma laululaagri
esindusliku kontserdiga.
August tõi nii üllatusi kui
seiklusi. Nimelt käis Tõstamaa
mõis Anija mõisal külas. Anija
mõis avas oma värskelt restaureeritud maja uksed suure mõisakultuuri festivaliga. Vahelduseks on ikka väga hea näha teiste tegemisi. Anija mõis on täna
kaunilt restaureeritud ja huvitavate lahendustega väga väärikas
rüütlimõis.
Meie kohtasime seal vanu

Foto: Eveli Ilvest

õstamaa mõisal oli ilus
ja tegus suvi, sestap on
meie mõtted endiselt
natuke möödunud suves. Oli
ju ka põhjust. Kevad tõi täiesti
teistmoodi olemise ning kellelgi
ei olnud ettekujutust saabuvast
suvest.

Annetusklaverit katsetab muusikaõpetaja Ivi Kask. Foto: Toomas Mitt

tuttavaid ning anname ühtlasi edasi Teaduste Akadeemia
Meeskoori soojad tervitused.
Augusti algus tõi meile aga
veelgi suurema üllatuse. Nimelt
kingiti Tõstamaa mõisale antiikne kabinet-tiibklaver J.Becker. Klaver on valminud eelmise sajandi vahetusel Peterburis, rändas seejärel Saksamaale ja Teise Maailmasõja järel
uuesti Venemaale. Sealt rändas
ta lõpuks Eestisse. Tänu anonüümseks jääda soovivale annetajale on pill nüüd Tõstamaa
mõisas. Heas korras ja antiikse
iseloomuga klaver sobib meie
mõisa akustikaga lausa imeliselt. Natuke sõnatud oleme me
siiani.
Imeline, päikseline, üllatuslik
ja paljude meeldivate külaliste-

Saali uus ja ilus põrand.

Eveli ja Moonika Anija mõisa avamisüritusel. Foto: Mati Arus

ga suvi. Oleme südamest tänulikud, kõigile külastajaile, osalejaile, tegijaile, töötajaile. Positiivne tagasiside ja head toetavad
sõnad, mida Teie, külalised olete
meile andnud, see on nii oluline. See kõik aitab minna edasi ja

annab väärtuse meie tegemistele. Oleme lihtsalt õnnelikud. Ees
ootab aga sügis, mis toob juba
uusi põnevaid tegevusi. Kohtumisteni!
Moonika ja Eveli
Tõstamaa mõisast

M

Maahommik käis
Manijal
 Juuli keskel väisas ETV
Maahommiku võttetiim
Manilaidu. Saatejuht Mari
Tamm külastas saarlaste
kodusid ja uuris millega saarerahvas tegeleb.
Kuidas saarel elu kulgeb
läbi kaamerasilma, seda vaadake 5. septembril kell 10
Maahommiku saates.
TT

anõja Päeval 1. augustil
võlus publiku südameid
Tallinna pillilaste ansambel
Tuuleviiul. Pärast vahvat kontserti muuseumihoones löödi
pillidele hääled sisse laste simmanil Pidumajas.
Kõige uhkem elamus Manija saarest oli viiulilastele heintel magamine. Üks poiss lubas
koguni enam nägu mitte pesta,
et heinalõhn igavesti põsele jätta.
Svea Aavik
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Fotod: Toomas Mitt

Laulud ja tantsud rändasid Manilaiul

K

ord kohtunud koorilauljatest sõpruskonnad, kes
otsustanud nõnda: suurte laulupidude vahel tuleb kõrid
töökorras hoida ja noodivihud
tolmust puhtaks raputada.
Nii see muinaslugu oma elu
elama hakkas – ilus suvine ühislaulmise traditsioon Eesti väikesaartel. Rõõmus minilaulupidu
on toimunud juba üheksal saarel ning tänavu tähistati 10. juubelilaulmist Manilaiul – sealt ka
ürituse helisev nimi LAIULAUL
2020.
Dirigentide ja tantsujuhtide
nimed tõsisele muusikasõbrale tutvustamist ei vaja. Kõik, kes
tõstsid nüüdki käed kooride ees,
on tänase Eesti laulupeoliikumise eestvedajad – olnud üldlaulupidude dirigendipuldis, kunsti-

lised juhid ja kavade koostajad.
Hirvo Surva tõi saarele ERRi
segakoori 50 lauljaga, Tartust
tuli Lauri Breede juhatamisel 35
lauljat ning Kalev Lindal koos
Pagana segakooriga oli esindatud 40 lauljaga. Lustlikkust lisasid Tarbatu rahvatantsijad Jaanus Randma juhendamisel ning
muidugi Pärnumaa oma mees
Ado Kirsi, kes juhatas pasunakoori Õnn Tuli Õuele ja vihmatantsitas rahvast Audru Jõelaevanduse Pundiga.
Laulupeol tuli „maailma II
esiettekandele“ Ado Kirsi lugu
Lootus, Lydia Koidula sõnadele
ja Elo Keskküla seadele.
Nagu ikka ja alati – peo teevad osalejad ja ainult osalejad
ise. Vihma- ja tormipilved said
lendu lauldud ja maakamarasse

Tõhelalased
tulid kokku

Foto: Riida talu

tantsitud, hingekeeled helisema
puudutatud ja helge rõõmuenergia omavahel jagatud.
Saar ootab alati teid armastusega tagasi! Olgem hoitud!
Pidu aitasid korraldada Pär-

nu Linnavalitsus, Kristin Saarend ja OÜ IMG Kasiinod, Riida
ja Naada talud koos vabatahtlike
abilistega.
Piret Zimmermann
projektijuht

4. juulil pidas Tõhela oma kodukohapäeva, järjekorras juba 19nes. Vaatamata vihmasele ilmale kogunes üritusest
osa saama väga palju praeguseid ja
endisi elanikke.
Päev algas rongkäiguga endise meierei
eest ja Tõhela lipu heiskamisega külaplatsil.
Päevase kontserdiga esines Maret Palusalu,
keda kitarril saatis Kristjan Põldmaa.
Külaplatsil sai näha kohalike koduloomade väljanäitust
ning toimusid jõuvõistlused.
Rahvamaja saalis pidas ettekande puisniidu taimestikust
Mercedes Merimaa, sellele
järgnes külabussiga väljasõit
puisniidule, et kinnistada eelnevalt omandatud teadmised.
Lapsi lõbustas Pipi Pikksukk. Õhtu jätkus traditsioonilise loteriiga, kus oli võima-

lik võita väga palju erinevaid auhindu, mille
olid välja pannud osavalla kohalikud ettevõtjad ja eraisikud. Päeva veeretas õhtusse
ansambel Sirli Tõstamaalt.
Suured tänud toitlustajatele. Erilised
tänud toetuse eest Pärnu Linnavalitsusele
ning Tõhela külaseltsi aktiivsetele kaasalööjatele.
Birgit Pere
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August kutsus tõstamaakad kodukanti

T

õstamaa osavallapäevadest on tänaseks möödas õige mitu aega, aga
hinges kestab see edasi. Sestap
on õige hetk tänada kõiki XXIV
osavallapäevadel osalejaid, esinejaid, korraldajaid, kaasalööjaid ühe fantastiliselt toreda
koosloomise ja (koos)olemise
eest! Osavallapäevad on selline sündmus, mida lihtsalt polegi võimalik ilma teie osaluseta
luua! Kogukond annab sellele
oma näo ja iseloomu – sellised
me oleme!

Fotod: Toomas Mitt

Selleaastased osavallapäevad
olid täis kirevat melu ja meeleolu, tuues koju kätte mitmekesise
tegevuste- ja kultuurinautimise.
Rohke osavõtjate arv vaid lisas
soojale päikselisele päevale ürituse õnnestumise hõngu, mida
on ilus meenutada veel pikkadel sügisõhtutelgi. Hea meel on

tõdeda, et selle suvega on lisandunud meie piirkonda nii mõndagi uut ja põnevat, ettevõtjaid,
kes oma aktiivse kultuurilise
tegevuse ja arenguga ilmestavad kogu üritust, kuid samas on
väärtuslikuks turismiobjektiks
aastaringselt kogu osavallas.
Osavallapäe vade hommik
algas trompetihüüetega, mis oli
kutsungiks avamistseremooniale, seejärel kõlas osavallajuhi
tervitus ja Tõstamaa valsi saatel
heisati lipp. Muusikalise ja tantsulise tervitusega astusid üles
meie oma rahvamajas tegutsevad vahvad ja südikad isetegijad. Täname teid ja juhendajaid
järjepidava kultuuri loomise ja
hoidmise eest!
Järgnes rõõmus Tõstamaa
erirongivile, mis kutsus huvilisi
avastama kaunist Tõstamaa alevit rataste veeredes, võttes sõidu
ette isegi Väratisse. Rõõmu jagus
nii lastele kui täiskasvanutele.
Leiti, et selline ratastel rongiliiklus oleks meie alevis väga tõhus
ja ter vitatav ka tavapäevadel.
Hoo sai sisse ka traditsiooniline
laadahommik, kust oli võimalik
soetada nii toidu- kui riidekaupu, värsket mett, taimi, vanavara
ning muudki põnevat.
Rahvamaja juurest kõlasid aga juba hommikutundidel
kaunid metallofonihelid. Pill
on õues kasutatav aastaringselt
ning oli tutvustuseks üles pandud Muusikaaia poolt. Meie
lõunanaabritel on taolised õuepillid kasutusel väga laialdaselt,
ning rajatud palju muusikaae-

dasid. Eestis kohtab neid vähe.
Siinkohal on paslik välja hõigata,
et plaanime seesugused muusikariistad ka Tõstamaale soetada.
Loodetavasti leiame heategevuse korras piisavalt tõstamaalaste
toetuse.
Meditatiivset vabastavat ja
loovat tegevust jagus veelgi, näiteks sai meisterdada taimedest
loov(d)usmandalat, uurida, kuidas käib kor vipunumine, või
voolida üks kivi. Sai proovida,
kuidas on käes hoida hambaarsti puuri, et jäädvustada sellega vilepillimeistri juhendamisel
oma vilele nimetaähed. Usinatel õnnestus külastada lasteaia
saali, kus sai meisterdada endale nuku.
Sportlikumatest tege vustest ootas huvilisi osalema ning
kaasa elama pika traditsiooniga minitriatlon, mis sai alguse
Ermistu jär ve ujumiskatsega.
Kokku oli distantsi pikkus 9 km
ja 300 m. Avatud oli ronimissein
ja zip-line. Seiklusministeerium
oli kokku pannud väga põneva
auhindadega autoorienteerumise, mis keskendus kohalikele
olulisematele vaatamisväärsustele ja oli ootamatult rohke osavõtu ning loova lähenemisega
menukas ettevõtmine.
Kohaliku ajaloo tutvustamisega jätkas Mari Lühiste, ringreis Tõhela puubussiga viis huvilised avastama vana Värati sadamat ja endist kalatööstust.
Piirkonna liigirikast loodust
saavad nüüdsest uudse ettevõtmisena avastada huvilised,

külastades Janne Raua poolt
loodud Ristimarja loodusrada
Värati poolsaarel. Raja algus on
tähistatud toredate juhatavate
siltidega. Avamisele oli kogunenud rohkearvuline pealtvaatajate hulk. Rahvamaja näiteringi poolt loodud ja lustlikult ette
kantud muistendilugu rajal asuvast suurest kivist leidis sooja
vastuvõtu. Nüüdsest ongi sündinud legend, mis jutustab loo,
kuidas kuradipere toimetamise
tulemusena kord leivast kivi sai.
Näituseid oli seekordsetel
osavallapäevadel kokku suisa 10,
jagudes nii Kastna kirikuseinte
vahele, kui mõisasse, rahvamajja, käsitöökeskusesse, raamatukokku ning ka tervisekeskusse.
Uudsena oli avatud Mertrex
platsil ekstreemala noortele, kus
meie kohaliku legendaarse punkansambli Cool Päxe muusikalise avalöögiga juhatati sisse Eesti
kõvemad ekstreemspordi tegijad Vabadusspordist, parkuurija Sergei Vertepov ja absoluutne
maailmameister slacklinel Jaan
Roose.
Vaadata sai kauneid koduaedu ning külastada kohalikku
toorainet ja maitseid väärtustavaid eriilmelisi kodukohvikud.
Korraldajad hindavad väga kohviku- ja aiapidajate panust ning
initsiatiivi. Ning mõtetes on valmimas idee, et kodukohvikutele võiksime pühendada ka eraldi päeva, sest tundub, et Tõstamaa oskab üllatada, võõrustada
ja lahkelt kostitada.
Osavallapäevade väga olulise
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osa loob muusika. Keskpäevane maailmamuusikahetk didgeridoo ansambliga Doo-ork, kirikukontsert inglihäälselt kõlanud
Hele Kõrve ja talle käredamalt
sekundeerinud Kristjan Kasearuga ja seda kõike professionaalsete suurepäraste muusikute
saatel. Laupäevase kauni õhtu
lõpetas aga energiline Traffic
ja sumedas suveöös leegitsev
tuleshow.
Kurvastav oli kindlasti külalistele kesköödisko ärajäämine,
otsus langetati korraldusmeeskonna poolt suve hakul viiruseohu tõttu. Kuid lubame, et
järgmisel aastal, kui tähistame

kahekümneviiendaid osavallapäevi, soovime heastada
kogu ärajäänud lõbu.
Pühapäevane jumalateenistus ja Värati sadama kohvikus toimunud Jaan Pehki
kontsert sai ilusaks lõppakordiks Tõstamaa osavallapäevadele.
Lõpetuseks soovime veelkord siiralt jagada tänusõnu
kõigile, kes vähemal või suuremal määral aitasid üritust
korraldada.
Katri Ja Eveli

Taasiseseisvumispäeva kontsert
Maria saalis
Foto: Toomas Mitt

MUSICA HYMNIS on rahvusvaheline muusikafestival,
mille kontserdid toimuvad
Eestis, Soomes, Hollandis ja
Venemaal.
Publiku suur huvi kontsertide vastu Pootsi-Kõpu õigeusukirikus ja festivali haare on inspireerinud muusikaelu Pärnu
laienenud äärealadel. 20. augustil toimus Maria talu vastvalminud Maria saalis kontsert, millega tähistasime Eesti taasiseseisvumise 29. aastapäeva. Kavas oli
Eesti juubelitähtpäevade heliloojate Heino Eller, Olav Ehala,

Veljo Tormis, Arvo Pärt jt looming. Lisaks kõlas ka Beethoveni muusika, kelle juubeliaasta
tähistamisest 50 aastat tagasi on
saanud alguse Pärnu festivalide
traditsioon.
Kontserdil esines Eesti tippmuusikute Kädy Plaasi, Virgo Veldi ja Allar Kaasiku kõrval
Eesti noorte muusikute festivalikvintett, kes äsja oma osalemisega said teenitud tunnustuse
lõppenud ”Järvi-festivalil” Pärnus.
Järgmine kontsert toimub 26.
septembril.
Riina Rand

Heinale!

R

aadiost on kuulda, et kartulid külvatud, porgandid
istutatud. Turul müüakse
„murujuustu“. Müüja selgitanud
– „murujuustu“ nimetus on sellest, et see juust on valmistatud
kevadel esmalt laudast murule
lastud veisekarja piimast!
Ja nüüd heinale! Vaataks
õige väheke ajas tagasi. Tõhela küla põliselanikud ja kunagised naabrid peavad aru... Kõrtsi Vilma (Piiskop, Kõr vemaa,
sünd 1930), vestleb naabri Küti
Poe Lindaga (Kütt, Jalakas sünd
1926) kes oli 12 ja pool aastat
Siberis (oli nimetu numbrialune
sunnitööline), tuli siiski tagasi,
elab Audrus, teinud läbi 9 rasket
operatsiooni!
Nad mõlemad on suurepärased mineviku mäletajad, sellest

kirjutajad ja jutustajad.
Vilma ütleb, et nende heinamaa Virunal jäi asundusküla rajamisele ette ja see vahetati
kaugele Laagitsa laande Tõhela järvest lõuna poole, kodust
umbes viie kilomeetri kaugusele. Madal ja vesine maa, ainult
käsivikatiga niitmine. Hobusel pidid sookingad jalas olema. Vilma tuletab meelde oma
hobust Mihklit. Pererahvas oli
eemal niitmas ja hobune pandi
sööma. Mihkel nukitsenud end
köiest vabaks ja läinud koju ning
jätnud Liisa ja Eedi päevatööst
väsinuna jalameesteks!
Linda tuletab meelde Viruna Muda semaa heinamaad.
Niitmine käis ikka käsivikatiga.
Vikatikanna külge seoti heinatuust, siis sai maa heinast puhtaks. Linda ei jõua ära kiita oma

Kauge aja pilte Männikuste heinamaadest,1965

Tamnemaa lillelist heina ja kuidas seda lambad ihkasid. Linda
tööks olnud sageli saadusid küüni vedada. Isegi heinakoorma
(heinakorv vankril) on ta üksinda koju viinud. Teinud tammest
ja kasest saunavihtasid. Emaga
käinud nad ühe jalgrattaga heinamaale nii – üks sõitis, siis pani
ratta põõsasse teise jaoks. Nii
nad vahetanud oma sõiduriista!

Tiirutaks heinamaades veelgi. Kunagise Leelaste küla Mardi talu peretütar Ada (Adele Kiirats, Kütt 1926–2014) käis mõttes läbi oma kunagise kodutalu
heinamaad: Jõeäärne heinamaa
küüniga, Laanealune heinamaa
küüniga, „Kesmets“ (Keskmets)
Virunal kaks küüni, Tamnemaal
küün. Kokku olnud neil viis heinaküüni! Tamnemaa heina-
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maa – kuue vakamaa niitmiseks
kulunud poolteist päeva – niidetud kolm söögivahet nelja inimesega. Keskmetsa heinamaale
mindi esmaspäeval ja tagasi koju
tuldi laupäeval.
Puurama Vanatoa perenaine
Maria Kiirats (1898–1978) on
meenutanud – Tamnemaa heinamaa oli meile kõigile väga kallis. Kõige ilusamal aastaajal olime kogu perega seal – kuni hein
sai küüni. Varasel hommikutunnil vikatiluiskajate järgi tundsime eksimatult teiste talude heinaniitjaid, kes kõige varasem!
Nemad toonud peale Tamnemaa heinamaade sälgude karjamaaks ära võtmist sealt omale koju istutamiseks neli pärna
ja kolm kaske – ilusaid heinaaegu meenutama. Kolhoosiajal
oli sealsetele heinamaadele käidud kolhoosi lehmadega nn.“
lehmalaagris“, hommikuti viinud piimamees piima Tõhelasse
meiereisse. Karjased elanud tühjalt seisvas asundusmajas. Lehmalaagri päevi on meenutanud
Lauri talu perenaine Ada Irdt–
Reinson (1921–2006).
Endise Häidaste küla Saarde (Orikatoa) perepoeg Evald
Kar jel (1913–2002) ju tustas, et umbes nädal peale jaani
algas neil Murrumetsas (3 km
kodust) heinatöö – pikim tööperiood talus kogu aasta jooksul, vahest neli nädalat järjest. 3
–4 päeva ainult niideti – varem
ikka käsitsi. Kuiv hein tõsteti
paraja pikkusega okstele – saadudeks. Hobusega veeti need

Ada Kütt. Foto: V. Hang, 2010

küüni. Heinatöö oli raske, aga
kuidagi puhas ja meeldiv. Kartulid ja räimed küpsetati süte
peal. Piim oli lähkriga (lassiga)
ligi. Kellel taskunuga ei olnud –
temale tehti parajast puuoksast
nuga – et küpsekartulilt tahma maha rookida, võid määrida ja panni pealt liha õngitseda.
Murrumetsa heinamaale jäädi ka ööseks. Pole mugavamat
magamist kui värsketes heintes.
Hommikul kella kuue paiku oli
terve pere juba heinamaal, kell 8
söödi nn „keskkommikut“, seejärel puhati. Kell kaks söödi lõunat ja magati kella neljani. Õhtul
lõpetati töö kella kaheksa paiku.
– ilma pikkade vaheaegadeta ei
oleks jõutud heinatööle vastu
panna. Seesama Orika mees on
öelnud, et kuigi ta elutöö (metsa- ja seeneteadlane) jääb Rootsi – aga Eesti jääb ikka koduks.
Ta küpsetavat vahest Rootsiski sütel endale kuus kartulit nii
nagu kunagi kodus heinamaal ja
söövat neid soolase võiga!
Rändame veelgi kunagiste
Leelaste, Kiraste, Viruna, Tõhela
külade heinamaades – tänastele hooldatavatele heinamaadele – puisniidule. Viruna heinamaades on tegija Tohuri Andrese talu – lüpsikarja ja lihaveiste kasvataja Leelaste OÜ Andres Kalbach (sünd 1970) oma
perega. Andres ütles, et piim
on elu alus, igal hommikul joob
ta kaks klaasitäit piima! Alustab paar nädalat kestvat heinaniitmist peale jaanipäeva. Kõik
on korras, ei oksarisu, ei langenud puid. Tema talu on kunagise Leelaste küla ainuke talu –
kus küntakse ja külvatakse! Läinud aasta ühel ilusal sügispäeval
küsisin Andreselt – kas tal oleks
kunagi aega mulle ka näidata
nende heinamaade tänast päeva, pole seal tükil ajal käinud.
Andres vastas: lähme kohe, tal
olevat selleks aega 55 minutit.
See minutilise täpsusega lubatud aeg Virunal ja Tamnemaal
käimiseks näitas selgelt – et tal
on iga minut arvel, ega muidu
ju jõuaks (rohkem piimaandjaid
kui tema talu Tõhelas polegi).
Tamnemaa heinamaad uhkustavad kaugetest aegadest pärit
tammedega – hooldab Tõhela küla Lauri talu perepoeg Jüri

Kauge aja pilte Männikuste heinamaadest,1986

Evald Karjel

Linda Jalakas (vasakul) ja Vilma
Kõrvemaa. Foto: V. Hang, 2018

Reinson (sünd 1948). Ükskõik
mis suunas nendes heinamaades vaatad – ikka imeilus. Kiitus
neile meestele – oma esiisade
põlvest põlve kestva töö jätkajatele.
Põikame ka Männikuste küla
mälestuste heinamaadele. Möödunud sügisel pidasime Silvi
Tohv, Rand (sünd 1938), Elve
Altpuu–Slugen (sünd 1948) ja
Vaike Soobik, Hang (12 aastat
puudub sajast) aru – lähme vaatame meie Suureheinamaade
tänast päeva. Silvi Rand, kauane
Tõhela kultuuriloo talletaja, raamatukogu juhtaja, muuseumi
hoidja kirjatöö tegija. Elve Slugen agronoom, brigadir – pärit
Harjumaalt Kose vallast Viskla
külast Väljaotsa talu peretütar.
Olnud hea sportlane (kuulitõukes ja kettaheites Harju rajooni meister, ka korvpallur). 1967
lõpetas keskkooli ja seejärel
Jäneda sovhoostehnikumi agronoomina 1970 – tööle suunati

Varblasse. Varblas vaba kohta ei
olnud, Tõhelas aga oli – („Kiir“
kolhoosi esimees oli siis Heino
Leppmaa). Ju tema Tõhelasse
istutamise aeg oli õige – juurdus
hästi, on tänase päevani rakkes.
Olnud loomapidaja, nüüdseks
on jäänud sõber kass. Maaharimine ja endale aiavilja ja väga
maitsvate kartulite kasvatamine nii endale kui teistele ja oma
kahele pojale. Lilleilu tema valdustes paistab juba kaugelt kätte. Ega ta trimmerile palju puhkust anna, on väga hea suhtleja
ja alati valmis kõiki hädalisi abistama. Viib soovijad Tõstamaale
poodi, arsti juurde, toob arstirohud koju kätte jne. Esmaabiandmises on ta kindla sõnaga. Siinkirjutajal haav jalasäärel tõrkus
paranemast, Elve ütles kindla sõnaga – homme tuleb Tõstamaale arsti juurde minna, nii
saigi ja hästi sai. Aitäh talle!
Männikuste küla heinamaade uudistamine sai teoks 29.

Foto V. Hang 2019
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Tõhela külaseltsi hooldatav Männikuste puisniidu osa tänane päev.

Andres Kalbach. Foto V. Hang, 2002

Jüri Reinson. Foto V. Hang, 2010

oktoobril ikka 2019. Maanteel
Laagitsa vooluveekraavi lähedal
suure kivi juures astusime Elve
autost välja. Hakkasime kahekesi Silviga metsa poole sumama lootuses jõuda Nigula talu kunagisse asukohta. Rägastik oli kole,
vast pool kilomeetrit kuidagi me
endid läbi murdsime. Silvil oli
kaasas kaks keppi, mul ei ainsatki. Õnneks oli Silvil pussnuga ja
ta lõikas mulle paakspuuoksast
paraja pikkusega kepi. Vihma
sadas. Imetlesime kobraste ehitustööd – nende tamm oli sulgenud vooluvee. Samas oli neil
ehitusjärgus järgmine samasugune objekt!
Meie edasiminek oli võimatu,
läksime tagasi maanteele - proovisimeme oma kunagistele heinamaadele jõuda Raista Mihkli
teed pidi. Selle teeotsa leidsime
– aga teed ennast enam suurt
märgata ei olnudki. Astusime
vaid poolest saati mõttes ettekujutavat teed pidi. See oli suur-

te aukudega, vast oldi siit läbi
veetud raskeid metsakoormaid!
Silvil jalad said kohe märjaks.
Minu jalavarjud olid veekindlad.
Vihmasadu jäi järele.
Siis tulid meile vastu läbi
suurte kollaste vahtralehtede
kunagise kiviaia jäljed – oli selge, peame olema Raista Mihkli maja juures. Andis uurida
– ometi peab veel olema mõni
õuepuu – äkki nägime suurte
kollaste vahtrapuude, haabade,
leppade, sarapuude seas väga
kõrgeks kasvanud ja peenikeseks veninud sirelipõõsa jäänukit – oleme Mihkli õues. Aimata
võis tema kunagise elumaja vundamendi asukohta (maja ehitatud 1928–1930) – üht sirget
joont samblas ja suures rägastikus. Tiirutasime edasi-tagasi, pugesime maha kukkunud
puude alt ja pealt ning leidsime
endid kunagise heinamaatee
laiali vajunud kiviaia samblasse mattunud jälgedel. Kive oleks

Elve Slugen. Foto, V. Hang, 2019

nagu õige väheks jäänud! Olime
Raista tänavas.
Astusime edasi, puhkasime
ja jälle astusime kuni märkasime kunagist Kõlu talude vankriteed. Alles siis tuli minusse
tundmine – kui palju kordi olin
sealt kiviaiast üle roninud Nigulalt joogivett toomas käies. Tiirutasime ringi ja imestasime.
Olin alati valmis saadusid küüni
vedama. Ikka oma Eskuga – jätnud heinasao küüni maha. Siis
aitas isa mind hobuse selga ja nii
sai järgmise sao järele ratsutada.
Oli väga suuri tuttavaid sarapuupõõsaid ja mäletatav tuletegemise koht. Keset mitme heinamaa
oli läbi sõidetud ränkraskete
masinatega – ilmselt palke veetud ja koormaga Alu küla poole
keeratud. Madalama ja pehmema pinnasega ammukadunud
oja madalasse sängi oli masin
raske koormaga vast kinni jäänud ja rööpad olid eriti sügavad.
Püsti olid pandud kõige sügavamate kohtade juurde puutokid, vist hoiatuseks. Samas oli ka
näha umbes meetri laiust rada,
seda pidi tundus midagi lohistatud olevat. Samas olid Raista
tee ääres veel märgatavad kunagise kahe väikese põllulapi piirdekraavegi. Meie asusime Nigula talu hoonete asukohta otsima
– tiirutasime just seal, kus selle
elupaiga jäljed peaksid olema.
Nigula Nurganiidu heinamaast
oli saanud peaaegu läbipääsmatu padrik, puhkasime väsimust
ja tuli kodu poole hoidma hakata – Nigulat leidmata.
Seekord jäi asi pooleli. Ja
mõne päeva kordasime heina-

maakäiku. Hea Elve viis meid
hoopis heinamaade teise otsa
Kõlu talude juurde, seal ühines
meiega Kõlu Lehte. Leidsime
minu kodu kunagise heinaküüni asukoha – tasapisi kodunesin. Edasi siirdusime lääne poole – me peame leidma Nigula
üles (1935 algas Nigula meeste ammu plaanitud talu metsa
kolimise tegelik töö). Küll tiirutasime Nigula kunagise Nurganiidu heinamaal ja ikka ei midagi – siis märkasime kõrges metsas nelja kiduraks jäänud madalat õunapuud – samas peab ka
maja asukoht ja kaev olema.
Leidsime telliskividest laotud
ja nüüdseks lagunenud vundamendijupi. Silvi sättis end sinna istuma ja saimegi tõestuse, et
Nigula on leitud. Nende sügav
kivisalvkaev jäi leidmata. Jõudsime jälle väsinuna, aga heas tujus
maanteele, kust Elve meid koju
viis. Need käigud olid äärmiselt vajalikud. Mitte iialgi ei unes
ega ilmsi poleks ma osanud neid
heinamaid tänases päevas näha
sellisena nagu need tegelikult
on.
Veel novembrikuu keskel
(ikka 2019) käisime Männikuste küla hooldatavaid heinamaid
Siidi kohal uudistamas – seal
kus Tõhela külaselts hooldamas.
Oli näha veel värskeid, muidugi tehnikaga niitmise jälgi, oli ka
väikesi võsastunud metsatukkasid. Päike kuldas sügisvärvides kaskesid, haavasid, vahtraid, silma torkas rohkesti kuivanud jalakaid. Niidetud hein
oli pallides. Külaselts on seal
itta kulgeva ilusa kiviaia ehitanud, selle pikkust ei tea, aga kulges kaugusse ja kadus metsa Alu
küla poole. Leidsime kogemata
endid ühe sügava augu ehk kaeviku äärest. See olevat kolhoosiaja algusest lõhkeainega tehtud. Nüüd on turistile selle kaevikuga kohtumine kindlasti väga
huvitav ja elamuslik.
Üks õhtu päi ke ses sä rav
õunapuu oli pilgeni täis punaseid maitsvaid õunu. Külaseltsi
korrastatud istumiskoha juures
oleva laua juures oli suur kuhi
sarapuupähklite lüdimise jälgi,
oli hea pähkliaasta.
Vaike Hang
koduloolane
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Tõstamaa spordivaim on elus
Rannamängude traditsioon
on alguse saanud kunagiste
Pärnu lahe äärsete majandite
mängudest. Omavalitsuste
mängudena toimusid need
27. korda, tänavu Pärlselja
puhkekeskuses 22. augustil
Lääneranna valla korraldamisel.
Osalesid Lääneranna, Häädemeeste ja Kihnu vallad ning
Audru ja Tõstamaa osavallad.
Kavas oli 14 võistlusala, neist
8 võistkonna ja 4 individuaalala: naiste ja meeste võrkpall,
jalgpall, sops, pendelteatejooks,
orienteerumine, mälumäng,
juhtkonnavõistlus, rannamehe ja -naise võistlus, köievedu ja
kergejõustik (60 m, kaugus, kuulijänn, krossijooks).
Tõstamaa spordivaimu elusolekut näitab, et tihedas konkurentsis saavutati üldkokkuvõttes
2. koht. Kohast tähtsamgi on
sportimisrõõm, ühine panustamine ja kuuluvustunne.
Tõstamaa tulemused ja osalejad:
Pendelteade 5. koht – Merlin Miido, Heleri Arula, Kätlin Hantson, Laura Pärna, Kairi Ojamäe, Rainer Sutt, Rait
Madissoo, Ardi Oja, Jakob Tomson, Jürgen Adamson.
Orienteerumine 2. koht –
Kairi Ojamäe, Kairi Lumberg,
Alari Lumberg, Ardi Oja.

Harli Käärt tuli medalile võrkpallis, köieveos, kaugushüppes ja
kuulijännis

Köieveo võitis Tõstamaa meeskond

Naiste võrkpall 4. koht –
Merlin Miido, Kätlin Hantson,
Laura Pärna, Kärt Jürgens.
Meeste võrkpall 2. koht –
Harli Käärt, Rainer Sutt, Priit
Blande.
Jalg pall 2. koht – Eerik
Kaupmees, Jakob Tomson, Jürgen Adamson, Rait Madissoo,
Jüri Iljin.
Sops 1. koht – Merlin Miido,
Ardi Oja, individuaalselt Merlin
naistest I ja Ardi meestest II.
Mälumäng 2. koht – Katrin
Tõnisson, Anu Peterson, Heiki
Luhamaa, Enn Martson.
Juhtkonnavõistlus 2. koht –
Anu Peterson, Rainer Sutt.
Rannamees ja -naine 2. koht
– Merlin Miido, Ardi Oja.

Köievedu 1. koht – Rainer
Rand, Maido Kaja, Ardi Oja,
Andrus Ausmeel, Harli Käärt,
Kuldar Miidu, Toomas Rõhu.
60 m 1. – 2. koht – Merlin
Miido, Heleri Arula, Sireta Jürgens, Kätlin Hantson, Kärt Jürgens, Jürgen Adamson (M I),
Rainer Sutt, Oskar Ojamäe, Ardi
Oja, Harli Käärt, Janek Ojamäe.
Kaugus 4. koht – Merlin
Miido (N III), Sireta Jürgens,
Laura, Pärna, Heleri Arula,
Monika Adler, Kätlin Hantson,
Kärt Jürgens, Rainer Sutt, Ardi
Oja, Oskar Ojamäe, Harli Käärt
(MV III), Janek Ojamäe.
Kuulijänn 2. koht – Merlin Miido (ind naiste I), Sireta
Jürgens, Heleri Arula, Moni-

ka Adler, Kärlin Hantson, Kärt
Jürgens, Kairi Ojamäe, Ardi Oja
(meeste II), Joosep Tool, Oskar
Ojamäe, Jüri Iljin, Harli Käärt
(MV III), Janek Ojamäe, Jakob
Tomson, Eerik Kaupmees.
Krossijooks 3. koht (N 500,
M 1000) – Sireta Jürgens, Heleri Arula, Kairi Ojamäe, Kärt
Jürgens, Oskar Ojamäe, Jürgen
Adamson, Harli Käärt.
Täname kõiki Tõstamaa eest
võistelnuid. Järgmisel aastal on
korraldajaks Tõstamaa ja osaleda soovijatel on sobiv aeg treeninguid alustada.
Toomas Rõhu
Tõstamaa Spordiklubi

Foto: Toomas Mitt

M

Rakendispordivõistlused Maria talus
12 – 13. septembril

aria talus on rakendispordivõistlusi korraldatud juba neli aastat, kaks viimat võistlust on kuulunud Rahvusvahelise Ratsaspordi Liidu ametlikku kalendrisse. Sarnane plaan oli korraldajatel
tänavugi, kui lisaks rakendile plaaniti rahvusvahelisi mõõduvõtte
ka takistus- ja koolisõidus, mille lõhuks aga ülemaailmne koroonapandeemia.
Tulles vastu sportlaste soovidele, otsustati siiski korraldada võistlus rahvuslikul tasemel ning see leiab aset 12.–13. septembril. Kui
laupäeval võistlevad hoburakendid kooli- ja täpsussõidus, siis pühapäeval pannakse lõplik paremusjärjestus paika atraktiivsel maratonil, kus publik saab näha haaravaid kiiruskatseid. Osalemisest on
juba lisaks Eesti sportlastele teada andnud ka võistlejad Lätist ning
Soomest.
Võistlused on pealtvaatajatele tasuta, ootame rohkelt kaasaelajaid!
Enn Rand
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KUHU MINNA

SEPTEMBER
Reedel, 25. septembril kell 18 Tõstamaa mõisas
viiuliansambel PÄRNU SPELMANSLAG KONTSERT
vabaannetuslik

Laupäeval, 26. septembril
MAAL ELAMISE PÄEV Jälgige reklaami!
Laupäeval, 26. septembril kell 12–16 Tõstamaa rahvamajas
RINGIDESSE REGISTREERUMINE

OKTOOBER
Neljapäeval, 1. oktoobril MUUSIKAPÄEV
Laupäeval, 17. oktoobril kell 20 Tõstamaa rahvamajas
TTA SÜNNIPÄEVAPIDU nr 15
TÕSTAMAA JOOKS
Teisipäeval, 27. oktoobril MÄLUMÄNG
Laupäeval, 31. oktoobril kell 20 Tõstamaa rahvamajas
MEIE MEES JA MAIE. Vanad aga kobedad

NOVEMBER
HINGEDEPÄEVA HELIRÄNNAK
LÕIKUSPIDU Tõhelas
Laupäeval, 21. novembril Tõstamaa rahvamajas
KADRIKARNEVAL
tantsuks ansambel Pepper Souce
Teisipäeval, 24. novembril MÄLUMÄNG
Pühapäeval, 29. novembril I ADVENT

Korraldajal on õigus teha kavas
muudatusi ja täiendusi.
SILMADE KONTROLL

Silmade kontroll 15 €,

JA PRILLIDE MÜÜK

prilliostjale TASUTA!
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LEIDA UDU 89
VELLI AKSEN 88
LINDA MASSO 85
AINO AUDOVA 83
VELLO KARLSON 81
ANNE RAIMET 80
LAINE KANGUR 79
VILLEM JAANSOO 79

INGRID TAAL 91
EFELINE LIIV 89
MARIA PÕLTSAM 87
MÄRT JANSON 84
AIMA NURM 83
ÕIE JAANSOO 82
LYA VESIK 82
AIMI PULK 82
JAAN LEAS 82
ELVI JÕGI 81

LAINE ÜLEM
04.12.1933 – 27.06.2020

NIKOLAI KÖSTER
03.12.1932 – 15.08.2020

ÜLO ADLER 78
MARGE HINDREKS 77
HELJO TAMM 76
HELDUR SIINNE 76
MARINA ALAS 75
HENDRIK RAIST 72
HELLE PIHLAK 70
HELVE LAHE 65

HELJU JÜRGENS 79
VELLI RIIS 78
HELVE ADAMS 77
LEIDA LEERIMA 77
MARE RING 74
IDA VESTMAA 73
ÕIE RAIST 73
HELJU VESIK 72
INGE SOOSAAR 71
RAIVO PÕLTSAM 65
MÜÜA

 Müüa MINIMEIEREI, korraga saab töödelda 50 liitrit
piima. Tel 522 8298.

 Müüa LÕUKA TURU HOONE. Tel 522 8298

