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avatult soe aastavahetus on jäänud
seljataha. Tasapisi hakkame harjuma mõttega, et oleme jõudnud uude
kümnendisse.
Tahan Teile, hääd laienenud Pärnu elanikud, soovida järgmist: tulgu alanud 2020.
aasta Teile kõigile ilus ja heas mõttes meeldejääv!
Pärnusse saabus uus aasta pisut teisiti kui
varem, ilma traditsioonilise ilutulestikuta.
Linnavalitsuse otsus harjumuspärasest
vana-aasta õhtu tulevärgist loobuda ei jätnud taevast Pärnu kohal küll päris ilma ühegi värvilise saluudi ja kõmiseva pauguta,
kuid tuntavalt rahulikum ja keskkonnasäästlikum oli ühest aastanumbrist teise minek
igal juhul.
Jaanuarikuu esimese päeva tuuletu ja soe
ilm meenutas juba päris kevadet. Iseenesest
ju vägagi sobilik ja sümboolne algus aastale,
mil Pärnu hakkab 25. korda kandma Eesti
suvepealinna tiitlit, kuid tegelikult on aprilli
nägu tali hoopiski selge märk kliima soojenemisest.

See inimtegevusest ja keskkonnaprobleemidest tingitud murekoht on täna tuntavam
kui eales varem.
Ei pea olema hiromant ennustamaks, et
keskkonnaga seotud keerdküsimused saavad suurimaks väljakutseks, mille ees inimkond eales seisnud on.
Ühe ilutulestiku ärajätmine ei muuda
globaalses kontekstis küll palju, aga on siiski väike samm puhtama eluruumi suunas.
Rääkimata positiivse eeskuju andmisest,
mida järgisid mitmed teisedki omavalitsused. Minult küsis isegi Läti Raadio, miks
Pärnu ilutulestikust loobus.
Kutsun Teid, armsad kaasteelised, mitte
ainult kaasa mõtlema, vaid reaalselt tegutsema puhtama elukeskkonna nimel. Igaüks
saab parema tuleviku hüvanguks midagi ära
teha.
Pärnu läheb alanud aastale vastu heas
usus ja lootuses, et nii käimaläinud aasta kui
terve uus dekaad tulevad meile eelnevatest
oluliselt paremad.

Meil on ju nii palju (lähi)tulevikult oodata. Tänavu valmib Pärnus ammuigatsetud
uus avalik linnaujula ühes Eest moodsaima
lasteaiaga, jätkame hoogsalt tänavavalgustuse uuendamisega nii Pärnus kui osavaldades, kevadel tõmbame joone alla Aia tänava
pikenduse ehitusele. Uuendusi ja edasiminekut on oodata üle terve suure Pärnu.
Suvel saab Pärnust 25. korda Eestimaa
suvepealinn. Mul ei ole kahtlustki, et ilmataat kingib meile sel puhul kuldse suve ja
kodulinna tänavaid täidab maist septembrini mõnus suvemelu.
Avastamisrõõmu pakuvad linnalähedased kodukohvikud ja külapeod, kindlasti
tasub ära käia Tõstamaa mõisas, Lavassaare
raudteemuuseumis, Seljametsa muuseumis
ja teistes põnevates kohtades.
Hoidke ennast ja oma lähedasi!
Julget pealehakkamist ja edu!
Romek Kosenkranius,
Pärnu linnapea
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K

operniku ideid kandnud Giordano
Bruno (1548–1600) üks teesidest
oli, et universumi keskpunkt pole
Maa ega Päike, sest universumil ei ole üldse keskpunkti ja universum on lõputu. Veel
väitis ta päikse olevat ühe tähena lõpmata paljudest tähtedest lõpmatus universumis. Maataolisi asustatud planeete olevat
samuti lõpmatu hulk universumis ning selles ühtses materiaalses süsteemis pole kohta vaimsele taevale.
G. Bruno andekus imponeeris nii teadlastele kui ka rahamagnaatidele, kuid terav
keel tõi talle rohkem vaenlasi kui sõpru.
1592. aastal tuli ta Veneetsia õukondlase Giovanni Mocenigo kutsel Veneetsiasse, kus ta anti reetlikult inkvisitsiooni kätte
ning hukati 17. veebruaril 1600. aastal Roomas tuleriidal. G. Bruno jäi lõpuni kindlaks
oma arvamusele, et tal on õigus teha faktidest mistahes talle sobivaid järeldusi.
Kangesti on tunne, et reetlikud veneetslased varitsevad tänapäevalgi erinevates
meediumides ja nende vahel. Nö Roomas
on juba koormad hagudega kohal ning neidised varmalt tiku tõmbamiseks valmis.
Oma Giordano on doktor Madise näol
ka olemas. Proovigu vaid keegi olla teistsugune, tavanormidele tabamatult käituv! Ta
saab oma palga – põlguse, viha, hülgamise.
Aga, kuidas määratleme tavanormi miinimumi ja maksimumi skaalat? Hoidku veel,
kui julged hüüda, et kuningas on alasti!
Tänapäevane märterlus kajab vastu
igast ajalehest ja lõpututest kommentaaridest. Meie asi on Madist hoida ja toetada, sest paljas hetkeline mõte, et võiksime
oma perearstist ilma jääda, on traagiline
igas mõttes. Ning las ta lendab, küpsetab,
purjetab, kirjutab, jookseb ja ﬁlmib, eelkõige tahab ta meid patsientidena ravida, hästi ravida. Ülekõige tahab aga, et me oleks
terved!

 Kohal olid osavallakogu liikmed Karoliine Kask, Mati Lehola, Anu Randmaa, Toomas Rõhu, Tõnu Salu, Mark Soosaar, Madis
Veskimägi.
Osa võttis Tõstamaa osavallakeskuse
juhataja Anu Peterson, abilinnapea Varje
Tipp, planeerimisosakonna planeeringute
spetsialist Merle Mõttus.

Päevakord

tatud eelnõu.
3. Seisukoha andmine üldplaneeringut
muutva detailplaneeringu algatamiseks
Kordoni kinnistul.
Materjale tutvustas planeerimisosakonna planeeringute spetsialist Merle Mõttus.
OTSUSTATI (ühehäälselt) toetada ühehäälselt üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamist Kordoni kinnistul.

1. Pärnu Linnavolikogu määruse „Pärnu
Linnavolikogu 21.06.2018 määruse nr 29“
Kultuuriühingutele ning avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse andmise kord“
muutmine“ eelnõule arvamuse andmine.
Eelnõu tutvustas abilinnapea Varje Tipp.
OTSUSTATI (ühehäälselt) toetada esitatud eelnõu.

4. Ülevaade Tõstamaa osavalla taristuinvesteeringutest.
Alo Tomson andis ülevaate Tõstamaa
osavalla taristuinvesteeringutest.
OTSUSTATI (ühehäälselt) teha ettepanek linnavalitsusele tegemaks maanteeametile ettepanek Tõhela - Kalli tee mustkatte alla viimiseks.

2. Pärnu Linnavolikogu määruse „Pärnu
Linnavolikogu 6.09.2018 määruse nr 40
„Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetuse andmise kord“ muutmine“ eelnõule arvamuse andmine.
Eelnõu tutvustas abilinnapea Varje Tipp.
OTSUSTATI (ühehäälselt) toetada esi-

5. Ülevaade Tõstamaa rahvamaja tööst.
Tõstamaa rahvamaja juhataja Katri Järg
andis ülevaate Tõstamaa rahvamaja tööst.
Täismahus koosoleku protokoll on leitav
Pärnu linna dokumendiregistrist.
TOK

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

Kultuurihoidjad tegid tuuri
M

ullu 10. detsembril käisid Tõstamaa
kultuurihoidjad: Anu Peterson, Anu
Randmaa, Liina Käär, Toomas Mitt, Eveli
Ilvest, Kristiina Lepik, Mare Pärna ja Katri
pealinnas õppereisil.
Uudistamas käidi Meremuuseumi vastavatud torni, Proto avastustehast, Lennusadamat. Uuriti muuseumipidajatelt nende
rõõmude ja murede kohta, tutvuti väljapanekute detailide ja kontseptsioonidega.
Ikka selleks, et leida uusi ideid ka meie
muuseumi edasi arendamiseks. Edenda-

mist tahab kindlasti ka turundus, et külastajad metsade ja rabade vahelt tõstamaakad
üles leiaks.
Kõva eestvedaja on selles osas Eveli
Ilvest, kes oma naiserammu on otsustanud
rakendada Tõstamaa turundamise vankri
ette.
Õhtusest linnast lahkudes hakkasid silma tihedalt tuledega kaunistatud nn valguspuud. Pimedal ajal aitaks selline iga tõstamaalase silma korra särama lüüa, teeme
ära! TT
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Tõstamaa patsiendibuss,
uus võimalus abivajajale

T

õstamaa Tervisekeskuse patsiendibussi OPEL
MOVANO ööpäevane
teenus on vajalik patsientide
transpordimurede leevendamiseks, sagedasemad liikumissuunad on: kodu-perearst-kodu, hooldekodu-perearst-hooldekodu, kodu-haigla, haiglakodu, kodu-eriarst-kodu jt.
Bussil on 9 istekohta, 6 neist
eemaldatavad, lamaja haige raam ja 3 ratastoolikohta.
Raam ja ratastoolid kinnitatakse sõidu ajal nõuetekohaselt.
Lamaja haige või ratastoolipatsient turvatakse turvarihmadega. Lisaks on sõidukil tõstuk,
mis hõlbustab patsiendi aitamist sõidukisse ja välja.
Teeninduspiirkond on peamiselt Lääne-Pärnumaa: Audru, Tõstamaa, Varbla, Lihula ja Koonga. Meeskonnas on
4 bussijuhti, kes omavad head
kogemust haigete transpordil
ja esilekerkivate probleemide
lahendamisel.
Kokkuleppel on võimalikud
ka teised transporditeenused.

Hinnakiri
Bussisõidu kilomeetri hind
on 50 senti, arvestus algab peatuskohast sõidu lõpuni peatuskohas. Bussi ja bussijuhi ooteaja brutotasu 10 € tunnis,
arvestus algab 20 minutist.
Näiteks haige toomine Pärnu Haiglast Tõstamaa Hooldekodusse maksab u 50 €.
Perearsti nimistu patsiendi
transpordil tema kodunt tervisekeskusesse ja tagasi on võimalik hinnasoodustus 50%.

Tasumine
Bussijuht kasseerib hinnakirja alusel raha, täidab kassa
sissetulekuorderi, annab selle
patsiendile või tema lähedasele.
Teine võimalus on tasumine
pangakaardiga bussi makseterminali abil või ülekandearvega.
Väljastatud mak se doku-

mendi alusel kompenseeritakse võimalusel transport patsiendile sotsiaaltöötaja, omavalitsuse vm poolt.

Bussi tellimine

Bussi tellimine

Telefon 5199 2197, selle
kaudu käib sõitude tellimine nii
patsientide, kui meditsiinitöötajate poolt, võimalusel tuleks
seda teha 1 - 2 päeva varem.
Tehnilise jao ülem Henn
Algpeus 5668 1558.
Võimalik on tellimine e-kirjaga terkes@hot.ee.

1 - 2 päeva varem
Telefon: 5199 2197
e-mail: terkes@hot.ee

Oodatud on kõik head mõtted, kuidas seda teenust muuta
veelgi paremaks !
Head tervist soovides
Madis Veskimägi

Seeniorid, täitsa
oma mess ootab
 Seenioride vabaajamess toimub pühapäeval, 9. veebruaril
kell 12 -16 Pärnu Kaubamajakas.
Taas kord rullub messilaval
lahti kirev programm ja osalemas on palju põnevaid kollektiive, tervisetarku ja hea nõu
andjaid.
Seekord oleme külla kutsunud lisaks meie kultuurikollektiividele Vikerraadiost tuttavad
legendaarsed virgutusvõimlemise ässad Viive Ernesaksa ja
Martin Kõrvi ning kasulikku
nõu andma doktor Adik Levini,
kes räägib, kuidas 80-aastaselt
annab edasi isikliku kogemuse, kuidas ise ennast aidata, et
diabeeti ja ka veresoonkonda ja
vererõhku kontrolli all hoida.
Seenioride Vabaajamess on
armastatud kokkusaamiskoht
seenioride seas ning toob selleks päevaks kohale pea 10 000
inimest, muutes Kaubamajaka
aatriumi ja koridorid suureks
vabaajakohvikuks Messilt leiab
nii liikumisvõimalusi, muusika-,
kunsti- ja käsitööringe, nõuandeid aktiivsuse säilitamiseks
ning tervise turgutamiseks.
Tutvuda saab elukestva õppe,
taastus- ja heaoluvõimalustega ning päeva- ja kogukonnakeskuste tegemistega. Nõu on
andmas Dementsuse kompetentsikeskus, Inkotuba, kinnisvaraspetsialistid ja paljud teiste
valdkondade esindajad.
Messi eesmärk on vähendada seenioride üksindusse ning
nelja seina vahele jäämist ja soodustada aktiivsust.
Piret Hallik-Sass
korraldaja
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Ehitisregistrisse kandmata
hoonete andmed tuleb
korrastada

E

hitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse järgi tuli
kinnisvara omanikel käesoleva
aasta 1. jaanuariks korrastada
ehitisregistri andmed ehk kanda
kõik üle 20 ruutmeetrise ehitusaluse pinnaga hooned ehitisregistrisse.
Pärnu linnavalitsuse ehitusjärele valveteenistuse juhataja Maire Niguli sõnul ei tähenda tärmini möödumine seda, et
ehitisregistrisse seni veel kandmata hoonete andmeid enam
korrastada ei saaks või asuks
omavalitsus registrisse kandmata hoonete omanikke karistama.
„Kõik kinnisvara omanikud,
kes ei jõudnud 1. jaanuariks oma
kinnistul asuvaid ehitisi ehitisregistrisse kanda, saavad seda jätkuvalt teha, sest neid hooneid,
mille osas on andmed jätkuvalt
puudulikud, leidub veel üksjagu,“ ütleb Nigul.
Riigi aadressandmete süsteemi andmete kontrollimise ja
korrastamise käigus on ilmnenud, et Pärnus asuvad puudulike
andmetega hooned enamjaolt
osavaldades. Pärnu keskuslinnas
leiab ehitisregistrisse kandmata
ehitisi harvem.

Oma kinnistul asuvate ehitiste andmeid saab igaüks ise
kontrollida ehitisregistri kodulehel www.ehr.ee. Üle tasub
vaadata ka hoone(te) nõukogudeaegsed hooneregistri dokumendid ja kontrollida,
kas need on ikka ehitisregistrisse üle kantud.
Kui andmed vajavad korrastamist, siis tuleb pöörduda
kodulähedase osavallakeskuse järelevalveinsener-menetleja või siis linnavalitsuse ehitusjärelevalveteenistuse poole.
Hoonete ehitisregistrisse kandmine ja korrektne dokumentatsioon on vajalik eelkõige
kinnisvaraomanikule endale.
„Kinnisvara dokumentatsiooni kontrollivad pangad
siis, kui inimene soovib näiteks
kinnisvara tagatisel või kinnisvara ostuks laenu võtta. Ehitiste seaduslikkus on oluline ka
kindlustusﬁrmade jaoks,“ selgitab Nigul.
Registrisse kandmata majja ei ole ka võimalik end sisse
kirjutada, kuna sellisel ehitisel
puudub aadress.
Anu Villmann
Pärnu linnavalitsuse
kommunikatsioonispetsialist

D

etsembrikuu 14ndal kuupäeval toimus kena jõulueelne kontsert Tõhela rahvamajas Inga ja Toomas Lunge
esituses.
Kohale tuli külalisi nii oma
külast, vallast kui ka kaugemalt. Meeleolukas kontsert
vaheldumisi nii muusika kui
vestlusega. Väike Tõhela rahvamaja saal oli pungil täis,
kasutusse said võetud kogu
maja toolid. Tänud kena kontserdi eest!
Birgit Pere

Kendama on pop
T
ore on näha, et noortele meeldib käia Tõstamaa noortekeskuses.
Detsembrikuus külastas noortekeskust keskmiselt 28 noort
päevas. Enamus külastajaid on
vanuses 7-18, nendest vanemaid käib harva, aga tegevusi
on igale vanusele.
Oleme saanud uued mõnusad kott-toolid, uued mängud
mängukonsooli playstation
4-le, uue lauajalgpalli ja varsti jõuab ka uus õhuhoki laud.
Kööki soetasime uusi tarvikuid, et kokandusringil oleks
mugavam toimetada ja piljardi
mängimiseks ostsime korralikumad kiid.
Erinevaid üritusi ja sündmusi toimub meil iga kuu.
Novembri lõpus toimus taas
noorteka ööbimine. Seekord
osalesid särasilmsed, tegusad ja unetud noored nooleviskevõitluses, mängiti palju
laua - ja arvutimänge, ühiselt
valmistati maitsev õhtusöök.
Pi karkoo ki de val mis ta mine ja kaunistamine sai selgeks
ning südaöösel ehiti püsti pandud kuusepuud. Tugevamad
noored sellel ööl ei maganudki, vaadati multikat Maša ja
karu, mängiti piljardit või aeti
mõnusalt sõbraga juttu. Ja
ohoo imet, hommikul oli meil
isegi päkapikk käinud ningjalanõude sisse komme puistanud.
Novembri lõpus toimus üleeestiline helkurkõnd “Helkuriga sõbraks”. Tunni aja jooksul
jagasime noorte ja kohaliku
politsei Signe Laasiga Tõstamaa alevikus kohanud inimestele 60 helkurit. 10 alles jäänud
helkurit riputasime Tõstamaa
rahvamaja kõrval asuvale helkurmännile. Sealt võib neid
julgesti endale võtta ja külge
riputada. Odavaim elukindlustus on helkur!
2019. aasta viimane õppepäev Raba 5 skatepargis toimus 28. novembril, mis kujunes väga meeldejäävaks. Kohtusime noorte juutuuberitega
Keerdtrepist. Mida nad kõike

oskasid - trikid kendamaga, tõukerataste ja BMX´dega. Väga
meelelolukas õppepäev oli seekord!
Detsembrikuu on jõulukuu
ja isegi noortekeskuses hakkasid päkapikud käima. Tõstamaa lasteaia korraldatud esimese advendi heategevuskohvikus müüsid meie noored Merili Adler ja Vilhelm Põder kahel
kolmapäeval noortekeskuses
küpsetatud piparkooke, mille
müügist saadud tulu, umbes 50
eurot kingiti Tõstamaa lasteaiale. Aitäh noored!
Eriti tore on osaleda noorte
poolt välja mõeldud ja läbiviidud
üritustel. Näiteks 7. klassi õpilane Merili Adler pakkus välja,
et võbi õpetada teistele, kuidas
teha šokolaadikooki. Loomulikult võtsime pakkumise vastu ja
detsembri alguses toimus noortekeskuses kõigile huvilistele
šokolaadikoogi õpituba, mille
juhendajaks oligi Merili. Kooke
tehti lausa kaks, et rohkem jätkuks ja enamus tegijad olid poisid. Maitsmiseks läks noortekeskuse sünnipäeval.
Noortekeskus tähistas 2019.
aastal oma üheksandat sünnipäeva vahva piduõhtuga. Külas
oli jõuluvana, Pärnu Linna Haridusosakonna noorsootöö nõunik Reine Tapp, Tõstamaa rahvamaja juhataja Katri Järg ja
perenaine Karin Miidu. Toimus
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kendama show ja sai osaleda
noortekeskuse miniviktoriinis.
Sõime šokolaadikooki ja Anu
Pagari ülimaitsvat kohupiimatorti. Täname kõiki osalejaid.
Järgmisel aastal on meil juubel!
Loomulikult osalesime ka
Tõstamaa jõululaadal. Kõigil oli
võimalus soetada üheeurone
õnneloos, et võita noorte endi
poolt meisterdatud auhind.
Samuti oli kohal Vilhelm Põder,
kes noortekeskuses valmistatud piparkooke müüs, et taaskord teenitud tulu Tõstamaa
lasteaiale kinkida. Õnneloo-

sist saadud raha läks loomulikult noortekeskuse noortele,
et vajalikke vahendeid juurde
soetada. Tore oli vaadata, et nii
müüjaid kui ka külastajaid oli
piisavalt.
Det semb ris toi mus ka
populaarne ja traditsiooniline
bingo, lisaks lõppes noortekeskuse kabeturniir. Osalejaid oli
kokku 29. 1. - 6. klassi arvestuses saavutas I koha Veljo Luhamaa, II koha Robin Kaja ning
III - IV kohta jäid jagama Karl
Markus Tuulmees ja Erik Koppel. 7. klassi ja vanemate arvestuses saavutas I koha Karmo
Kuristik ning II - III kohta jäid
jagama Vilhelm Põder ja StenJents Käärt.
Käes ongi uus aasta ning
toimumas on juba uus turniir,
mida viivad läbi noored ise.
Rainer Juurik ja Kevin Päästel
korraldavad noortekeskuses
solitaire turniiri, millest võtab
osa 13 noort. Igal osalejal on
kolm mängu, mida kiiremini ära lahendad, seda suurem
on võiduvõimalus. Tulemused
saame teada veebruaris.
Sel aastal on toimunud ka
esimene kokandusring, kus
noored valmistasid Marek Silla juhendamisel hakk - kotle-

tid, kartulipüree, bešamellkastme ja majoneesi – peedisalati.
Noortekeskus oli oivalisi lõhnu
täis.
Hetkel on noortel üks populaarsemaid tegevusi kendama.
Kendama on Jaapani traditsiooniline mänguasi, mis koosneb käepidemest (mõõgast)
ja pallist, mida ühendab nöör.
Mõõgal ehk ken’il on kolm
kausisarnast pesa ja üks teravik, mille suurus ühtib palli ehk
dama sees oleva augu suurusega. Kendama’ga mängimine
nõuab osavust. Selle info saime
Vikipeediast ning seda infot
võib kõigile rääkida ka meie
noortekeskuse noor Cristopher Madisson, kes oskab kendamaga igasuguseid trikke.
Jõuludeks said noored jõuluvanalt nii palju erinevaid
kendamasid, et nüüd peame küll ühe kendama turniiri
maha! Seega kendama võistlused toimuvad 28. jaanuaril kell
15.15 ja kohtunikeks on noored
Cristopher Madisson ja Tormi
Väli. Harjuta ja tule osalema!
Üritusi ja sündmusi on tulemas veel. 21. jaanuaril tuleb
meile külla Jaana Pärnu Tugilast ja jaanuari lõpus toimub
noor te kes ku se öö bi mi ne.
Veebruaris tähistame sõbrapäeva, Eesti Vabariigi sünnipäeva ning 20. veebruaril lähme Lõpe noortekeskusele külla, sest neil on esimene sünnipäev, kus esinejaks on tuntud
artist AG. Noored tulge osalege!
Veebruari alguseks on vaja
valmis kirjutada projekt Avatud noortekeskuste projektikonkursile. Mõningaid ideid
juba on, aga siiski mida rohkem seda uhkem. Seega kui Sul
on välja pakkuda midagi, mida
võiks noortekeskusele soetada või seal midagi läbi viia, siis
anna sellest palun teada noortekeskuse meilile – tnoortekeskus@gmail.com.
Vinget uut aastat!
Karoliine Kask ja
Ene Lehtsalu
Tõstamaa noortekeskuse noorsootöötajad

2019 Tõstamaa
raamatukogus
 Raamatukogul oli mullu 296
kasutajat, laste arv on juba mitu
aastat olnud ligi 100 last.
Raamatukokku saabus 514
uut raamatut, mõned laua- ja
seltskonnamängud.
Laenutati 6161 raamatut ja
mängu. Väga populaarseteks
osutusid mängud ja aasta lõpus
saabunud Kendamad.
Tänu raamatukogu uuele naabrile Tervisekeskusele
astus raamatukokku nii mõnigi
patsiendi saatja, et oodata oma
lähedast ja samas lugeda ajalehte, ajakirja või raamatut.
Populaarsemad raamatud
olid: E. Raud „Kalevipoeg“, L.
Page „Brockwelli ujula“, R. Hiiemäe „Ended ja ennustused eesti
rahvausundis“.
Suure tänud Tõstamaa keskkooli õpetajatele Ene Tamm,
Kaarin Reinson ja Kati Rahuoja,
kes tõid oma klassi õpilased raamatukokku ja liitusid lugemisprogrammiga „Loeme puud
lehte“. Koos raamatukoguhoidjaga loeti 303 raamatut.
Oktoobris toimus „Ööraamatukogu“, kus jäid ööseks
raamatukokku 14 last vanuses
10-14. Mängiti erinevaid mänge, jalutati pimedas Tõstamaa
Mõisa pargis ja vaadati ﬁlmi.
Juba 21. jaanuaril kell 14.30
alustab algklasside lastele mõeldud raamatukoguring.
20. veebruaril kell 17 on raamatukokku oodatud kirjandushuvilised, et pidada plaane kirjadusklubi loomiseks.
Marge Päästel
raamatukogust
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Lugeja kirjutab

Tänukiri
 Tahan avaldada teie ajalehe
kaudu tänu omaküla tüdrukule Hang Vaikele, Kuurasauna
talust, kes minu silmis on kui
Tõhela Valdo Pant (tema tegi
saateid 25. aastat tagasi). Vaike
meenutab Tõhela elu 100 aastat tagasi!
Kõik tolle aja inimesed,
nende majad, tööd ja tegemised ning kui edumeelsed
töökad ja tublid nad olid. Kasvatanud üles suured lapsepered. Ka väikesest Tõhelast on
võrsunud mitmed Tõstamaa
vallavanemad.
Olen isegi kniksuga tervitanud vedruvankriga mööda
sõitvat vallvanemat Voldemar
Karjelit, siis Tolli Aleks ning
oma koolivend Endel Tõnissoni.
Tänu Vaikele sain tundma oma noori lellesi Jürit ja
Voldemari, kes saadeti noorte
tervete meestena 1. Maailmasõtta. Sealt ei pöördunud nad
kunagi tagasi. Sõda on kahjuks üks mõistusevastane asi:
kogutakse kokku noored terved mehed kas langevad vaenuväljal, tehakse vigaseks või
surevad mõnda tõppe.
Imetlen oma Saratopi
vanaema ja tema vaprust ning
vaimujõudu, kes elas üle nii
vanemate poegade kaotuse kui oma talumaja põlengu
pikse läbi kahel korral. Ta elas
kõrge eani, oli terve mõistusega ja suhtlemisaldis. Tänu
vanaemale sain oma esimese talvepalitu tema annetatud
villasest seelikust.
Tänu Vaikele sain teada ka
meie kandis elanud kirjanikust Mats Mõtslasest ja Enn
Vainost (kes suhtleb tänapäevani perekonniti minu Jõgeva
venna Reinuga).
Nüüd lõpuks tahan tänada
neid tublisid töömehi, kes Vaikele, Silvile ja Meelile tegid nii
vägeva pingi.
Järve Hilja (Hilja Raud),
Tõhela juurtega Kehra metsast
Harjumaalt

Lustiküllane jõuluõhtu - MEIE JÕU
Jõuaks, jõuaks jõulud tulla,
nika, näka näärid tulla,
et saaks lapsed saia süüa,
oma käega ossi võtta,
kahe käega kakku katsu!
Ühel ilusal pimedal jõulukuu õhtul oli korraga meie maja
valgust ja rõõmsat rahvast täis!
Hoogsalt, kuid ometi ka pisut
unistavalt kõlasid lõõtsahelid,
mahedalt vurises vokiratas. Jõulusoku õnnetoovad näksamised, trallivad lapsed, memmede lehvivad rahvariideseelikud,
laual lõhnav savinõudes puder,
piim ja sai; lauaehteks pilliroog,
akendel rippumas jõulukroonid, nurgas ehtsad õled - kõik
justkui vanal ajal.
Sest selle aasta jõulud Tõstamaa rahvamajas olid kodused ja
lihtsad.
Rän da si me esi va ne mate aega, et hetkeksi elavdada
mälestusi tollest kaugest ajast,
kus elamist ja olemist rõhus
karm tõde ja õigus.
Kuid aasta ilusaim ja pimedaim aeg veedeti alati rahus ja

pühalikkuses pere seltsis. Olid
kombed ja traditsioonid: jõulude aegsed mängud, laulud, jutuvestmised, tantsud, ennustamised ja muidugi jõulutoidud.
Just sedamoodi sai täidetud
õhtu meie juures - tantsu, lusti,
laulu, nalja, mängu, söögi, meisterdamise ja mõnusa koosolemisega!
Tahaksime niiväga loota,
et MEIE JÕULUD olid kõigile
rahvamaja külalistele lustiküllased! Et väikene rännak haaras

teid kaasa ja pani hetkeksi mõtlema meie esivanemate pärandile, sest sealt me tuleme, - ilus
kui oskame seda väärtustada,
kuid väärtustada saame vaid
siis, kui teame.
Rahva maja tä nab suu re
kummardusega kõiki esinejaid,
abilisi peo korralduses ja läbiviimises, lahkeid annetajaid, toiduvalmistajaid, meisterdajaid,
jõulusokku. Teid oli taas palju!
Ilma teiepoolse abita poleks see
pidu õnnestunud! Suur aitäh
kõigile!

Käisime Pärnus suvejõulusid veetmas!

M

eie puhkus Pärnus
polnud pikk, kestis
vaid kaks päeva, kuid
ettevalmistused selle õnnestumiseks algasid juba kevadel, hetkest, mil Pärnu jõuluturu korraldajate poolt Tõstamaa rahvamajale jõuluetenduse
andmise osas saabuval jõuluturul ettepanek tehti.
Jäime nõusse, teadmata, kuidas tegelikult soovitud eesmärgini jõuda.
Kuid elus on nii, kõik tegemised, mis rohkem pingutust
nõuavad, väärivad hiljem küünlaid, on erilisemad ja meeldejäävamad.
Kevadest sai ülikiirelt sügis!
Möödus september, pea oli
oktoobergi lõppemas, kui viimaks, ühel ilusal hetkel, oli tulevaste päkapikkude kamp koos!
Algasid proovid, esimesed
lugemised ja lavale seadmised.

Kõik arenes samm-sammult,
kuid sammude vahele jäi hetki, kus eesmärk võitles tõsiselt
ärevusega - kas saame etenduse valmis? Suudame püsida sel
haiguste ajal terved? Kas leiame tihedas elu- ja ajagraafikus aega koguneda kahel õhtul
nädalas rahvamajja proovidesse? Leiame endis püsivust alustatu lõpuni viia? Aga missugused peaksid olema päkapikkude kostüümid? Kuidas pääseda
mõjule minimaalse lavakujunduslahendusega?
Mismoodi helindame vabas
õhus oma hääled? Siis veel
muusikaline taust, valgus?! Ja
nii edasi ja edasi, küsimusi oli
kerkimas palju. Kuid lõpptulemusena suutsime kõik komponendid luua ja ühendada tervikuks! Pro Event Services - ilma
proovita sujus koostöö suurepäraselt! Täname teid!

Lisaks meie mõningastele
eneseületustele ja -tõestustele,
sai Pärnu linna jõuluturu rohkearvuline publik osa vahvast
Päkapikkude suvejõuluseiklusest. Siinkohal suur tänu kõigile
pealtvaatajatele, toetajatele, abi-
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Vokiratas viis külakosti
Kilingi-Nõmme

E

elmise aasta kõige lühemat ja pimedamat päeva venitasid KilingiNõmme eakad pisut pikemaks
ja valgemaks traditsioonilise
jõulupeoga klubis. Kõik pidulised jõudsid aegsasti kohale ja
akordionistide ansambli imelised muusikahelid kuulutasid
üllatusterohke peo avatuks.

Selles ühises tegemises on
tugevus, püsimajäämine. Ühel

ilusal päeval mäletatakse meidki.
Katri

meid kõiki hetkeks kargest
jõuluajast sooja suvesse, ehk et
- suvepealinn Pärnu hingab ka
jõuluajal suviselt!
Nüüdseks kui etendused
seljataga, on jäänud tundmus,
et selle mõnusalt teine-teist
täiendava päkapikukambaga
oleksime suutelised juba järgmisi eesmärke vallutama! Suur
aitäh teile, et väljakutse vastu
võtsite ja nii võrratud olite!

listele, jõuluturu korraldajatele,
neile, kes meisse uskusid! Edastame kogu trupi erilise tänu teater Endlale!
“Päkapikkude suvejõulud”
(etenduse autor Sirje Vill) viis

Te gela sed: Kaebu punn:
Grettel, Ninatark: Kadri, Rännu mees: Eve ri ta, To ri seja: Marleen, Unimüts: Lauri,
Õnneseen: Patrik, Päkapikumemm: Tiiu, Päkapikutaat:
Enn, etenduse lavastaja: Külli.
Lõpetuseks, kaugel need
jõuludki enam on - vaadake
ikka aeg-ajalt sussi sisse!
Katri

Vilkurite ja sireenidega
saabusid klubisse inimesed,
kes muretsevad meie kõikide
turvalisuse pärast. Politseinikud, kiirabiarstid ja vabatahtlikud päästjad Saarde vallavanemaga eesotsas. Kõigi ühine
soov oli, et jõuluaeg mööduks
rahulikult ning rõõmsalt. Vallajuht Eiko Tammist süütas
valguse võidu märgiks suure
küünla ja soovis eakatele tugevat tervist.
Tervist ammutasid pidulised toidust ja kuumast kohvist. Vilensa kohviku kokkade maitsvale kartulisalatile ja
erinevatele suupistetele lisaks
pakuti Maie Miidu küpsetatud juustukringlit ning kohaliku kondiitri magusat jõuluhõngulist pohlapärga.
Silma rõõmustasid ja kõr-

vu paitasid mängupunt Patlane,
meesansambel Nõmmela ning
folkloorirühm Vokiratas koos
eakate klubi rahvatantsijatega.
Aima Nurm esitas sajandivanuse
pulmalaulu rahvalaulik Liisu Oriku repertuaarist. Kilinginõmmelased said teada, et Vokiratas on
35 aastat uhkusega hoidnud laulu- ja tantsutraditsiooni Tõstamaal, rahvariidedki on enamasti
oma kätega õmmeldud, tikitud
või põlvest põlve edasi antud.
Esi ne jaid märka sid ak na
tagant mööda sõitnud jõulumemm ja –taat, Naima ja Elmar
Melnits. Osalejate suureks rõõmuks jagasid nad kõikidele kingituseks sooja kallistuse ja südamlikud soovid.
Küünlaleegi valgus, armsad
sõbrad, kaunilt kaetud laud hea
ja paremaga, külalised Tõstamaalt, üllatused – õhtu peakorraldaja Õnnela Teearu oli teinud
suure eeltöö peo õnnestumiseks
ja pälvis südamest tulevaid kiidusõnu. Kiidusõnad bussijuht Arvo
Miidole, kes Vokiratast sõidutas.
Tagasitee koju möödus kiiresti ja
märkamatult, sest muljeid oli nii
palju.
Mari
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Talgulised käis

Manija rahval käis talgutel abili

P

õrgu värk, kell on pool
viis laupäeva hommikul ja
pean loobuma oma soojast voodikohast – oleme andnud perega lubaduse minna
Manijale tormikahjude likvideerimise talgutele.

Merelained uputasid enamiku Manilaiust
Manilaiul asuva Riida turismitalu perenaise Ülle
Tamme sõnul on saar jagunenud kolmeks ja kõige
rohkem üleujutatud aladel
ulatub suurvesi akendeni.
Kaks peret ehk kuus inimest
elavad teist päeva Riidal, sest
koju nad ei pääse. “Meie kõige
vanem elanik, 90-aastane Neeme talu Mari ütleb, et midagi
sellist pole saarel kunagi olnud,”
rääkis Ülle.
Manilaiu saare 30 elanikust
evakueeriti eile 5, kuid ära tulid
need, kes linnas tööl käivad.
Tamme sõnul oli torm eile
öösel pöörane, mitu külameest
rääkisid, et öösel kõikus voodi
viie sentimeetri ulatuses. “Saar
kõmises, koduaknast välja vaadates oli üsna jube tunne ja tekkis hirm, millal tuleb järgmine
laine ja võtab maja kaasa,” kirjeldas Ülle kogetut.
Kui elanikud öösel kodus
värisesid, siis alles hommikul
sai tormikahjustused oma silmaga üle vaadata – ja need olid
väikese saare kohta meeletud.
Kuigi külamehed kinnitasid

ja turvasid oma paate lisaankrutega, on enamik paatidest
uppunud, katused on katki
peaaegu kõigil majapidamistel.
“Manija meestel pole enam
töövahendeid ja see on väikese saare kohta kohutav pauk,”
ütles Ülle. Samuti on torm kokku lükanud paadikuurid ja seal
sees olnud võrgud.

Kõik läks merre
Manija inimesed ei tea, millal nad mandrile pääsevad, sest
torm peksis Munalaiu sadamas
seisnud liinipaadi lahti ja kandis minema. “Helikopterimehed ütlesid, et selle paadiga on
nüüd kõik,” lausus Ülle.
“Munalaiu sadamast ei ole
ka midagi järel, ei ole enam
valvuriputkat ega sel seisnud
merekonteinerit. Kõik autod,
mis sadamas kail olid, pühiti
jäädavalt merre,” rääkis Riida
perenaine. Kadunud on vähemalt kaks autot, Ülle ise jättis
oma võtmed valvurile ja palus
tormi saabudes autoga kaugemale sõita.
Viimati sai Manija mandriga
ühendust eile hommikul enne

seitset, pärast seda katkes igasugune ühendus, sest voolu ei
olnud ja mobiiltelefonid ei töötanud. “Ainuke side maailmaga
oli pisike patareiga krapp, mille juures istud kui jumala juures ja ootad ilmateadet,” kirjeldas Ülle.
Riida talu šoti mägiveiste
aiad on lõhutud ja karjamaa üle
ujutatud, sellepärast on loomad
nüüd taluhoovis. “Roostik, kus
loomad elavad, on üle ujutatud,
üks hirmunud metssiga jooksis merre ja vist uppus,” rääkis
Ülle. Marutuul lennutas koerakuudid naabertaludesse.
Kihnu ja Ruhnuga side puudub, saared on ilmselt elektrita.

Torm purustas Munalaiu
sadama
Väga paljud on helistanud
laiul turismitalu pidavale Ülle
Tammele ja abi pakkunud, soovides minna talgutele. Esialgu
ei oska ta abistajatele midagi
konkreetset lubada, sest pole
teada, kuidas ja kuna saarele
üldse pääseb.
Anu Saare
Ilmus 11. jaanuar 2005, EPL

Jõuame Munalaiu sadamasse ikka veel kottpimedas. Aga ei
– Munalaiust ei käi ju ikka veel
liinipaati, peame sõitma natuke
kaugemale Lao sadamasse.
Keerame autotuled hoogsalt
väikesele sadamasopile. “Mina
nii väikesesse paati küll ei tule,”
kuulutan kindlalt. “Kas sa ootasid Silja Line’i tulesid rootsi lauaga või?” ei jäta abikaasa hambaid
teritamast.
Enamik Manija meeste lappajatest uppus ju Manija sadamas. Ja tore liinipaat oli, mõtlen
kurbusega. Laine võttis tormi
ajal paadi, viskas üle kai ja viis
selle Võiste alla.
Tegelikult pole ülesõit hull
ühti, meri lainetu ja seltskond
paadis lõbus. Manija poolel
ootab meid juba esimene paaditäis rahvast koos Riida talu peremehe ja legendaarse lipupunase villisega. Mis siis ikka – Riida
tallu talgutele.

Inimesi oli kõikjalt
Vaevu hahetab. Suur hulk
mulle tundmatut rahvast valab
endile liitrite kaupa hommikukohvi sisse ja haukab võileibu
kõrvale. “Rivistus on punkt kell
üheksa,” teatab perenaine Ülle
Tamm.
Rahvas hakkab vaikselt oma
toolidel nihelema ja ukse poole kiikama. Enamik on üksteisele võõrad – tuldud on ju Tartust, Pärnust, Tallinnast ja kes
teab, kust veel. Kaasa on võetud
töökaaslasi, sõpru, sõprade sõpru. Osa inimeste nime ei saagi
päeva jooksul teada, kuid see ei
takista lahedat läbikäimist.
Täpselt kell üheksa on kogu
rahvas kui üks mees keset saart
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id abiks tormis räsitud Manijal

isi mitmelt poolt – kes tuli koos pere, kes sõprade, kes töökaaslastega.

rivis, mis on hämmastavalt pikk.
Puudub veel vaid käsklus: “Valvel, keskele vaat!” “Nagu pioneerilaagris,” kostab rahva seast.
Pererahvas seisab seltskonna ees, nende ümber karglevad
tugevakondiline pruun labrador
Veenus ja täiesti paigalpüsimatu
kolmekuune pikakarvaline taksiplika Krissu. Aga kus on siis
“sinivereline” Sylvia, suursugune njuufaundlandlane? Tuleb
välja, et tal on jooksuaeg ja ta on
siseruumidesse suletud. Diskrimineerimine.
Et pilti veelgi täiustada, ilmuvad madalatooniliste “muuuude” saatel põõsa tagant välja
šoti mägiveised, nagu oleks neil
pererahvaga sõlmitud kokkulepe talgulisi tervitama tulla.
Juba mõtlen rõõmuga, et tühja sest poole viiesest ärkamisest.
Tööd jagub aga küllaga ja ilmselt
veel järgmisteks talgutekski.
Mehed võtavad enda hallata
tormi mahavõetud hiiglaslikud
paplid, mis on nii jämeda tüvega, et mootorsaag ei ulatu isegi kahelt poolt võttes läbi. Kes
saeb, kes lõhub, kes laob riita.
Kes kõnnib prügikotiga ja korjab kokku tühje pudeleid, klaasikilde, prahti, sest meri avas
endiste omanike mahamaetud
prügimäe.
Mõne de leidude juurest
kuuldub imestushüüde – vanad
pressrauad, antiikse välimusega
kohvikann. Osa meestest püsti-

tab uut aeda loomade jaoks.
Kohad, kus kõnnime, olid
kõik lainetemöllus – seda on
kummaline ja samas ka kõhedust tekitav ette kujutada. Osale naistele näitab perenaine kätte
maalapikese ja ütleb, et tõmmake siit natukene seda mererohtu
ja kõrkjaid vähemaks ning tehke kaks väikest hunnikut. Kui
pinnasest on puhastatud umbes
pool, seisab maalapikesel juba
neli hiiglaslikku kuhja. Rehad
on ammu nurka visatud ja üritame ”kultuurikihti” läbi hanguda,
kuid see on tihke, niiske ja raske.
Hiilin vahepeal pererahva villisega sõitma, et lähemalt näha,
mida meri saarel korda on saatnud. Suur lappaja on keset saart,
keskelt pooleks. Siit-sealt leian
roostes miinivälimusega poisid,
rannaniidul on pool meetrit liiva ning sellel õnnetult turritav
silt “Eravaldus”. Osa karjamaid
veel lainetab ja kõikjal vedelevad
suured roovaalud.
Sadamaala on tundmatuseni muutunud, keegi oleks justkui üritanud sellest kartulipõldu

teha, kuigi on aru saada, et seda
on juba sahaga siledamaks lihvitud. Kaks sadamahoonet on
haledas seisus – ühel katus sisse kukkunud, teise on laine täies
tükis kohalt nihutanud, ja nii ta
nüüd nukralt seal külitabki.

Tuuker otsis lappajaid
See-eest on täna mandrilt
tulnud tuuker, et akvatooriumi uurida ning aidata kohalikel
kalameestel oma paate merepõhjast üles leida ja välja tõmmata. Sadamas seisab hulk
kohalikke – kes uudishimust,
kes oma lappaja kohta uudiseid
ootamas.
On vaikne ning läbi mikrofoni kostab tuukri kommentaare. Asjalik mees on. Viskab isegi
villast, mis sest, et vene keeles –
see leevendab pinget.
“Lõuna,” hüüab perenaine ja
seda kutset ei lase keegi korrata.
Riida talu on teada-tuntud oma
imehea kõhutäie poolest.
Süüa on hea, kuid eks ole
mees ja katsu pärast sellist
kõhutäit veel täie eest väljas

olla. Kangete kontidega koperdan tagasi hangu juurde. Oh
neid linnainimese luid ja konte
– kipuvad tõsise maatööga jänni
jääma. Katsun vait olla, sest kõik
ümberringi rabavad täie tõsidusega tööd teha. Ehk tunnevad
nad end natuke samamoodi,
üritan end lohutada, kuid välja
ei näita seda küll keegi.
Meie naaseme täna mandrile, kuid enamik jääb veel teisekski päevaks. Mõni on saarel juba
kolmandat päeva.
Ilm on talgulistele tõeline
kingitus. Punaroosakas päike
värvib saart ja meri on nii tüüne, et tundub, nagu oleks ta jääga kaetud. Õhus on plusskraadid, lõhnab kevade järele. Kahju,
kuid meil on aeg mandrile naasta, sest asenduspaadil on graaﬁk
ja ta käib nagu kellavärk.
Sadamasse jõudes leiame
tuukri ikka veel veest ja mehed
kailt. Hämardub. Teise kaldasse
jõuame juba pimedas.
Piret Zimmermann
Ilmus 26. jaanuar 2005, EPL
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KUHU MINNA

JAANUAR
Laupäeval, 25. jaanuaril kell 16 Tõstamaa rahvamajas
Pärnu Suupilliklubi Piccolo KONTSERT
Pilet 5.-

Teisipäeval, 28. jaanuaril kell 19 Tõstamaa rahvamajas
MÄLUMÄNG
Neljapäeval, 31. jaanuaril kell 19 Pootsi mõisas
TEATRIÕHTU “Vanuse viiskümmend varjundit”
Andres Dvinjaninovi monokomöödia

VEEBRUAR
Pühapäeval, 2. veebruaril kell 16 Tõstamaa mõisas
KONTSERT “Siiri Sisask – oma laulud”.
Tasuta.

Kolmapäeval, 5. veebruaril kell 18 Tõstamaa mõisas
KINOÕHTU “Fred Jüssi. Olemise ilu”
Kolmapäeval, 12. veebruaril kell 18 Tõstamaa mõisas
KINOÕHTU Oskar Lutsu ainetel “Talve”
Reedel, 14. veebruaril kell 21.30 Tõstamaa mõisas
SÕBRAPÄEVA PIDU
Tantsuks ansambel KENTUKID
Korraldaja Baar VÄLJAS

Reedel, 21. veebruaril kell 20 Tõstamaa rahvamajas
Pidulik Eesti Vabariigi aastapäeva KONTSERT-AKTUS
Õhtul tantsuks ansambel Kardemon
Teisipäeval, 25. veebruaril kell 19 Tõstamaa rahvamajas
MÄLUMÄNG

MÄRTS
Laupäeval, 7. märtsil kell 19 Pootsi mõisas
Vanalinnastuudio etendus Claude Magnier “Unerohi”
Laupäeval, 7. märtsil kell 19 Tõstamaa mõisas
NAISTEPÄEVA KONTSERT
Tõnu Oja ja ansambel REMBETES
Laupäeval, 14. märtsil Tõstamaa mõisas
NAISVOKAALANSAMBLITE ÕHTU
T. Voll juhendamisel OLLA DAAM ja REEDENE RÕÕM
Laupäeval, 14. märtsil kell 19 Tõstamaa rahvamajas
TTA SÜNNIPÄEVA PIDU NR. 15
Pilet: Need kes merestiilis 7.-, teistel 10.-

Teisipäeval, 31. märtsil kell 19 Tõstamaa rahvamajas
MÄLUMÄNG
Tõstamaa rahvamajas
7. veebruarini veel 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.
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