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Il rvist tervele perele!
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PÜHADE JUMALATEENISTUSED
TÕSTAMAA MAARJA KIRIKUS
Teisipäeval, 24. detsembril kell 16
JÕULUÕHTU JUMALATEENISTUS
Teisipäeval, 31. detsembril kell 14
VANA-AASTAÕHTU JUMALATEENISTUS

KRISTUSE LIHASSESÜNDIMISE PÜHA
TEENISTUSED TÕSTAMAA OSAVALLAS:
Teisipäeval, 24. detsembril
kell 10 Kastna külakeskus
kell 16 Seli-Tõstamaa Püha Vassilius Suure kirikus
kell 18 Pootsi-Kõpu Püha Kolmainu kirikus
Kolmapäeval, 25. detsembril
kell 10 Pootsi hooldekodus
kell 12 Tõhela rahvamajas
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JUHTKIRI
 Mardipäevad ja jüripäevad vahelduvad tormipäevade
ja järellainetustega juba kuid.
Rahulikku kulgemist pole vist
tänavu enam loota.
Vaata seda riigipirukat millisest otsast tahes siis arvajaid
on ikka täpselt 101. Ühtedele
justkui seenepirukas, teistele
viineripirukas, kolmandatele
kalapirukas ja nii võib lõputult
pakkuma jäädagi. Kokkuleppele on raske jõuda kuigi valimiste aegu lubati korralikud kringlid kõigile.
Paljude lubajate käest oleme
totaalselt petta saanud, võtame
näteks põllumehed või haritlased. Mis pirukas!
Rahvale on tähtis riigi leib.
Just selline korralik tihe päts
millest kõik ühte moodi aru
saavad, vaadatagu siis mistahes otsast. Selline, millesse kõik
101 annavad oma panuse austuse ja viisakusega. Kraaklemata, üksteist solvamata, shokeerimata ja muu maailma silmis
tolaks jäämata.
Sõltub siis kui hästi riigil läheb, kas tuleb seemnete
ja pähklitega või lihtsalt üks
tummine tükk, mis rahva ära
toidab.
Kevadkülvi aeg ei olegi
enam nii kaugel, väga tahaks
loota, et rukki ühiskülv tuleb ja
rahvas lõpuks oma pätsi saab,
sest plaani B meie iseseisvale
riigile ju ei ole.
Jõuluvana, kui sa seda kirja loed ja Toompeale lähed
siis võta ikka üks korralik vitsakimp kaasa. Kas saab selle
kalapiruka sealt majast välja
nüpeldatud!
Võta neile üks päts leiba ka
kaasa, et leivalõhn meeles seisaks ja juuretise saaks õigel ajal
käima panna.
Ülle Tamm,
toimetaja

Kuidas möödus aasta 20
Tõstamaa osavallas?
A
asta lõppedes on ikka
tavaks vaadata tagasi
möödunule, teha kokkuvõtteid ning kiigata järgmise
aastaringi plaanidesse.

Tõstamaa vallast on saanud
Pärnu linna üks osa ja võime
ennast naljatamisi linnaprouadeks ja linnahärradeks nimetada. Loodetavasti, ei ole haldusreform elanikele, peale aadressimuutuse, väga suuri elumuudatusi kaasa toonud.
Omavalitsuse asutused ja
teenused toimivad ikka samamoodi edasi. Tähtsad ei ole ju
tegelikult lõppkokkuvõttes haldusjaotuse piirid, vaid kogukonna side, ühtehoidmine ja
oma traditsioonide väärtustamine. Seepärast tunneme heameelt selle üle, et Tõstamaa
olulisemad traditsioonilised
sündmused ja üritused jätkuvad. Meile oluliseks ja armsaks
saanud vallapäevad jätkuvad
nüüd osavallapäevade nime all
ja olid ka tänavu endiselt rahvarohked. See tähendab, et sellist
üritust ja kokkusaamist on vaja
ja seda oodatakse ning juba teeme plaane järgmise aasta programmi osas. Ka teie kõigi ettepanekud ja ideed on teretulnud!
Jätkub Tõstamaa sümboolika kasutamine, Tõstamaa vapimärgi väljaandmine, igakuiselt
ilmub Tõstamaa ajaleht ja just
värskelt on ilmunud järjekordne Tõstamaa oma kalender.
Peaasi, et jätkuks eestvedajaid, kes traditsioonide säilimisele ja hoidmisele kaasa aitavad,
oma õla alla panevad ja kogukonna heaks panustavad. Siin-

kohal suured tänusõnad kõigile
kultuurikollektiividele, ringidele, spordiklubile, külaseltsidele ning nende eestvedajatele.
Täname ka kohalikke ettevõtjaid, kes meie üritusi on toetanud.
Tahan kiita Tõstamaa Käsitöökeskust ja selle eestvedajat
Anu Randmaad, kes on võtnud
oma südameasjaks Tõstamaal
käsitööoskuste ja -traditsioonide elushoidmise.
Sel suvel võisime uhkust
tunda Tõstamaa keskkooli lastekoori osalemise üle juubelilaulupeol „Minu arm“. Usun,
et need lapsed said sealt väga
võimsa emotsiooni.
Kevadel lõpetas gümnaasiumi küll väike klass, kuid seeeest oli kaks medaliga lõpetajat
– Anna-Maiam Käär lõpetas
kuldmedaliga ja Kender Sutt
hõbeme daliga. Jär jekordne
tõestus, et kes tahab hästi õppida, saab seda teha ka väikeses
maagümnaasiumis.
Tõstamaa lasteaed on juba
aastaid olnud omaalgatuslikult
1. advendi ürituse korraldajaks
kaasates koos laste ja nende
vanematega terve kogukonna.
See on väga tore ja tänuväärt
ettevõtmine.
Osavalla kultuuriprogrammi kokkupanemisel püüame
alati ar vestada, et seal oleks
üritusi igale eale ja igale maitsele. Meie rahvamaja, raamatukogud ja huviringid kannavad
hoolt, et kõigil oleks piisavalt
vaimuvara.
Ootame ikka aktiivset osavõttu, sest siis on ka korraldajatel rõõmu ja teotahet.
Pärnu linn on jätkanud külaseltside toetamist ja külamaja-

de elektrikulude kandmist, mis
võimaldab väikestel külakogukondadel muretumalt oma toimetamisi ja üritusi jätkata.
Viimaste aastate ühe positiivse asjana on bussiliikluse
paremaks ja tihedamaks muutumine ning pensionäridele tasuta sõiduvõimalus ühistranspordis. Omavalitsus on
oma eelarvest ühistransporti
pannud suure rahalise panuse.
Rõõ mus ta me meie uue
moodsa tervisekeskuse üle ja
soovime, et perearst Madis
Veskimäel jätkuks ikka jõudu
ja jaksu meie kõigi tervisemuredega tegeleda. Oleme õnnelikud, et meil on kohapeal ikkagi
olemas oma perearst! Kõrvalt
näeme, millises hädas on praegu näiteks Audru piikonna patsiendid, kui uut perearsti sinna
pole seni leitud.
Loetleksin üles ka Tõstamaa
osavallas 2019. aastal tehtud
suuremad investeeringud.

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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TÕSTAMAA OSAVALLAKOGUS
26. novembril 2019
 Kohal olid osavallakogu liikmed Karoliine Kask; Mati Lehola;

Ra has tust said mit med
Manija saare projektid, kus toetus tuleb riiklikust väikesaarte
programmist: rajati Manija tuletõrje veevõtukoht, korrastati
Manija tee mustkate ja hõljukiplats ning soetati uus hõljuk.
Osavallas tehti: kohalike teede mustkatteid suurusjärgus
140 000 euro eest, lõpetati 2018
alustatud KIK-i projektid Pootsi
ja Tõhela ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni rekonstrueerimiseks,
alustati Tõstamaa joogivee kvaliteedi parandamisega, mis jätkub järgmisel aastal, Tõstamaa
rahvamajas tehti näitusesaali remont ja uuendati jõusaali,
teostati Kavaru tee parendamist.
Hajaasustuse programmist
sai toetust 14 taotlust. Majapidamised, kus on probleemid vee
või kanalisatsiooniga, said siit
tuge. Programm jätkub ka järgmisel aastal.

Värati jahisadama ehitus, kus
ehitatakse välja muulid ja süvendatakse sadama faarvaater, et
akvatooriumisse oleks võimalik
sisse sõita ka jahtidel.
Projekti kogumaksumus on
ca 477 000 eurot, millest enamus tuleb projektitoetusena
Eesti-Läti programmist (EstLat Harbours) ja omavalitsuse
omaosalus on ca 130 000 eurot.
Usume, et sellest investeeringust
on tulevikus kasu kogu meie
piirkonnale ja sadama arendus
jätkub. Vaadates järgmist aastat,
siis 2020 aastal on kolm suuremat investeerigut tulemas kohalike teede mustkatetele, Tõstamaa aleviku tänavavalgustusele
ja Tõstamaa Keskkooli õpilaskodu uuele katusekattele.

Kõige suurem projekt oli

Osavallakeskuse juhataja

Soovin teile kõigile kauneid
ja rõõmsaid jõule ning head uut
aastat!
Anu Peterson

2020 kalender ostjaid ootamas

Anu Randmaa; Toomas Rõhu; Tõnu Salu; Mark Soosaar.
Puudus: Madis Veskimägi.
Osa võttis Tõstamaa osavallakeskuse juhataja Anu Peterson,
abilinnapea Meelis Kukk, sotsiaalosakonna juhataja Tõnu Poopuu.

Päevakord
1. Pärnu Linnavolikogu määruse „Pärnu linna 2020. aasta eelarve“ eelnõule arvamuse andmine.
Eelnõud tutvustas abilinnapea Meelis Kukk. Toimus arutelu.
OTSUSTATI
Võtta eelnõu teadmiseks.
2. SA Tõstamaa Hooldekodu tulevik;
Teemat tutvustas sotsiaalosakonna juhataja Tõnu Poopuu.
Pärnu linn soovib asutajana SA-st Tõstamaa Hooldekodu välja astuda ehk SA likvideerida nagu sihtasutuste seadus ette näeb.
Üldhooldusteenuse osutamine on seadusest tulenevalt kohaliku
omavalitsuse ülesanne. Võõrandama ega erastama ei minda.
Võimalikud variandid on vara kasutusse andmine või hoonestusõigusega koormamine asjaõiguslepingu alusel. Eesmärk on,
et teenus peab jääma kättesaadavaks, see peab olema taskukohane, asuma kodu lähedal, oluline on teenuse kvaliteet. Tammiste,
Jõõpre, Tõstamaa hooldekodud ei rahulda täna infrastruktuuri
poolest üldhooldusteenusele esitatavate nõuete osas. Linn peab
leidma lisaraha või kaasama partnereid erasektorist.
Toimus arutelu.
OTSUSTATI
Toetada Sihtasutuse Tõstamaa Hooldekodu 21.10.2019 esitatud taotlust Pärnu Linnavalitsusele hooldekodu hoonete aluste
kinnistute hooldekodu omandisse andmiseks. Kui leitakse investor, siis osavallakogu koguneb uuesti teemat arutama.
Täismahus koosoleku protokoll on leitav Pärnu linna dokumendiregistrist.
TOK

Tõstamaa vapimärgi
kandidaatide esitamine

T

õstamaa osavalla kõrgeimaks autasuks on vapimärk, mis antakse isikule, kes
oma tegevusega on oluliselt
kaasa aidanud osavalla arengule või elanike heaolule, saavutanud tähelepanuväärseid
tulemusi või üldise tunnustuse
kultuuri, hariduse, majanduse,
eestluse jmt edendamisel.

 Tõstamaal on kalender ilmunud juba aastast 1996.
2020. aasta kalendri koostas Anu Peterson, fototabamused on
teinud Argo Leerima, Eveli Ilvest, Toomas Mitt, Karlo Salu, Kätlin
Kask, Laura Jõe, Tanel Tuulmees, Tuuli Mathisen, Ülle Tamm ja Eve
Käär (loodusfotod), kujundas p2. Väljaandja on Pärnu Linnavalitsus
Tõstamaa osavallakeskus. Kalendri trükkis OÜ Hansaprint.
Kalendri leiad Tõstamaa toidupoest!
TT

Et te pa ne kuid vapi märgi andmiseks saab esitada 15.
jaanuarini 2020.
Kirjalik ettepanek saata
Tõstamaa osavallakeskusele
aadressil: Sadama tee 2, 88101

Tõstamaa alevik, Pärnu linn
või linnavalitsus@parnu.ee.
Ettepanekusse märkida:
1) kandidaadi ees- ja perekonnanimi
2) põhjendus, mille eest tunnustust avaldatakse
3) ettepaneku esitaja nimi,
kontaktandmed, kuupäev ja
allkiri
Vapimärgi andmise otsustab Tõstamaa osavallakogu.
Vapimärk antakse üle Eesti
Vabariigi aastapäeva tähistaval
üritusel.
TOV
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Eakad oli

Sihikindel Liis sai Anu Raua stipendiumi
R
eedel, 13. detsembril anti
Viljandis Kondase keskuses üle Anu Raua nimelised stipendiumid Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna üliõpilastele.

Komisjoni otsusel said 2019.
aasta Anu Raua stipendiumid
3. aasta pärandtehnoloogia
rakenduskõrghariduse õppekava rahvusliku metallitöö eriala
üliõpilane Maarja Palu Kihnust
ja 2. aasta pärandtehnoloogia
magistrantuuri üliõpilane Liis
Luhamaa Selistest.
Mõlema laureaadi puhul
toodi välja nii nende andekust, põhjalikkust, sihikindlust,
head õppeedukust, õpingutele ja erialale pühendumist ning
oskust teisi õpetada.
Liis Luhamaa on uurinud
Jaapani tekstiilitehnikate mõju
Eesti rahvarõivastele ja magistriõpingute ajal üles näidanud
erakordset eesmärgikindlust,
pühendumist ja uudishimu.
Juhendaja Kristi Jõeste sõnul

R

on Liis magistritöö „Läänemaa
neotud lõngadega lapilised rahvarõivaseelikud“ tarbeks uurinud kõiki asjakohased säilikud
Eesti muuseumides ja erakogudes ning käinud Jaapanis sealse ikat-tehnoloogia praktiseerimist vaatlemas ja õppimas.
,,Liis on rahvarõiva valdkonnas hinnatud koolitaja ja tema
seniste koolitööde põhjal võib
julgelt ennustada, et ka pärast
magistriõpingute lõppu jätkab ta rahvuskultuurile oluliste väärtuste ja oskuste kandmist ning levitamist rahvarõiva
valdkonnas,” sõnas Jõeste.

oli TÜ Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna esimese õppekava, tollase
nimetusega talukujunduse ja
rahvusliku käsitöö, üks loojatest. Temanimeline stipendium
loodi käsitöö osakonna 20. juubeliks sooviga tunnustada üliõpilast, kes on silma paistnud
ainelise kultuuripärandi uurimise ja hoidmisega.
Stipendiumi ühe osa moodustab rahaline toetus 1000
eurot ning teise osa naturaalmajanduslik toetus, mis sümboliseerib seotust maakultuuriga.

Tekstiilikunstnik Anu Raud

TT

Rahu südamesse – see on kõige tähtsam

L

eida Merelo ehk omadele lihtsalt Puti Leida ei jäta
vahele ühtegi eakate jõulupidu.
”Selle korra ikka oli ka, et ei tea
kas lähen, aga ei või koju vedelema jääda, ikka tuleb minna
kui kutsutakse”. Leida hiljutisel juubelil kinkisid sõbrad-sugulased talle kenakese summa
mille eest sai koju soojuspumba paigaldada. Seda peab naine suureks õnneks, et talumaja
nüüd kenasti soe püsib. Ei pea
halu haaval puid tuppa vedama. Pelgab, et selle suure vedamise peale võib nüüd midagi
nihusti minna.
Üheksakümne viiene Leida on juba 26 aastat lesepõlve
pidanud ja kinnitab, et teda valvab kohe kindlasti Püha Vaim.
Pea enam hästi ei tööta, aga
tahe astuda on ikka. Sügise läbi
kuivatas Leida õunu, ikka ahjus

tasa ja targu ning kordi segades. Ta kohe ei või vaadata kui
õunad raisku lähevad. Arvab, et
mõned nädalad läheb selle tööga veel. Kuivatatud õunu kinkis
naine sünnipäevalistele ja teistelegi aitajatele.
Tegutsema peab, on Leida täiesti veendunud. Ennevanasti tuli kõik ise otsast peale

valmis teha, kraasida, kududa
kangad, õmmelda, seda kõike
mäletab ta hästi. Praegusel ajal
on kõiksugu ilusaid riideid, et
Leida aina imestab, kuidas elu
on muutunud.
Õnneks on Leidal aitajaks
noor sugulane, kes talle kord
nädalas söögi koju toob ja häid
sõnu oskab ütelda. Häid inimesi ja sõpru on Leidal palju, sest
üksi elamine pole asi ega kedagi. Tänu abivalmis naabrile
saab proua kord kuus kirikusse.
Vanainimene vajab hea mõttega inimesi enda ümber, pajatab
Puti perenaine.
“Tahaks ikka edasi elada,
hirmsasti tahaks ehk annab
Püha Vaim tervist ja rahu südamesse ka tulevaks aastaks”, teatab ülipositiivne ja optimistlik
Puti Leida lõpetuseks.
TT

ahvamaja ootas kolmanda advendi laupäe val
pidulisi kaetud laudade ja
Ervin Lillepea pereansambliga.
Hakatuseks rääkis osavalla juht
Anu Peterson mööduva aasta
tegemistest ja natuke ka tulevikuplaanidest. Viies Ratas keerutas tantsu ja Risto Rand esines
akordionil.
Vorstid aurasid ja kapsad
meelitasid maitsemeeli. Kringlid keerutas kokku pagar Anu.
Kõigile oli peapäkapikk Ülo
Adler väikese kingituse lauale
poetanud. Pimeda aja ohtlikkust
arvestades lisas osavald kõigile
ka helkuri.
Hakkajamad keerutasid tantsu, teised jälle tervitasid heal
meelel vanu tuttavaid. Tuleval
aastal siis jälle, seniks tervist ja
rõõmsat meelt.
TT
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KOOLIMAJA KAJASTAB

Teeme enda koolist salliva kooli
12. detsembril 2019 kell 13.00 toimus
Tõstamaa rahvamajas Tõstamaa Keskkooli korraldatud teatripäev „Teeme
enda koolist salliva kooli“. Iga klass koostöös klassijuhatajaga etendas rahvamaja
laval enda mõeldud lühinäidendi. Ürituse
jaoks saadi rahastust Eesti Õpilasesinduste Liidu projektikonkursilt ,,Teeme enda
koolist salliva kooli!” ja seda korraldasid
Tõstamaa Keskkooli koolinoored koostöös huvijuhiga.
Kohal oli omaala spetsialistidest koosnev žürii – Külli Janson (Tõstamaa näiteringi juhendaja ja lavastaja), Enn Martson
(Tõstamaa näiteringi kogenud näitleja) ja
Eve Rõhu (nii kaua kui ta on olnud õpetaja, nii kaua on ta ka tegelenud kooli näiteringiga). Žürii valis igast vanuseklassist
ühe parima ning samuti ka parim tüdruk
ja poiss näitleja. Vanuseklassid jagunesid
järgmiselt: 1. - 4. klass, 5. - 9. klass ja 10.
- 12. klass. III kooliastme tõhustatud toe
klass (13. klass) on 5. - 9. klassi arvestuses. Iga osalenud klass sai kohaliku pagari
poolt küpsetatud kringli ja tänukirja ning
klassijuhatajale kingiti kruus, millel on
kooli logo ja tekst „Salliv kool“. Igas vanuseastmes said esimesed kohad rändkarika ja klassijuhataja sai tehtud töö eest
piletilevi kinkekaardi. Igas vanuseastmes
valiti välja ka parim poiss ja tüdruk näitleja, kellele samuti piletilevi kinkekaart ja
kruus kingiti.
1.-4. klassi arvestuses saavutas I koha
3. klass lavastusega “Kas me sallime kõi-

ke?”. Parima tüdruk näitleja tiitli sai 1.
klassi õpilane Mia Marii Madisson ja
parima poiss näitleja tiitli sai 2. klassi õpilane Herman Lumera. 5. - 9. klassi arvestuses saavutas I koha 9. klass lavastusega “Sallime koos”. Parima tüdruk näitleja tiitli sai 9. klassi õpilane Kadri Vulkan
ja parima poiss näitleja tiitli sai 5. klassi
õpilane Romeo Kaljurand. 10. - 12. klassi arvestuses sai I koha 10. klassi lavastus “Jaani ja Steni lugu”, mis oli 10. klassi
õpilase Markus Loginovi enda kirjutatud näidend. Parima tüdruk näitleja tiitli
sai 10. klassi õpilane Liis Tamm ja parima poiss näitleja tiitli sai 10. klassi õpilane
Stever Vahkel.
Üllatusesinejaks olid Tõstamaa Kesk-

kooli õpilaskodu noored, kes esitasid
pantomiimi stiilis lavastuse, mis kirjeldas
ühte võimalikku kiusamisjuhtumit koolis. Näidendite vahel (peale igat neljandat, kuuendat ja kolmandat näidendit)
olid pausid, kus oli võimalik klasside kohvikutest endale midagi söödavat ja joodavat soetada. Tehnika ja ruumi kasutust
sponsoreeris Tõstamaa noortekeskus ja
rahvamaja. Tänukirjade, kavade ja plakatite printimist toetas Tõstamaa Keskkool.
Üritus oli tasuta ja avatud kõigile. Täname kõiki osalejaid, toetajaid ja pealtvaatajaid!
Karoliine Kask
Tõstamaa Keskkooli huvijuht

Õppepäev Tallinna loomaaias
5. detsembril käisid Tõstamaa
Keskkooli 10. - 12. klassi õpilased
Tallinna loomaaias veidi teistlaadi koolipäeval. Tõsi, teekond pealinna ning tagasi on pikk ja väsitav, kuid õppepäev oli sisutihe ja
tore kõigi osalejate arvates.
Õppepäeva esimese poole sisustas
õppeprogramm liigikaitsest, kus tutvustati liigikaitse ajalugu, meetmeid ning
anti ka ülevaade Tallinna loomaaia rollist
rahvusvahelises koostöös.
Peale kosutavad lõunasööki ja sellele
järgnenud puhkepausi said gümnasistid
loomaaias jalutada koos Aleksei Turovskiga, kelle kaasakiskuvad jutustused loo-

madest ja elust laiemalt haarasid endasse
ka loodushuvist kaugemal seisvad õpilased.
Kuna ilm oli hilissügisele kohaselt
tuuline ja kõle, piirdusime vaid troopikamajade külastamisega, kus tähelepanelikumatel õnnestus oma silmaga näha

ka umbes nädalavanust pintšetamariini.
Saime tükki maad targemaks nii elevantide, ninasarvikute, šimpansite ja paljude
teiste loomade osas, kuid ilmselt kõigile
jäi meelde, miks emastega riskantne jännata on.
Ekskursiooni lõppedes tõdes nii mõnigi gümnasist, et nii meeleolukat ja huvitavat loomaaiakülastust pole neil veel
kunagi õnnestunud kogeda ning jäid
lootma, et säärastest teistmoodi õppepäevadest õnnestustub veelgi osa saada.
Õppepäeva aitas rahastada Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Heili Timm
õpetaja
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KOOLIMAJA KAJASTAB

Robotex 2019
29.11-02.12.2019 toimus Tallinnas Saku Suurhallis rahvusvaheline robootikavõistlus Robotex International 2019. Tõstamaa
Keskkool osales kahel võistlusel
– reedel toimus LEGO sumo ja
pühapäeval Insplay Roboliiga.
Reede varahommikul suundusime
võistkonnaga Technicbuilders114, kuhu
kuulusid 5. klassi õpilased Robin Kaja ja
Rico Sepp koos oma robotiga KäsnakasWolli2.0 Tallinnasse planeedi suurimale robootikavõistlusele. Meid ootas ees
võistlusele registreerimine ja roboti tehniline kontroll, et saada luba võistlemiseks. Koha peal pidid poisid veel kohendama robotit, kuna mõni millimeter
oli mõõtudest üle, aga see probleem sai
lahendatud. Vaadati üle veel programm
ning siis mindi võistlema. Kahjuks oli
väga kehvalt kuulda, millisesse gruppi meie robot sattus, aga tänu internetis
olevale infole jõudsime õigel ajal õigesse kohta.
Võistlejaid oli palju, seega robotid
jagati alagruppidesse ja sealt iga grupi
kaks parimat said ﬁnaali. Registreerinud
oli 150 robotit, aga seda ei oska öelda,
kui paljud neist kohale tulid ja kui paljud
tehnilisest kontrollist läbi said. Meie poisid ja nende robot ﬁnaali ei jõudnud ja
ühtegi matši ei võitnud, aga siiski teenisid punkte sellega, et olid õigel ajal õiges
kohas.
Osalesime LEGO sumo võistlusel esimest korda ja võtsime endaga kaasa palju uut infot, mida kindlasti järgmisel aas-

tal kasutame, nt mõned lisanipid roboti
ehitamise juures.
Pühapäeva hommikul võtsime taaskord suuna Tallinna poole, sest siis läks
võistlema 3. - 4. klassi võistkond LMPP
– Looduslik mereprügi puhastus, kuhu
kuulusid Rete Laasi, Veljo Luhamaa, Pilleriin Piirme ja Jaspar Adler. Noorte väljakutseks oli välja mõelda oma ﬁrma.
Teised tiimi liikmed läksid kaasa Jaspari
ideega teha ﬁrma, mis koristab merest
prügi. Ideest valmis vahva mudel lego
juppidest, kus oli näha, kuidas ﬁrma töötab.
Noored rääkisid ja näitasid oma ﬁrmalugu kohtunikele, kes esitasid neile
veel mõningad küsimused. Kui see oli
läbitud, siis kutsuti võistkonnad lavale autasustamisele. Kõik said tänukirja,
medaljoni, midagi söödavat ja Insplay
poe sooduskupongi. Insplay Roboliiga
toimus kahel päeval, sest registreerinuid
oli kokku 218.
Mõlemal päeval said noored toidupaki ja kui oli vaba aeg, siis sai erinevatel
võistlusaladel ja näitustel ringi vaadata.
Kohale olid tulnud paljud mitmed erinevad ﬁrmad oma toodetega. Noortega
kaasas olin mina, Karoliine, kes on nende juhendaja. Noored olid väga tublid
ja loodame, et saame ka järgmisel aastal osaleda. Täname Tõstamaa kooli selle eest, et tal oli võimalus meie tiimide
registreerimistasu ja transport tasuda.
Rohkem infot Robotexi kohta leiate
internetist: www.robotex.ee.
Karoliine Kask
Robootika huviringi juhendaja

4H laager
Tootsis
Tootsi saabudes olid kõik väga elevil ning Kärmed Tootsikad võtsid meid
soojalt vastu. Kui kõik klubid olid kohale jõudnud, hakkas tavapärane aastaaruannete esitlus.
Pärast tõsist tööd saime tantsuõpetaja Eglega korralikult võhmale tantsida
ja lõbutseda. Järgmisena jutustasid meile Pärnumaa piirkonna juht Inga ja Kärmete Tootsikate klubi liige Hanna oma
reisidest Tšehhis ja Hispaanias. Õhtuprogrammi ajal esines iga klubi oma
playbacki etteastega. Mitmed esitused
panid naerma. Tootsi klubi korraldatud
Laulud Lumes võistlusel, said poisid ja
tüdrukud üksteise vastu oma muusika
teadmisi proovile panna. Öösel toimusid disko, seltskonnamängud ja öö ping
pongi turniir.
Järgmise päeva hommikul tegime
väikese sirutuse, sõime hommikust ja
algas noorte projekt “Tahan kõike teada”. Sellele järgnes heategu memmele ja taadile, kus valmistasime pärgasid
vanematele inimestele ning hiljem sai
iga klubi oma tehtud pärja jõuludeks
memmele või taadile kingituseks viia.
Kuna järgmine aasta on rotiaasta, siis
töötubades valmistasime teistele klubidele raamatust roti. Sellele järgneski
lõunasöök ja sättisime kojuminekuks.
Hüvastijätt oli kurb, kuid sõpru näeme
juba jaanuaris Eidaperes.
Everita Imana
Tõstamaa 4H klubi liige
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Glamuurne Kadrikarneval!

K

adrikarneval on pikaaegse traditsiooniga üritus
Tõstamaal. Asjalood on
arenenud nii, et nimetus Kadrikarneval ei tingi enam peol
kandma ilmtingimata valget
Kadri-kostüümi, vaid kostüümivalik on muutunud palju laiemaks ja vabaks, kuid endiselt
kannab karneval Kadrikarnevali
nime. Seega, mida omanäolisem
kostüüm, seda vahvam!
Lisaks on traditsiooniks saanud karnevalikülaliste esinemiskavade väikene konkurss,
kus auhindu jagub alati kõigile
- parimatele esinemiskavadele ja
kostüümidele!
Seekordsed pidustused said
hoo sisse varakult. Kell 20.30
algasid mängud lastele ja lastemeelsetele, kuid samal ajal jätkus peokülaliste saabumine
lähemalt ja kaugemalt. Tõeline
elamus oli tervitada nii stiilset
karnevalirahvast, ühel uhkem
kostüüm kui teisel. Ja tegu polnud pelgalt mitte kostüümilaenutuse kostüümidega, vaid tulijad olid sel korral olnud ääretult
loovad, nii et siinkirjutaja lausa
hätta jääb nende iseloomustamisega. Seda ka asjaolul, et kostüümiga käis kaasas kogu story
ning karakater, ehk et õhtu jooksul etendati teglikult kogu tervikut. See oli suurepärane vaatemäng!

Esinemisnumbreid oli sel
korral kokku neli. Aga kõik
need olid niivõrd tasemel, lihvitud peensusteni, et oleksid
võimelised konkurentsi pakkuma ka suuremate lavade tegijatele. Suur aitäh esinejatele! Et
teil jaguks indu seda edaspidigi
teha, püüdsime tunnustada teid
vääriliste auhindadega. Tänavusel korral otsustasime võitja
“kroonida” klaasist kuubikuga
“Parim etteaste 2019”, mis tõotab kujuneda traditsiooniks ka
järgnevatel aastatel. Rahalise
preemia väljapanijaks oli kohalik
ettevõtja Fritjo. Suured kollased
kõrvitsad pärinesid Pärna talust.
Karnvevalili oli avatud fotonurk, kus õhtu jooksul said kõik
soovijad jäädvustada oma meeleolu ja kostüümi. Noortele täpsuslaskjatel oli aga võimalus harjuatada kätt ja silma Robin Hoodi lasketiirus.
Peoõhtu hoogsaid ja sensuaalseid rütme pakkus tantsutrupp LANCY, üllatusena oli
kaasategevaks meie oma Kaidi
Soosaar. Taas tuleb tõdeda, et
oli väga nauditav etteaste! Publiku tänu ja toetus väljendus suures aplausis. Õhtu jooksul kõlanud lahedaimad lood ja laulud
pärinesid aga ansambel JAHIMEHED repertuaarist. Kogu
õhtu suurepäraseks vedajaks oli
DJ-õhtujuht Urmas Lass.

Supertänu kõikidele külalistele! Tänuhõisked ürituse toetajatele ja korraldajatele! Oli tõesti
üks särav ning glamuurne õhtu
Tõstamaa rahvamajas.
NB! Siinkohal üleskutse kõigile, kes Tõstamaa karnevali
aastate lõikes külastanud! Rahvamaja ootab teie mälestusi, pilte, kommentaare, ajaleheväljalõikeid jms, et koguda kokku
kroonika tarvis materjale. Kui

mälestusi, meenutusi või muid
materjale koguneb piisavalt,
avaneb meil võimalus kandideerida oma eriliselt kireva ajalooga
Kadrikarnevaliga Eesti Vaimse
Kultuuripärandi Nimistusse.
Seega, kellel mälestusi jagada, helistage või kirjutage palun:
tostamaarm@gmail.com või tel
523 6350
Katri
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I advedi tähistamine
1. detsembril tähistas Tõstamaa lasteaed juba viiendat
aastat koostöös Tõstamaa
rahvamajaga, esimese advendi saabumist. Kogu Tõstamaa
rahvas oli lahkesti palutud
alevi kuuse juurde, kust õhtu
alguse sai.
Üheskoos süüdati advendiküünlad ning kuusepuu löödi
jõulutuledes särama.
Sõna said Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja Tõnu Taremaa, osavalla juht Anu Peterson ning meeleoluks laulis alati
rõõmsameelne Reedene Rõõm.
Õhtu jätkus rahvamajas, kus
sai end kostitada kõige hea ja
paremaga. Lasteaialapsed küpsetasid ja kokkasid kodudes
oma emmede- issidega, vanaemade-vanaisadega ja niiviisi sai
kaetud rikkalik kohvikulett. Kel
aga kokkamine polnud niivõrd
mokka mööda, sai oma panuse anda õnneloosi tarbeks. See-

gi laud oli kirju ja pilkuköitev
ning ühe loosiga polnud võimalik lahkuda. Kui juba ühe võtsid,
soovisid kasvõi korra veel kätt
proovida.
Väikeses saalis olid lasteaiaõpetajad valmis pannud kaks lauda, kus lastel oli võimalus koos
vanematega meisterdada ning
üheskoos mõnusalt aega veeta.
Ja kui meisterdused olid
meisterdatud, kohvikust kõik
meelepärane ostetud, suunduti
suurde saali, kus hubases õhkkonnas algas advendikontsert.
Alustuseks astusid üles lasteaialapsed ja õpetajad ning kontserdi muutis veelgi säravamaks
tuntud laulja Kristjan Kasearu.
Kontsert oli armas ja kaasahaarav ning lõpetuseks kutsuti lavale ka Kristjani isa Hans
Kasearu ja onu Johannes Kasearu, kes teatavasti on “omad poisid”. Tehti rannarahvale kohane
muusikapala “Laev tõstis purjed
üles”, mis rahva suurel soovil läks

kordamisele.
Tõstamaa Lasteaed soovib
tänada kõiki, kes olid abiks nii
nõu kui ka jõuga, peo korraldamisel. Eriti suur tänu teile, lastevanemad, kes te alati lasteaia
tegemistele kaasa elate ja isegi
käed külge lööte. Samuti aitäh
noortekeskuse noortele, kes
küpsetasid müügiks piparkoo-

ke, mille tulu annetati Tõstamaa
lasteaiale.
Pidu oli heategevuslik ning
kogu peolt saadud tulu läks Tõstamaa lasteaia lastele, mille eest
soetatakse midagi uut ja vajalikku või võetakse üheskoos midagi põnevat ette.
Kaidi Soosaar
Tõstamaa Lasteaia õpetaja

Väikesed lauljad olid edukad
“Sügisulg” on Pärnu linna
ja maakonna noorte laulukonkurss, mis toimub Pärnu
Kontserdibüroo korraldamisel
2003.aastast.
Konkurss noorte solistide
ja nende vanemate jaoks aasta
kõige olulisem sündmus ning
selleks hakatakse juba varakult
valmistuma. Üritus on mõeldud 3 – 19-aastastele lastele ja
noortele ning toimub mitmes
vanuserühmas. Lõppvoorus
saadab lauljaid professionaalsetest muusikutest koosnev saateansambel. Hindajate sõnul on
tegemist vabariiklikul tasemel
oleva laulukonkursiga. Lisaks on
Sügisulg pakkunud läbi aastate
võimalust pääseda esindama nii
Pärnu linna kui tervet maakonda telekonkursil „Laulukarussell“.
Tänavu, 3. novembril toimus
Pärnu Ühisgümnaasiumis eelvoor, kus astusid üles laululapsed Erik Rand 3 aastane, laul

“Kõlapulgamäng” (R. Pajusaar)
(3 - 4 aastased) ja Klaara-Loore
Meras 4 aastane, laul “Väikeste
tüdrukute väikesed asjad” (A.
Liiva) (3 - 4 aastased) ja Nora
Rand 5 aastane, laul “Elas kord”
(R. Pajusaar) (5 aastased) Tõstamaa lasteaiast. Eelvoorust said
kõik pääsu finaalkontserdile
Pärnu teatrisse “Endla”, kus saatis lapsi saateansambel. Laste
juhendaja on Kätri Järg.
Lapsed olid tublid ja nagu
lavale sündinud. Ar vestades
suurt konkurentsi olid lapsed
ülitublid. Aitäh Katrile eduka
juhendamise eest.
Andra Vaaks
lapsevanem
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Õnne naksutav jõulusokk andis
kauplemisele hoogu

R

ahvarikas, rahulik ja külluslik kaubavalik iseloomustas tänavust jõululaata. Päkapikuemand Kata sõnul vähemalt
150ndat korda toimuv üritus
sai meeleolu Rein Pihelga lõõtsalugudest ja jõulusoku õnnetoovast naksamisest.
Külluslikud liha ja vorstiletid, sekka kringleid, mett ja
pähkleid. Käsitöö oma kandi
meistritelt ja kaugemaltki. Saiu
ja seepe Kihnust.
Üli po pu laar ne
õnneloos, kus järjekord aina lookles, jagas õnne 61le
inimesele. Kellel jäi
õnnest vajaka, jõuab
veel oma soovi jõuluvanale saata.
TT
Kadripäeva tähistamise puhul külastasid lapsevanematest Kadrid
lasteaeda ja tutvustasid kadrikombestikku.

“Piip ja Tuut
piparköögis” lõbus ja
vahva koguperetendus 28. novembril.
Nipiga valmistatud
piparkoogid said
krõbedad ja imemaitsvad!
Täname Piipu ja
Täname Tuutu!
Ja kõiki, kes vaatama
tulid! Ilusat piparkoogiaega!
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KUHU MINNA

DETSEMBER
Reedel, 20. detsembril kell 18 Tõstamaa rahvamajas
MEIE JÕULUD
rahvalike traditsioonidega jõulupidu tervele perele.
Külla tulemas Kihnu Virve koos pereansambliga.
Laulame, tantsime, mängime!
Esinevad meie maja isetegijad.
Esietendub Tõstamaa rahvamaja näiteringi ja
Tõstamaa keskkooli õpilaste jõuluetendus
"Päkapikkude suvejõulud" (autor: Sirje Vill).
Lõõtsalood Rein Pihelgas
Laupäeval, 21. detsembril ja pühapäeval, 22. detsembril
Pärnu linna jõuluturul Iseseisvusväljakul
Tõstamaa rahvamaja näiteringi ja Tõstamaa keskkooli
õpilaste JÕULUETENDUS “Päkapikkude suvejõulud”
Neljapäeval, 26. detsembril kell 14 Manija saarekeskuses
JÕULUPIDU
suupilliansambli Piccolo kontsert
Reedel, 27. detsembril kell 20 Tõstamaa rahvamajas
Väekristallipesa hingerännak
Teisipäeval, 31. detsembril kell 21.30
Tõstamaa rahvamaja kohvikus Väljas
AASTAVAHETUS koos ansambliga Vanad Sõbrad
Pilet 5 € (kohapealt)

JAANUAR
Kolmapäeval, 8. jaanuaril kell 11
EAKATE KLUBI
Reisimuljeid Indoneesiast jagavad Karin ja Kristiina
Laupäeval, 25. jaanuaril kell 16 Tõstamaa rahvamajas
Pärnu Suupilliklubi Piccolo kontsert
Teisipäeval, 28. jaanuaril kell 19 MÄLUMÄNG

VEEBRUAR
Pühapäeval, 2. veebruaril
Siiri Sisaski KONTSERT
Reedel, 21. veebruaril Tõstamaa rahvamajas
Pidulik Eesti Vabariigi aastapäeva KONTSERT-AKTUS
Õhtul tantsuks ansambel Kardemon

Tõstamaa rahvamajas
avatud näitus
Pärnu Kunstiklubi
Ermistu maalid
Näitusesaali uksed avatud
maja ürituste ajal ja
tööpäevadel kella 13 - 18
Korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel täiendusi ja muudatusi.

Õnnitleme uusi
ilmakodanikke ja
nende vanemaid
!
Lenna Kollamaa – 21.11.2019
Loreen Iter – 25.11.2019

Detsembrikubuilarid
juu
VILMA KÕRVEMAA 89
NIKOLAI KÖSTER 87
LAINE ÜLEM 86
VAIKE ABRAM 85
VILMA HAVIK 83
EILI OKS 82
AUGUST MÄRKSOO 81
LINDA EINOLA 80
ELGI SANG 79
EERI KIVIMAA 79
TAIMI METSAMÄGI 77
TAIVO AKSIN 76
HELGI PETERS 76
ANNI VOLGERAD 76
MAIMU JUHKAM 75
MILVI VAPPER 75
ÕIE ORG 73
VILJA RÄBUS 72
HELJU KALAM 72
ELVE SLUGEN 71
ELIISABET AKSIN 71
TIIU RAAVIK 70
AGU PIKK 65
MILVI BURKET 65
MATI MATVEJEV 65

Jõulurahu ja jõuluootust,
tervist ja rõõmu ja parima lootust,
usku, et imed sünnivad ilmas,
hoidmist kõigile,
keda südames hindad!
MÕNUSAT UUT
AASTAT!

Sillametsa Talu

soovib kõikidele oma
klientidele
ja koostööpartneritele
rahulikke jõulupühi ja
õnnerikast uut aastat!

