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Juhtkiri

T

uul lõksutab sireleid avades taamal
vaate kollaselt kumavale rooväljale.
Võbelev päikesetriip roomab köögipõrandal ja jõuab otsapidi diivanit nilpsama.
Raadiost kostab Vseviovi rahulik hääl,
mis pajatab ammustest ja vägagi rahutuks
tegevatest aegadest. Toas on mõnusalt
soe ja siinkohal ma ei hakka lahti mõtestama kui sügavale on rohepööre või pöördumatus meie talusse tunginud. Rohkem
kui kunagi varem tunnen, et kodu on minu
kindlus ja varjupaik. Turvaline ja soe ning
eriti lahe koos pere ja sõpradega meie suures köögis.
Aasta tagasi tärkas maailmas lootus, et
sõge tõbi saab võidetud vaktsineerimisega.
Nüüdseks on selge, et saime ehk vaid pool
võitu. Ühelt poolt keelduvad ühed iseenesetarkusest leevendust toovast vaktsineerimisest ja teisalt leiab salakaval viirus aina
uusi kriukaid, et inimkonnale käru keerata.
President on ütelnud, et tema ideaal on
tark rahvas, aga reaalsuses tuleb töötada
siiski etteantud materjaliga. Igapäevased
COVIDi uudised haiglatest annavad sellest
vaid tõestust. Kurb, et kummaliselt mõtlevad egod on kaotanud igasuguse empaatiavõime kaaskodanike suhtes.
Rõõmustamiseks palju põhjusi ei ole,
sest uude aastasse võtame kaasa kosmiliselt kerkivad energiahinnad, mis nii mõnelegi ettevõtjale või vähegi suurema majapidamisega perele üle jõu võivad olla.
Kuhu me pöörduma peaks, et siiski omadega välja tulla. Eelkõige esiisade tarkuse
ja praktilise meele poole. Otsima võimalusi koostöös ja taaskasutuses. Leidma jõudu leppimiseks ning pakkuma sõprust ja
armastust.
Hoidke oma võbelevat päikesetriipu
pimeduse pealetungi eest!
Ülle Tamm,

toimetaja

Aeg näitab, millised plaanid ja teod saab nelja aasta pärast just selle seltskonna arvele kirjutada. Hoidke kodukandi lippu kõrgel!

TÕSTAMAA OSAVALLAKOGUS 14. detsembril 2021
 Juhatas: osavallakogu valimiskomisjoni

esimees Tiina Roht.
Protokollis: osavallakogu valimiskomisjoni liige Evelin Talviste.
Võtsid osa: osavallakogu liikmed Anu
Randmaa, Madis Veskimägi, Krista Nõmm,
Tõnu Salu, Paul Karlep, Mark Soosaar, Mati
Lehola, linnavalitsuse liige osavallakeskuse
juhataja Toomas Rõhu, osavallakogu valimiskomisjoni liige Katrin Karu.

PÄEVAKORD:

Tõstamaa osavallakogu esimehe ja aseesimehe valimine.
Tiina Roht tutvustas osavallakogu esimehe ja aseesimehe valimise korda ja tegi
ettepaneku esitada kandidaadid.
Tõnu Salu esitas kandidaadiks Anu
Randmaa, Anu Randmaa esitas kandidaadiks Tõnu Salu ja Mark Soosaar esitas kandidaadiks Madis Veskimägi.
Esitatud kandidaadid andsid suuliselt
nõusoleku kandideerimiseks.

Esitatud kandidaadid tutvustasid ennast.
Seejärel kuulutas Tiina Roht välja osavallakogu esimehe ja aseesimehe valimised.
Osavallakogu valimiskomisjon tegi
kindlaks valimistulemuse: Anu Randmaa
5 häält, Tõnu Salu 1 hääl, Madis Veskimägi 1 hääl.
Tiina Roht kuulutas vastavalt Tõstamaa
osavalla põhimäärusele välja kordushääletuse võrdselt hääli saanud kandidaatide
vahel aseesimehe valimiseks. Osavallakogu
valimiskomisjon tegi kindlaks valimistulemuse: Tõnu Salu 2 häält, Madis Veskimägi
5 häält.
Seega osutus valituks Tõstamaa osavallakogu esimeheks Anu Randmaa ja aseesimeheks Madis Veskimägi.
OTSUSTATI:
Tunnistada valituks Tõstamaa osavallakogu esimeheks Anu Randmaa ja Tõstamaa
osavallakogu aseesimeheks Madis Veskimägi. (14.12.2021 otsus nr 2-12/6).
TOK

Tammede jõuluilu sai kiita

TOIMETUS
Toimetaja: Ülle Tamm tel 505 5340,
küljendaja: p2
Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus
Tõstamaa osavallakeskus
Internet: parnu.ee, www.tostamaa.eu
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

Foto: Toomas Mitt

 Pärnu tänavuse kaunima jõulukaunistuse. parim eramaja osavallas kategoorias
võitsid Jana ja Margus Tamm.
Tõstamaal, Metsa 23a asuv maja sai kiita

ümbrusesse hästi sobituvate ja pilkupüüdvate valguslahenduste eest.
Eriti efektne on suur valgusvõrku mähitud puu. TT
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Jõulumõtisklus 2021

L

õppemas on aasta numbriga 2021. Aasta lõpus
vaadatakse ikka tagasi
mööduvale ja tehakse plaane
uueks aastaks. Teen seda senise
osavallakogu esimehena ning
nüüd osavallakeskuse juhina.
Igale piirkonnale annavad
näo seal elavad inimesed. Mõne
tegevus paistab rohkem silma, mõnel vähem kuid igaühe
panus on oluline.
Omavalitsustes oli 2021
valimiste aasta. Nagu eelmiselgi korral, pääses linnavolikokku
Tõstamaalt vaid üks esindaja.
Kuna ka osavalla keskuste juhtide ametikohad muutusid nö
erakondlikuks ja neist said linnavalitsuse liikmed, tõi see kaasa ka Tõstamaa osavallakeskuse juhi vahetumise. Tänusõnad
Anu Petersonile, kes juhtis osavalda viimased neli aastat peale liitmist Pärnu linnaga ja tegi
siin nii palju kui võimalik. Loodan, et peagi saame taas pakkuda Anule tööd Tõstamaa arendamisel ja Anul on selleks jätkuvalt tahtmist.
Tõstamaa osavallakogu on
seitsme liikmeline ja koosneb
valimistel enim hääli saanud
osavalla elanikest. Siin pole küll
otsustusõigust kuid arutatak-

se läbi osavalda puudutavad
volikogu eelnõud, avaldatakse
nende kohta oma arvamus ja
tehakse ettepanekuid kohaliku elu korraldamiseks. Tänan
seniseid osavallakogu liikmeid:
Anu Randamaa, Madis Veskimägi, Mati Lehola, Karoliine
Kask, Mark Soosaar ja Tõnu
Salu, kes osalesid aruteludes
aktiivselt. Osasid meie ettepanekuid ka arvestati. Soovin jõudu uuele osavallakogule.
Elus on ka aeg muutusteks.
Viimased kuus aastat on juhtinud Tõstamaa rahvamaja ja
siinset kultuurielu Katri Järg.
Nüüd on Katri otsustanud, et
uuest aastast ta enam rahvamaja juhatajana ei jätka, küll
aga ringide juhendajana. Katri korraldas siinset kultuurielu
hingega, püüdis kõik igati läbi
mõelda ja muretses vahel mõne
asja pärast ehk ülegi. Tänusõnad tehtu eest ja edu edasiseks.
Oluline on mäletada neid,
keda enam meie hulgas ei ole.
Mäletada ja õppida ajaloost.
Oktoobris lahkus meie teenekas ajaloo-uurija Vaike Hang.
Vaike on uurinud Tõstamaa
kihelkonna 47 küla hooneid,
inimesi ja nende tegemisi. Veerandsada aastat kestnud uuri-

mise tulemused on Eesti Rahva Muuseumis, paljude külade
ajalugu on antud välja raamatutena. Tänu Vaikele on huvilistel võimalik palju teada saada oma juurte ja siinse ajaloo
kohta.
Iga piirkonna edukus sõltub
kohalikest ettevõtjatest. Kindlasti olid neil mööduval aastal
igaühel oma mured-rõõmudkordaminekud. Aga mõni asi
paistab rohkem välja ja nii osutus Pärnu aasta teo konkursi
üheks kandidaadiks Tõstamaa
Meierei hotelli avamine. Suurepärane, et aastaid tühjana seisnud hoone on leidnud kasutuse. Samuti oli uus ettevõtmine
Pootsi mõisa suveteater.
Viimaste aastate tegemisi on palju mõjutanud koroonaviirus. Inimkond on saanud
meditsiini toel jagu paljudest
haigustest ja saame ka sellest,
kui kuulame asjatundjaid, teeme koostööd ja hoolime üksteisest.
Tänan kõiki oma tegudega Tõstamaa piirkonnale näo
andnud inimesi ja soovin tervist, õnne ja kordaminekuid
uuel aastal !
Toomas Rõhu

Tõstamaa osavallakeskuse juht

Soovin öelda sulle
aitäh…

 Tänulik, et juhtusin kord siia,
mõistmaks ühe kogukonna hingamist ja loomist. Tänulik usalduse ja toetuse eest. Tänulik, et
sellelt huvitavalt loomise ja kasvamise teekonnalt on kaasa võtta nii palju väärtuslikku. Loodan
väga, et need vastastikku jäetud
jäljed ei rohtu, vaid hoiavad
ilusaid mälestusi ning jäävaid
ühendusi. Tõstamaa rahvamaja
juhina jätan nüüd hüvasti!
Kuid päriselt teist lahkuda
ei suuda. Ees ootavad küll uued
algused, aga toitu saavad need
ikka olnust. Me kohtume veel!
Hea Tõstamaa - sinu erilised
inimesed, metsatukad, põllud ja
veed on minu südames.

Katri

Manija päästjatel võimas BigBoss
Manija vabatahtlikud
päästjad said koos esimese
lumega jõulukingi - võimsa
kuuerattalise ATV.
Koos Tõstamaa riikliku
päästekomandoga tööta sime välja plaani, kuidas võidelda väikesaare peamise ohuga maastikupõlenguga.
Seni on hangitud mootorpumbad, voolikud, pulberkustutid, veemahutid ja järelhaagis, ehitatud päästekuur. Viimane kerkis Manija muuseumiaida juurdeehitusena. Puudus vaid jõuline ATV, mis võiks
vedada kahte päästjat, kahetonnist neljarattalist järelkaru
koos veetagavara ja muu tuletõrjeks vajalikuga. Selliseid veo-

keid kasutatakse ka Päästeameti komandodes.
MTÜ Manõja Päästekomando avaldab Polaris 6x6 BigBossi hanke rahastamise eest
tänu Riigi Tugiteenuste keskusele, Väikesaarte programmile
ja Pärnu linnale. Oleme tänulikud ka Päästeameti spetsialistidele Ivar Frantsuzovile, Lauri
Lindojale, Mait Jansonile, kelle
nõustamisel oleme maapääste tehnika saarele toonud ning
vastavad koolitused läbinud.
Jõulu teisel pühal, mil tavaliselt jõuluvana saare Pidumaja
külastab, anname meie poistele
ja türdukutele võimaluse kuuejalgse ratsu sadulasse ronida.
Uuel aastal hakkame aga pihta
praktiliste õppustega, kus oota-

me kaasa lööma teisigi Manija elanikke, kel siiani veel usku
polnud, et Manõja Päästekomandost asja saab.
Kaunist jõuluaega ning kaunist tulederikast uut aastat soovivad MTÜ Manõja Päästekomando liikmed: Marika, Svea,
Egon, Evo, Mark ja Raimond!
Mark Soosaar

 Õnnitleme Anu Randmaad
aasta rahvakultuuritegija tiitli
puhul. Anu on Tõstamaale palju
tuntust ja kuulsust toonud
rahvarõivaste valmistaja ja koolitajana. Anu peab lugu traditsioonilisest käsitööst ja hindab
kõrgelt kogukonda. TT

detsember 2021 / nr 11 (276) 4

Laadamelu oli koduselt soe
J

õululaat Tõstamaal sai hoo sisse hoopis uues kuues. Kaubandus
oli peaasjalikult koondatud ümber käsitööpoe hoonete. Ilm soosis õueüritust ning elav tuli pakkus hubasust. Lapsed said väikese
reega sõitu teha ja omavahel mõnusalt möllata. Pillimehed lükkasid
hea tuju joonelt käima.
Käsitööpoes oli pidev järjekord. Kõige populaarsemateks ostudeks osutusid villased sokid ja villased kindad. Tänasega ei ole
enam suuri meeste sokke pakkuda. Suitsuliha nö hingati kohe ära,
aga hästi mekkisid ka kohalik kangem kraam ja kõiksugu siirupid.
Laadakorraldajad olid õhevil ja igati rahul ning mis muud kui
tuleval aastal jälle! TT

Tõstamaa Keskkool osaleb
rahvusvahelises Erasmus+
projektis “VISION – Nature,
traditions and identity in
youth’ visions” (VISIOON –
loodus, traditsioonid ning
identiteet noorte nägemuses”)”.
Euroopa Liidu Erasmus+
projekt algas aasta tagasi, kuid
COVID-kriisi tõttu jäid viie riigi koolidel eelmisel õppeaastal
plaanitud tegevused teostamata. Projekti läbiviimist pikendati ning sel sügisel alustati tegevustega otsast peale. Projekti
esimese tegevusena kogunesid
partnerkoolide 11 õpetajat Poolast, Bulgaariast, Türgist ja Portugalist Tõstamaale, et ühiselt
läbi arutada senine virtuaalne
koostöö ning täpselt läbi mõelda
projekti sisuline ja organisatoorne tegevus järgneva kahe aasta
jooksul.
Projektis VISION keskendutakse seoste loomisele loodu-

se, kogukonna traditsioonide ja
noorte identiteedi vahel. Ühiselt
viiakse läbi käsitöökursuseid,
kus õpilased õpivad kohaliku
piirkonna käsitöötraditsioone,
tutvutakse piirkondlike ajaloosündmuste ja kultuurimälestistega. Eelkõige uuritakse pärandkultuuri - kuidas on kohalikud
traditsioonid seotud looduse ja
kogukonnaga. Läbi kodukoha
kultuuri tundmaõppimise leitakse ühiseid jooni, mis mõjutavad just selle kogukonna noorte identiteeti ning võrreldakse
neid teiste maadega. Projekti
tulemusena omandavad õpilased lihtsamaid käsitöövõtteid ja
saavad kirjeldada, mis on erilist
neis endis ja kodukohas. Samuti saavad õpilased teada, kuidas
looduskeskkond mõjutab käsitööd ja traditsioone. On ülioluline, et kliima-, tervise- ja majanduskriiside tingimustes oskaksid noored luua seoseid looduse,
kultuuri ja erinevate tegevuste
vahel, sealhulgas oskaksid tra-

Foto: Toomas Mitt

Erasmuslased Tõstamaal visiooni loomas

ditsioonilisi käsitöövõtteid, näiteks kuidas ise lihtsamaid esemeid valmistada ja kus kohast
selleks tooret leida.
Kui tõstamaalaste partnerkoolid asuvad linnakeskustes
ning neil on ühise kogukonna
tunde tekkimine raskendatud,
sest rahvast on linnas palju, siis
Tõstamaa koolinoored on heaks
näiteks kuidas väikese kogukonna tegemistes löövad gümnasistid kaasa pea kõikides ettevõtmistes. Olgu need siis RäimeWest või osavallapäevad, spor-

diüritused või Tõstamaa mõisa
tegemised – kõikjal on õpilasi
abiks kogukonna traditsioonide
hoidmisel.
Nädala jooksul korraldati
külalistele mitmesuguseid tegevusi, mille peamiseks eesmärgiks oli anda partneritele aimu
sellest, mida tahame projekti
jooksul ka õpilastega teha. Viisime neid loodusesse, kohalikku
kultuurikeskusesse, tehti käsitööd ja palju muudki. Muuhulgas külastati nt lumme mattunud rannamaastikke, kohalikke
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Anna käsitöömajale hoogu!

S
Fotod: Katri

lambakasvatajaid ning osaleti
Tõstamaa käsitöökeskuse töötoas, kus õpiti villatöö võtteid:
kraasimist ja kedervarrega ketramist, tutvuti Kihnu maalambaga, kes on kohaliku villa allikaks. Viltimise töötoas kasutati
oma kraasitud villa ja õpiti paelte punumist. Tutvuti veel vanade tekstiilidega ning külastati kohalikku käsitööpoodi, kus
avastamist pakkusid tänapäevased villased tekstiilesemed.
Lisaks Tõstamaale jõuti käia ka
Pernova Loodusmajas, külastada Tõstamaa kandi turismiettevõtjaid, tutvuda Pärnu vaatamisväärsustega ning käia Tallinna vanalinnas.
Projekt VISION kestab kaks
aastat. Tõstamaa noored külastavad õige pea partnerkoole
ning 2023. aasta kevadel ootavad meie õpilased partnerkoolide õpilasi ja õpetajaid taas endile
külla.
Toomas Mitt

Tõstamaa Keskkooli direktor

ee on lugu esivanemate
pärandist ja sellest, kuidas üks unustuse hõlma
vajunud traditsioon on saanud
endale uue elu. Kõik algas unistusest, mis kasvas esimestest
mõttelõngadest detailiderohkeks igapäevaeluks. Kui me 11
aastat tagasi alustasime, unistasime suurelt. Et ühel päeval
oleme oma poe, tootmis- ja
näituseruumiga omapärane ja
tugev Tõstamaa pärandkultuuri keskus – Tõstamaa Käsitöö
Maja.
Enam kui poolteist sajandit
tagasi hakkasid Tõstamaa kandi naised kuduma väga kauneid valgeid “roosega” sukki ja
kindaid. Algul olid need tagasihoidlike kaunistustega, ent
paarikümne aastaga kujunesid
väga uhketeks: tihedat ja peent
koepinda katsid rikkalikud,
peamiselt punastes, roosades,
lillades toonides roositud kirjad. Käsitööst ja kodukandi traditsioonidest lummatud naised kudusid algatuseks igaüks
endale ühe roositud kindapari.
Kaugem soov oli taaselustada
unustusse vajunud Tõstamaale
omane kudumistehika - roosimine. Täna on MTÜ Tõstamaa
Käsitöökeskus meistripõhine
kogukonnakeskus, kes arendab
piirkondliku pärandkultuuri järjepidevat edasikandmist
lasteaiast kuni täiskasvanuteni
välja.
Me usume traditsioonilisse
käsitöösse, et ehedad ja lugudega käsitöötooted, mille üle
me ise uhked oleme ja armastusega valmistame, on jätkusuutlikud ja pakuvad huvi ka
laias maailmas. Usume, et isegi sedavõrd, et seda soovitakse siia kogema ja õppima tulla.
Selle poole me püüdleme.
Meil on oma roosimine,
millega oleme nii palju tööd
teinud, et see on juba päris tuntud. Aga meil on ka oma savi.
Lähikonnas on olnud mitu tellisevabrikut, mille toodetest on
ehitatud siin kandis maju. Eriti uhked on Tõstamaa kollastest tellistest majad, mida saab

Foto: Eveli Ilvest

imetleda meie aleviku südames. Lõime käsitöö huvikooli,
millest Pärnu linnaga ühinedes on saanud väärikas Pärnu
Kunstide Kooli Tõstamaa maja,
mis õpetab lastele ja täiskasvanutele savi- ja käsitööd.
MTÜ Tõstamaa Käsitöökeskus on täna praktikabaas erinevatele koolidele. 2019. aastast
on MTÜ Tõstamaa Käsitöökeskus Pärnu Muuseumi juurde loodud Pärnumaa Rahvarõiva Nõuandekoja koostööpartner: Tõstamaal toimuvad
rahvarõivakoolitused ja ühiselt
kujundatakse rahvarõivanäitusi ja infopäevi. Kaheaastase
õppekavaga rahvarõivakoolil
on käsil kolmas hooaeg, koolitust koordineerivad MTÜ Rahvarõivas ja Eesti Rahvakunsti ja
Käsitöö Liit ja seda toetab Eesti Kultuurkapital. Koostööd
tehakse ka Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiaga,
Pärnu Lahe Partnerluskoguga, Pärnu linnaga, piirkondlike
turismiettevõtjatega ning Eesti
Rahvakunsti ja Käsitöö Liiduga.
20. sajandi algul oli alevi keskel ristmikul Vassili Martsoni
pood, kust sai osta kraami seebist naelteni. 2012. aastal avasime seal omaniku eluruumide
poolel Tõstamaa Käsitöö Poe.
Need ruumid õnnestus 2017. a.
sügisel Leader projekti ja Tõstamaa osavalla abiga renoveerida.
Pood on täna armastatud sihtkoht, kuhu tullakse nautima nii
meie enda kui ka kaugemate
meistrite loomingut. Pood on
tuntud ka väljaspool Eestit.
Meie unistuseks on korrastada kogu see omanäoline ja

ajalooliselt kaunis hoone ägedaks pärandkultuurikeskuseks,
mis on mõeldud kogukonnale
ning külalistele Eestist ja välismaalt. Seal saaksime kokku ja
tunneksime rõõmu meie koos
olemisest ja koos loomisest
ja õppimisest. Hooandja toel
plaanime korrastada aknad ja
ukse. Toetust plaanime küsida
ka teistest organisatsioonidest.
Vassili Martsoni läbi sajandite
säilinud ärimaja on oma pika
ajalooga kultuuriväärtus, mis
koos kavandatava pärandkultuuri keskusega annab Tõstamaa kultuuriloole uue hingamise ja uued võimalused.
Ja just siin tuled mängu sina,
hea hooandja!
Aita meil taastada ajalooline Vassili Martsoni ärimaja
Tõstamaa ägedaks pärandkultuurikeskuseks. Hooandja toetus kulub projektitoetuse omaosaluse maksmiseks. Soovime
piirkonna Leaderi, Pärnu Lahe
Partnerluskogu abiga korrastada terve maja nii, et see säiliks ka tulevastele põlvedele. Iga
hoo eest oleme ääretult tänulikud. Kõik, kes hoogu annavad,
loovad ajalugu ning aitavad ka
äärealadel elujõulistena püsida. Kõik toetajad, kes soovivad,
leiavad koha meie tänutahvlil.
Omalt poolt lubame, et Tõstamaa pärandkulutuuri on võimalus kõigil kogeda siin veel
palju aastaid. Projekti toetatakse 3. jaanuarini. Tänaseks on
puudu veel 2110 eurot.
Aitäh kõigile, kes hoogu
annavad!
Eveli Ilvest
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Jõulueene kokkusaamine kupleede saatel
K

eerukate aegade kiuste toimus tänavune eakate pidu
siiski. Esinejateks Peeter Kaljumäe lahedate kupleedega ning
tantsukeerutajateks Kelmikad
Mannikesed. Kaunilt kaunistatud saalis võis laudadelt leida soolast ja magusat kringlit, piparkooke, mandariine ja
kuuma kohvi. Oli lusti ja hoogu
ning maitsekat nalja.
Kohal oli ligi kolmkümmend
eakat, mis on kunagiste sajaste
saalitäitega võrreldes muidugi päris nukker. Üks hulk võttis
juba varakult eitava hoiaku, sest
traditsioonilist sooja toitu polnud plaanis pakkuda, teine sats
keeldub järjepanu vaktsineerimisest ja seetõttu tulebki kodus
istuda. Eks rahulolematuid on
alati olnud, aga kes seekord
kohale tulid said tuju heaks ja
mõnusa elamuse. TT

Fotod: Katri
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Mälestame
Minna … nii lihtne ja loomulik näib.
Aga see uks … ainult kinni ta käib.
Sealt läbi viimase tule või mulla
tõesti ei saa enam tagasi tulla.
/Mart Raud/
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