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Ilusat pühadeaega igasse kodusse, 
uueks aastaks soovime rahu ja ligimesearmastust!
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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 22. novembril 2022

P
ühade saabudes heietan kulinaar-
seid mõtteid, mida pidulauale sätti-
da. Ja siis hakkavad peas ka kohe kel-

lad helisema, et kes ei söö liha, kes sibulat, 
kes piimatooteid, kes kala jne. Vanasti näh-
vasin vingujatele, et kohe näha, et ammu 
pole sõda olnud, valitakse toitu. Nüüd siis 
on sellega ka ühel pool, lihtsalt vakatan. 

Koroonapeetus oli justkui eelmäng 
sõjapidamisele meie värava taga. Kumma-
line aeg, energiahindade kruttimine algas 
juba jaanuaris, kõrvale mantrana igapäeva-
sed kokkuhoiu soovitused. Euroopa rahu-
tus sõjafoonil ei ole külvanud rahuseemet 
tänini. 

Kevadine tärkamine leevendas kole-
tuslike sõjauudiste mõju ja suunas rahva-
massid kättpidi mulda. Teraapiana töötab 
see meie perearsti sõnul suurepäraselt. 
Suvesoe ja merelokse viis mõtted kaugete 
Ukraina külade pikenevatelt hauarividelt 
mõõtmatusse kaugusesse. Igahommikune 
uudistesaade toob reaalsuse järjepidevalt 
tagasi.

Meie oma valitsus ja riigikogu ei ole 
samuti ülearu rahu ja tööeetika köit veda-
nud ega pea tähtsaks omariikluse ja koda-
nikuarmastuse pasunat puhuda. Sõjaäre-
vuses ei tohiks olla poliitilist tõmblemist. 
Ikka leiab volikogude saalidest tukkuvaid 
volinikke, keda ei koti kodukandi areng, 
aga kodanikul tühi kott püsti ei seisa.

 Ka sel aastal astus ellu hulk gümnasiste, 
aga kohe kindlasti palju ebakindlamatesse 
oludesse oma tuleviku teed lahti rullima.

Enam ei jaksagi kaasa elada igapäevas-
tele kaubandusuudistele, tahaks lihtsalt 
karussellilt maha. Vaadata valgeid kajakaid 
rannal ja teada, et meri on ja jääb…Jäävad 
ka Virve laulud päriselust - lüürilisroman-
tilises võtmes. Head teed Sulle seal kõrgel 
pilvelaevas! 

Hoidkem ja hooligem üksteisest!
Ül le Tamm, toi me ta ja

PÄEVAKORD:
1. Pärnu Linnavolikogu 16.06.2022 määru-
se nr 11 „Koolieelsete lasteasutuste kulude 
vanemate poolt kaetava osa määra kinnita-
mine“ muutmine eelnõule arvamuse and-
mine

Eelnõu tutvustas Ene Täht.
Eelnõu eesmärk on jätta Pärnu Linna-

valitsuse koolieelsete lasteasutuste kulude 
vanemate poolt kaetava osa määrad 1. sep-
tembri 2022. aasta tasemele. Koalitsiooni-
lepingusse on kirjutatud sisse, et kohatasud 
külmutatakse vähemalt 2023 aastaks. Eel-
nõu kehtestamisega seotud kuludega arves-
tatakse 2023. aasta linna eelarve koostami-
sel.

OTSUSTATI: toetada esitatud eelnõu.

2. Pärnu Linnavolikogu määruse „Pärnu 
linna 2023. aasta eelarve“ eelnõule arvamu-
se andmine

Eelnõu tutvustas Meelis Kukk.
OTSUSTATI: (ühehäälselt) toetada esi-

tatud eelnõu.

3. Pärnu Linnavolikogu määruse „Aren-
gustrateegia Pärnumaa 2035+ heaks kiit-
mine“ eelnõule arvamuse andmine

Eelnõu tutvustas Lea Kalda.
OTSUSTATI: toetada esitatud eelnõu.

4. Pärnu Linnavolikogu 6.09.2018 määru-
se nr 37 „Sotsiaaltoetuste kord“ muutmine 
eelnõule arvamuse andmine

Eelnõu tutvustas Andrei Korobeinik
Pea pool Eesti pensionäridest elab täna 

suhtelises vaesuses. Vahe keskmise palga 
ja keskmise pensioni vahel suureneb üha. 
Keskmine pension moodustab vaid kol-
mandiku keskmisest palgast, samas kui 
arenenud riikide standard on 40%. Nii on 
inimestel väga raske toime tulla, eriti kui 
eluasemekulud kasvavad kiires tempos. 
Pensionilisa eelnõu järgi maksab Pärnu linn 
igale pensionärile 100 eurot korra aastas. 
Pensionilisa eelnõu ei lahenda pensionäride 
muret täielikult, kuid tegemist on sammuga 
võrdsema ühiskonna suunas. Antud eelnõu 
mõju linnaeelarvele on hinnanguliselt 1,5 
miljonit eurot aastas.

OTSUSTATI: toetada esitatud eelnõu.

5. Ülevaade ja arutelu Tõstamaa noorsoo-
tööst ja noortekeskuse tegevusest

Tõstamaa Keskkooli huvijuht ja noor-
sootöötaja Karoliine Kask andis ülevaate 
noortekeskuse tegemistest ja toimetamis-
test.

6. Jooksvad küsimused / infominutid
Tõstamaa osavalla juht Toomas Rõhu 

edastas infot.
Kaasavast eelarvest sai Tõstamaa osa-

vald madalseiklusraja. Tiptiptap OÜ on 
paigaldanud Tõstamaa alevikku Nooruse 
1 maja taha mänguväljaku. Detsembri kuu 
lõpuks paigaldab Tiptiptap OÜ Tõhela rah-
vamaja juurde lastele mänguväljaku.

Lumelükkamise riigihanke võitsid 
Manitec OÜ (Tõstamaa-Tõhela piirkond) ja 
FIE Rainer Rand (Seliste-Pootsi piirkond).

TOK

JUHTKIRI

Kasulik raamat nii lastele 
kui ka vanematele
 Olen küll juba seitsekümmend viis aastat 
olnud seotud kaladega - püüdnud, kasva-
tanud, uurinud ja õpetanud, aga ikkagi oli 
„Nuuskmõmmiku kalaraamat“ (tõlkinud 
Peep Ehasalu, Hea Lugu OÜ), mida mulle 
soovitas Lindi raamatukogu hoidja proua 
Külm, ikka täiega üllatus.

Raamat on täiesti Nuuskmõmmiku 
nägu - tõsine, põhjalik, arusaadav. Sobib 
nii professorile kui lasteaia lapsele. Olengi 
helistanud ja meilinud paljudele tuttavate-
le, sõpradele ja muidu vajalikele inimeste-
le, et niisugune haruldane asi on juhtunud. 
Sain oma paadi korda ja kavatsen suvel Tõs-
tamaa lahel raudkiisa pesasid uurida. Äkki 
trehvame ka Nuuskmõmmikuga, see oleks 
küll väga tore.

 Jüri Tenson

JÕULUVANA

Jõuluvana, kalLis meEs,
istud sa seal saAni eEs.
TeEd sa kõigil palju rõÕmu,
joOgist võtad ühe sõÕmu.

Kinke on sul palju viIa,
ole täitsa, tule siIa.
Tahan saAda autot uUt,
puUdu on ka ilus pruUt.

Andero Eeskivi / 9. klasS
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MÄLUMÄNG

IMELINE TALV
Talv on tulnud, mida imet?
HomMikul on puhta pime.
AlLes oli vesi soe,
nüÜd on jäÄs mingil moel.

Jõuluvana tuleb täna,
toas on ilus kuUsesära.
Kingid kuUse alL on reas,
salmid on mul kindlalt peas.

Keitlyn KaAl / 8. klasS 

JÕULUD ON MEIL UKSE TAGA
Jõulud on meil ukse taga,
enam ei ma öÖsel maga.
Iga päev lundki sajab,
lumelabidat on vaja.

KuUse jõuluks tupPa toOme,
jõulumeEleolu loOme.
Emal verivorstid valmis,
lastel peas on laulud, salmid.

Cristopher MadisSon / 8. klasS

A
asta numbriga 2022 on 
lõppemas. Jõuluaeg on 
ka mõtisklemiseks, taga-

sivaateks mööduvale aastale ja 
uute plaanide tegemiseks.

Meid kõiki mõjutavad glo-
baalsed sündmused. Võiks arva-
ta, et ajaloost õpitakse, aga ome-
ti jõudis sõda Venemaa tungi-
misega Ukrainasse meile päris 
lähedale. Ja täna ei tea keegi, 
millal see koledus lõppeb.

Kõiki puudutab energiakriis 
ja kütuste kõrged hinnad. Ehk 
on vähemalt viimastel aastatel 
palju segadust tekitanud koroo-
naviirus natuke tagasi tõmbu-
nud ja oleme õppinud sellega 
paremini toime tulema.

Tõstamaa tegemistest rõõ-
mustab Varbla maantee äärse 
kergliiklustee valmimine.  Töö-
dega jätkatakse järgmisel aastal 
ja siis uuendatakse KIKI-i pro-
jekti toel kogu Tõstamaa tänava-
valgustus.

Tõhelas said mustkatte Teos-
te, Järvelaane, Mätta ja Kiriku-
mõisa teed ning Väratis Vana-
sadama tee. Uuenduskuuri läbi-
sid Tõstamaa ja Tõhela mängu-
väljakud.

Kavarus aastaid tagasi ehi-
tatud paadisadam-külakeskus 
vajas uuendamist. Omavalitsuse 
toel, külaelanike kaasalöömisel 
ja Elsa Ranna eestvedamisel tegi 
sadam läbi uuenduskuuri. Ole-
me harjunud ka teiste külakes-
kuste tegemistega ja tänusõnad 
kõigile kohaliku elu eestvedaja-
tele.

Tunnustust väärivad kõik 

ettevõtjad, kes annavad tööd 
nii endale kui teistele. Sel aastal 
sai Pärnumaa ühe ettevõtlusau-
hinna sai Tõstamaa Meierei res-
toran-hotell. Ostovite pere on 
südame ja stiilitundega puhu-
nud elu sisse ühele aastaid tühja-
na seisnud ajaloolisele hoonele.

Oleme harjunud, et ühed 
meie visiitkaardid Tervisekes-
kus, Käsitöökeskus, Maria talu, 
Ermistu Puhkeküla ja Tõstamaa 
mõisakool võtavad igal aastal 
midagi uut ette. Nii avas tervi-
sekeskus hambaravikabineti, 
Ermistu puhkeküla Võrgukuuri 
Resto, Maria talu korraldas rah-
vusvahelise CHI Ratsafestivali 
ja mõisakool tähistas 100 aasta-
päeva.

Piirkonnale annavad oma 
tegemistega näo seal elavad 
ja tegutsevad inimesed ja kõi-
gi panus on oluline. Igaühel on 
oma tegemised, mida igapäeva-
elus võtame enesestmõisteta-
vana kuid mis on meile kõigile 
vajalikud.

Mõnikord pole vaja teis-
te rõõmustamiseks teha suu-
ri kulutusi, vaid piisab heast 
ideest. Nii parkisid Tõstamaa 
masinamehed mitmele poole 
oma advendiajal mittetöötava 
rasketehnika ja kaunistasid tule-
dega. Uudsed jõulukaunistused 
rõõmustavad nii kohalikke kui 
külalisi.

Soovin kõigile tervist, jõu-
du oma plaanide teokstegemi-
sel, ilusat jõuluaega ja head uut 
aastat!

Toomas Rõhu

Jõulumõtisklus 2022

Kui vaikselt lumehelbeid sajab

ja õrnalt kellahelin kajab,

siis tunned, kuidas küünlaleek

Su hinge soojaks, rõõmsaks teeb...

Rõõmurohket pühade aega, 
armastust ning hoitust teile kõigle.

 Aasta viimase mälupängu erikülaliseks oli jõulumees. Küsiti 
salmi ja vastu saadi juba traditsiooniliselt shokolaadist nööpe. 
Kõiki osavõtjaid kostitati glögi ja piparkookidega. 

Mängust võttis osa 13 võistkonda. Hooga tõusis esimeseks 
Nulliring, neile järgnesid Nublu ja Noorus Väljas.

Tõstamaa spordiklubi
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Eakad tähistasid pühi
 10. detsembril toimus Tõstamaa rahvamajas eakate jõulupidu. 
Kohal oli ligi 40 pidulist, kahjuks ei julge paljud nakatumishirmus 
endiselt ühisüritustest osa võtta. 

Nautida sai nii sooja toitu, kultuuriprogrammi kui ka teineteise 
seltskonda. Üritusel esinesid Sindi seltsimaja naisansambel Šal-lal-
laa ja naisrühm Pärnete.

Gerti Marus
Rahvamaja juhataja

Raudne romantika võitis
 Pärnu linna korraldatud jõulukaunistuste konkursil tuli võitjaks 
Tõstamaa kaunistatud rasketehnika ühisprojekt.

Kuna ühtegi osavalla eramut konkursile ei esitatud, otsustas 
komisjon valida selle asemel võitjaks Alo Tomsoni eestvedamisel 
Tõstamaa alevikus dekoreeritud rasketehnika, mis kohalikele ägeda 
üllatuse pakkus.

TT
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SPORT

Tõstamaa judokad kandsid 
Tartust medaleid koju

Laadamelu 
toimus värskes 
õhus
 11. detsembril toimus Tõstamaa Käsi-
töö Poe hoovis jõululaat. Tuju hoidsid üleval 
Jõuluvana Vidi, naisrühm Lindi Lappajad ja 
naisrühm Haniale. 

Ilm soosis värskes õhus viibimist ja rah-
vas kasutas võimalust samaaegselt ostelda 
ning talveilu nautida. Autode rivi ulatus kiri-
kuni ja kaubanduses võidutsesid Kihnu saa-
re räimetooted ning igasugune söögi ja joo-
gikraam. 

Hoogsalt osteti õnneloosi, T-särke, see-
pe, kaarte, keraamikat, küünlaid, mänguas-
ju, kindaid, sokke ja ehted. Kohalkäinud kiit-
sid laata ülivõrdes.

Gerti Marus
rahvamaja juhataja

 11. detsembril toimus Tartu 
Noorteturniir judos sügis 2022. 
Tulemused on märkimist vääri-
vad.

Janely Sims, hõbemedal, E 
vanuseklass, tüdrukud.

Jaan Tormi Uustalu, kuldme-
dal, E vanuseklass, kaalukate-
gooria -30 kg.

Jakob-August Kalbach, hõbe-
medal, D vanuseklass, kaaluka-

tegooria -57 kg.
Timo Marus, hõbemedal, C 

vanuseklass, kaalukategooria 
-44 kg.

Tiim oli rõõmsameelne ja 
võitluslik, kõik andsid endast 
parima ja võistlesid vapralt.

Ott Otsmann
treener

5 (287) nr 110 / 2022 detsember



KOO LI MA JA KA JAS TAB

Novembrikuu alguses möödus güm-
nasistide koolipäev Tallinna Tehnikaüli-
koolis ehk TalTechis, kus noored tutvusid 
kooli õppimisvõimalustega. Isejuhitavate 
sõidukite arendamisprotsess ja tudengi-
vormel avaldasid tõeliselt muljet. Noo-
red said paberile visandada ja kaitsta oma 
välja mõeldud vormelimudeleid. Võibol-
la läheb neist mõni kunagi ka arendusse. 
Päev lõpetati innovatsiooni- ja ettevõt-
luskeskuses MEKTORY, kus oli võimalik 
kaeda, kuidas õppetöö, teadus ja ettevõt-
lus reaalses elus kohtuvad.

Novembrikuu üks suuremaid ja ooda-
tumaid sündmusi oli meie traditsiooni-
line Playback show. Selle õppeaasta tee-
ma oli 70-90ndate aastate muusika. Laval 
olid 5.-12. klassi õpilased, kes esinesid 
erinevate etteastetega klassiti, samuti 
olid esindatud õpetajad. Kolmeliikmeli-
ne žürii valis välja parimad. Žüriisse kuu-
lusid Andra Vaaks (lapsevanem ja hoo-

lekogu liige), Monika Hale (Varbla kooli 
huvijuht) ja Anneli Pikkmets (Pärnumaa 
aasta noorsootöötaja 2022). Sel aastal sai 
esimese koha 5. klass – uustulnukad, II 
koha sai 12. klass ja III koha sai 7. klass. 
Tänu sponsoritele saime välja jagada pal-
ju eriauhindu. Sponsoriteks olid baar Väl-
jas, Mertex Mets OÜ, Marendow OÜ, 
Võrgukuur, kirjastus SEIK, teater Endla, 
OKOK vaba aja keskus, Poisieine ja Vii-
king Spaa veekeskus. Sponsoreid aitas 
leida Tõstamaa Keskkooli õpilasesindus. 
Juba on mõtted järgmise aasta Playbacki 
teema osas. Kõik etteasted olid toredad ja 
hästi ettevalmistatud.

Traditsiooniliselt tähistasime mardi- 
ja kadripäeva. Mardipäevaks valmistati 
väga toredad ja huvitavad maskid ja kad-
ripäeval olid seljas valged riided.

Novembrikuu lõpus algasid adven-
dihommikud – igal esmaspäeval kell 
8.10 koguneme alla peatrepi juurde, kus 

õpilased esitavad luu-
letuse, laulu vms ja 
süütavad küünla või 
küünlad.

Detsembri alguses 
oli meie kooli roboo-

tika huviringi noored Robotexil, kus nad 
osalesid Roboliiga võistlusel. Auhindu 
ega kohti ei jagatud, kuid iga osaleja sai 
helkuri ja märgi. Meie kooli meeskonda 
“Eestlased” kuulusid Kirke Sahtel, Lenne-
Merit Veskimägi, Erika Sahtel ja Jessica 
Jaansoo. Noortele väga meeldis Robotex.

Detsembris viisime läbi ka “SER-
VER007 laagri”, mida toetab Pärnu Lin-
navalitsus ja taotles MTÜ Nutiajud. Meie 
kool osutus väljavalituks. Üritusel osale-
sid 3.-7. klassist 12 õpilast, kes lahendasid 
kolmes meeskonnas erinevaid ülesandeid 
kolm päeva, igas päevas kolm ülesannet. 
Esimese päeva ülesanded oli meisterda-
da periskoop, lennutada muna turvalises 

Koolis käib vilgas elu
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N
ovembrikuu esimes-
tel päevadel oli noortel 
oma tiimiga võimalus 

osaleda Halloweeni, pühakute-
päeva ja hingedepäeva teema-
lises mälumängus. Mälumän-
gu võitis tiim, mille liikmeteks 
olid: Marvin, Dimothi, Revo ja 
Kert-Erik. Reedel, 4. novemb-
ril oli KOMMIPÄEV ja selle 
puhul oli noorteka laual igasu-
guseid erinevaid komme.

8. novembril toimus noor-
sootöö nädala raames üle-
eestiline INSPIRATSIOONI-
PÄEV ja sellega koos ka vee-
bisündmus: „Igaüks on loov”. 
Sündmuse peaesineja oli Tar-
tu Ülikooli arvutiteaduse insti-
tuudi kaasprofessor Jaan Aru. 
Lisaks said sõna viis inspireeri-
vat noort: Kelly Sildaru, Ville-
mdrillem, Karl Vilhem Valter, 
Säm ja Maria Rahamägi. Noo-
red jagasid oma kogemuslu-
gusid teemadel: loovus, ene-
seareng, unistuste elu. Päeva 
juhtis Daniel Levi. Noorsootöö 
nädala raames registreerisime 
ka noortekeskuses toimuva 
veebisündmuse ühisvaatamise 
Teeviida lehel ning meie suu-
reks üllatuseks naeratas loosi-
õnn meile ning me saime väga 
ägeda ja asjaliku peaauhinna – 
veebikoolitus teemal “Visuaal-
ne mõtlemine ja lihtsustami-
ne”, mille viib läbi Kati Orav 
ning posti teel saadetud kastist 
saime vajalikke joonistamistar-

beid ja mänge noortele.
23.-25. novembril oli meil 

noortekas x-box mängude 
marathon. Proovisime igasu-
guseid majasolevaid toredaid 
mänge., mis on väga aktiivsed 
ja sobivad hästi lõbusaks vaba-
aja veetmiseks!

Novembrikuus toimus 
noortekas neli kokandusringi 
ja seal valmistati maitsvaid toi-
te: frikadellisuppi, šokolaadist 
küpsisetorti, piparkooke ja 
mahlast risotot. Kõik need toi-
dud tulid noortel väga maits-
vad välja!

Terve novembrikuu jooksul 
oli noortel võimalus tuua noor-

tekeskuses asu-
vasse NUTIJA-
HI kasti ülearust 
nutiprahti. Noor-
sootöötaja Jani-
ka viis novembri 
lõpus nutiprahi 
Pärnu Kuusakos-
kisse ning regist-
reeris sealt saadud 
koodi. Nüüd jää-
me lootma järje-
kordsele õnnele!

D e t s e m b r i -
kuu algas tegu-
salt. Tähistasime 

oma sünnipäeva, kus mängi-
sime Bingot ja jõime mokteile 
Anu Pagari poolt meisterdatud 
pitsade kõrvale. Samuti osa-
lesime Tõstamaa jõululaadal 
õnneloosiga, kus auhindadeks 
olid noorte poolt meisterdatud 
kaardid, helkurid ja küünlatop-
sid. Laadalt oli võimalik osta ka 
noorte kokandusringis valmis-
tatud muffi  neid.

Enne jõulupühi vaatame 
koos “Üksinda kodus” fi lme ja 
23.detsembril tähistame jõule 
kattes laua hea toidu ja joogiga. 
Ootame kõiki noori jõululaua 
taha!

Meie noortekeskus osaleb 
ka Eesti Kunstikoolide Liidu 
korraldatud akende kujunda-
mise konkursil “Rõõmustajad 
pimedas”. Meie akent aitasid 
kaunistada Anna Sharlotte ja 
Nora. Kõik saavad anda meile 
hääle Eesti Kunstikoolide Liidu 
Facebooki lehel, kus on pildid 
meie noortekeskuse kaunista-
tud aknast. Anna meile oma 
hääl!

Lumist talve!

Tõstamaa noortekeskuse noorsootöötajad 

Janika ja Karoliine

kestas, et muna terveks jääks ja 
tundma välimuse järgi maitseai-
neid. Teisel päeval oli vaja plast-
voolikule leida tasakaalupunkt, 
meisterdada kuumaõhupalli 
laadne vahend, mis peab ven-
tilaatori abil edasi liikuma ning 
ainete abil paberilehelt ülesande 
leidma. Kolmanadal päeval oli 
vaja ehitada vibu ja nooled, et 
papptopsidest torn pikali saada 
ning valmis teha paat, mille sees 
on muna ning see pidi edasi lii-
kuma ventilaatori abil. Viimase-
na oli vaja teha vähemalt 60 cm 
kõrgune pilvelõhkuja, mis pidi 
kannatama raskusi. Kõik osale-
jad olid väga tublid ja meeskon-
nad tegid head tööd. Noored 
avastasid ja õppisid nii mõndagi 
uut. Tore vaheldus koolirutiini-
le. 

Enne jõuluvaheaega, 20. det-
sembril toimub päevane jõu-
lupidu jõuluvanaga ja 21. det-
sembril on meil traditsiooniline 
kirikuhommik. Sel korral koh-
tume poe ees kuuse juures ja 
jalutame ühiselt kirkussse.

 Ilusat jõuluaega!
Karoliine Kask

Tõstamaa Keskkooli huvijuht

Tõstamaa noortekeskuses jagub 
põnevaid tegevusi 
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 Tänavu toimus 23.maist kuni 
5. juunini Maria Ratsakesku-
ses rahvusvaheline hobufestival 
CHI Pärnu 2022. Võisteldi kol-
mel alal, takistussõidus, koo-
lisõidus ja rakendispordis. Võist-
lejad saabusid Norrast, Rootsist, 
Soomest, Eestist, Lätist, Leedust 
ja Ukrainast.

CHI Pärnu 2023 toimub 
22.05 – 4.06. CHI – Concour 
Hippique Internationale – tähis-
tab rahvusvahelises ratsaspordis 
võistlust, kus samaaegselt samas 
asukohas viiakse läbi rahvusva-
helised võistlused erinevatel rat-
saspordialadel.

Esimesel nädalal saavad nii 
rahvusvaheliselt kui rahvuslikult 

mõõtu võtta koolisõitjad. Tipp-
hetkeks on meie liiga MK-etapp 
koos erinevate muude rahvus-
vaheliste ning rahvuslike klas-

sidega. Teisel nädalal pakutak-
se viiel päeval võistlusvõimalusi 
takistussõitjatele ning rakendi-
sportlastele, kellest esimestele 

antakse võimalus maailma rei-
tingupunkte koguda pühapäe-
vases 145cm kõrguses Grand 
Prix sõidus. Enn Rand

Ratsaspordi huvilised saavad taas põneva vaatemängu

Fo to: Rein Leib
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Külla tulevad folklooriansambel KRÕÕT ja 
KRAADED Pärnjõelt ning 

päkapikud Raili ja Karmen jõululauludega.

Vererõhuravimitega võib verd loovutada, kui vererõhk 
on stabiilselt normi piires ega esine haigusest tingitud 
tüsistusi. Samuti võib verd loovutada antidepressante 
kasutades, kui enesetunne on hea.
NB! KAASA VÕTTA ISIKUT TÕENDAV DOKUMENT
Lisainfo 447 3263

DOONORIPÄEV 
Tõstamaa rahvamajas 

12. jaanuaril 2023 kell 9-11

Kristuse Lihassesündimise püha teenistused 
Tõstamaa osavallas:

24. detsembril 2022 
kell 10 Kastna külakeskus

kell 16 Seli-Tõstamaa Püha Vassilius Suure kirikus
kell 18 Pootsi-Kõpu Püha Kolmainu kirikus

6. jaanuaril 2023 
kell 10 Seli-Tõstamaa Püha Vassilius Suure koguduse 

talvekabelis
Issanda Ilmumise Püha liturgia.Suur veepühitsus.

Info telefonil: 5384 1350 preester Agaton Paalberg

Sotsiaalkindlustusameti 
Pärnu klienditeenindus kolis riigimajja 

Akadeemia 2, Pärnu
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DETSEMBER
Teisipäeval, 27. detsembril kell 11 - 15 

Tõstamaa rahvamajas
HUVITEGEVUSTE PÄEV LASTELE, 

registreerumiseks kirjuta gerti.marus@tostamaarahvamaja.parnu.ee, 
tasuta

Teisipäeval, 27. detsembril kell 19 Tõstamaa mõisas 
„HELISEV SALZBURG – Jõulu eri“, 

piletid eelmüügist 18.- / 16.-, alates 25. detsembrist 22.- / 20.-

JAANUAR
Laupäeval - pühapäeval, 1. jaanuaril kell 00.30 

Tõstamaa rahvamajas
UUEL AASTAL VÄLJAS, 

tantsuks mängib ansambel Välk trio, 
pilet 5.-

Pühapäeval, 8. jaanuaril kell 16 Tõstamaa rahvamaja
õuealal hüvastijätt jõuluajaga, tähistame seda kauni 

lõkkega (võta oma jõulupuu kaasa)
Avatud Baar Väljas

Pühapäeval, 15. jaanuaril kell 12 Tõstamaa rahvamajas
akrüüli valamise töötuba Kea Pelapsoni juhendamisel. 

Tasu 20.- / koolilapsed tasuta (alla kümnesed koos vanemaga)
Registreerimine: kea@loovloomus.com või 

gerti.marus@tostamaarahvamaja.parnu.ee

Korraldaja jätab endale õiguse teha kavas vajadusel täiendusi ja muudatusi

KUHU MINNA?

Rahulikku jõuluaega ja 
palju kauneid käsitööhetki 

uude aastasse! 
Tõstamaa Käsitöökeskus
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