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Lavendlite emand
Pähklimäelt
Lapsepõlv
Pähk li mäe ma ja pi da mise perenaine Eveli Ilvest ütleb,
et tema lapsepõlv oli õnnelik.
Vanemad suuremalt tütreid
ei kiusanud. Nõmmekana oli
tal õnne, et hulk sugulasi elas
Lõuna- Eestis ja seega sai suvel
nädalateks sinna putkatud teiste omavanuste sugulasehakatistega mägesid ja orge vallutama.
Koos perega sõideti puhkuste ajal mööda Eestit palju ringi.
Sügisel võtsid vanemad mõlemad tütred kaasa marja- ja seenemetsadesse.
Sõbranna ema viis lapsi tihti mere äärde. Sealt see looduse
armastus tuli. Vanemaks saades
sõitis tüdruk ise lõnaosariiki tädi
juurde, kui linnaelust tõeliselt
tüdinud oli.

Kool
Kooliaeg möödus Nõmmel,
10. Keskkoolis. Eveli kiidab oma
ägedat klassi, koos tehti vigureid, aga ka tähtsaid asju.
See aeg oli väga intensiivne, sest Eesti hakkas ju ennast
vabaks sikutama ja kõik need
sündmused olid nii põnevad.
Koolis korraldati ise palju üritusi. Heal järjel laulukoorga reisiti juba keskkooli ajal Soome ja
Rootsi kontserte andma.
Vabal ajal mängis tüdruk klaverit ja käis suusatrennis. Lastekunstikooli lõpetas Eveli plaaniga astuda ERKIsse. Sisseastumisel ei olnud käsi enam nii lahti
ja tütarlaps otsustas aastakese
tööd teha. Selleks läks ta sekretäride kursusele.

lõpetada, kui vupsti oli Eesti
Panga valuutaosakonna sekretär. See oli uskumatu, sest juba
poole aasta pärast sai temast
rahareformi komitee tehnilise
büroo tehniline sekretär.
See oli väga põnev ja pingeline aeg. Pikad tööpäevad, tihti
ei maganudki. Kahest valvetelefonist ühe otsas andis nõu Eveli.
Ajalugu toimis oma silme all.
Eveli lappas kokku kõigile rahavahetuspunktidele juhendmaterjalid ja koordineeris tööd.
Reformihommikul vaatas ta kuidas tõusis päike - uue aja päike.
Edasi sai naisest EP asepresidendi sekretär, misjärel läks
pangatöö nii stabiilseks, et Evelil hakkas lihtsalt igav. Ta otsustas minna sõbranna juurde tööle
ja uuesti ERKIsse proovima, aga
siis lõi välk sisse...

Perekond
Eveli kohtas taas lapsepõlve
sõpra. Jüri tuli ja kuldne kuu oli
kuklas.
Edasi läks ruttu, ühisfirma
loomine, abiellumine kahekümnekaheselt, kiiresti ehitati valmis
maja, sündisid Lily, Kelly, Jüri
Vikenti. Vikenti nimi tuli pereisa Jüri sugulase järgi, kes oli esimese EV aegne kapten, julge ja
krutskeid täis mees.

Tõstamaa
Linnas olek hakkas Evelit
ära tüütama. Et loodusesse jõuda, selleks tuli umbes tund lapsi
sisse pakkida ja siis veel tunnike autoga kuhugi sõita. See ajas
väga stressi. Nõmme männid ei
suutnud naist kuidagi lohutada.

Töö
Eveli ei jõudnud kursusi veel

>> lk 7

jaanuar 2021 / nr 1 (266 2

Juhtkiri

TÕSTAMAA OSAVALLAKOGUS 29. detsembril 2020

M

a olen rahumeelne inimene. Ma
ei taha vaadata telekast vägivallast punnis filme, veel vähem
sallin jõhkraid tegelasi täis lastemultikaid.
Miks tahavad inimesed oma vaba aega niisuguse jamaga täita, jääb mulle täiesti arusaamatuks. Samal ajal võin hingest kaasa
elada väärkoheldud loomade lugudele leheveergudel või ekraani vahendusel. Nutan
lahinal, sest hirmus kahju on loomadest,
kes kannatavad jõhkrate inimeste käe läbi.
Suur rõõm on teada, kui päästetud loomadel hästi läheb ja nad leiavad toredad
kodud. Heldin ja nutan rõõmust, et on olemas suure südamega ja hoolivaid inimesi.
Meie perre saabus mõni aasta tagasi
pisike, tatine ja räämas kiisupoiss. Tänaseks on Kriimu päris hea järje peale saanud.
Kõva hiirepüüdjana on ta tundide viisi laudas luurel või siis kükitab liikumatult lumehanges ja jälgib asjaarmastaja ornitoloogina
söömaajale saabunud linnurahvast. Seejärel vajab ta ohjeldamatult inimese soojust ja
hellitusi. Kodus tuleb Kriimul ruumi jagada kahe koeraga, kes tihti oma mänguelevuses nurruja kapi otsa ajavad. Kriimu leidis toreda stressimaanduse naabrite juures.
Nimelt võib nende maja nüüd ametlikult
meie kassi suvilaks nimetada. Kui loomake
tahab vaheldust, siis jalutab suvilasse, kus
teda avasüli vastu võetakse. Magab järjest
läbi kõik tugitoolid-diivanid ja laiutab keskse tegelasena pererahva voodis. Troonib
ülbelt söögilaual ja nõuab parimaid palasid,
sest teab, et naabrid jumaldavad kasse. Nii
käibki kahe kodu vahet ja korjab ning jagab
armastust. Kriimul on ilmselgelt vedanud.
Minu soov on, et meie kõigi eludesse
jaguks tööd ja tervist ning piisavalt turvalisust ja hoolimist. Tahaks, et Toompea mäe
otsast kostaks rahulikult tööd rügava valitsuse nohin ja keskendutakse päris elu päris
muredele.

 Võtsid osa: Karoliine Kask, Mati Lehola,
Anu Randmaa, Toomas Rõhu, Tõnu Salu,
Mark Soosaar, Madis Veskimägi;
Kutsutud: Tõstamaa osavallakeskuse
juhataja Anu Peterson, volikogu esimees
Andrei Korobeinik (Teamsi vahendusel), abilinnapea Silver Smeljanski (Teamsi vahendusel), abilinnapea Meelis Kukk
(Teamsi vahendusel), abilinnapea Mart Järvik (Teamsi vahendusel), abilinnapea Varje
Tipp (Teamsi vahendusel).

Päevakord
1. Pärnu Linnavolikogu otsuse eelnõule
„Volikogu liikmete arvu määramine, valimisringkondade moodustamine ja mandaatide jaotamine“ arvamuse andmine. Eelnõud tutvustas Andrei Korobeinik.
Käesoleva eelnõuga tehakse ettepanek
määrata Pärnu Linnavolikogu järgmise
koosseisu liikmete arvuks 39 liiget. Moodustatakse 2021. aasta valimisteks üks valimisringkond, mille piirid kattuvad Pärnu
linna haldusterritooriumi piiridega.
Toimus arutelu.
OTSUSTATI: (ühehäälselt) Mitte toetada esitatud eelnõu.
2. Ülevaade Tõstamaa osavalla 2020 aasta
tegemistest.
Tõstamaa osavallakeskuse juhataja Anu
Peterson tegi ülevaate osavalla tegmistest,
olulisematest investeeringutest ja sündmustest 2020 aastal.
3. Jooksvad küsimused/infominutid.
1.) Info detailplaneeringu algatamisest Kalli
mnt 2c kinnistul.

Anu Peterson informeeris osavallakogu
OÜ Hepa soovist Tõstamaa tankla tuua üle
aleviku keskele Kalli mnt 2c kinnistule. Tõstamaa valla üldplaneeringu kohaselt asub
Kalli mnt 2c kinnistu juhtfunktsiooniga
elamumaal, kompaktse hoonestusega alal.
Kavandatavaks äritegevuseks on vaja reserveeritud elamumaa juhtotstar vet muuta ärimaaks läbi üldplaneeringut muutva
detailplaneeringu menetluse. Detailplaneeringu algatamise eesmärk on määrata
tanklale ehitusõigus ja muuta juhtotstarve
ärimaaks 100%.
Detailplaneeringu algatamise eelnõu
esitatakse edaspidi osavallakogule arvamuse avaldamiseks.
OTSUSTATI: Võtta info teadmiseks.
2.) Mark Soosaar informeerib, et Pärnu
Linnavalitsus on oma kirjaga teada andnud
Pootsi poe omanikule, et ei jätka OÜ Pootsel toetamist 2021. aastal sotsiaalosakonna
eelarvest. Toimus arutelu.
OTSUSTATI: (ühehäälselt) Teha osavallakogu poolt vastav kiri Pärnu Linnavalitsusele OÜ Pootsel toetamiseks.
3.) Anu Randmaa juhib tähelepanu asjaolule, et jäätmete üleandmine liigiti Tõstamaa Jäätmajaamas on väga ajamahukas toiming. Jäätmejaam peaks olema avatud veel
ühel tööpäeval nädalas ja seal peaks olema
autokaal.
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

Rahvamaja rabati kahesaja tooliga
 Esmaspäeval oli meie rahvamajal ajalooline päev. Vanade kinotoolide asemel on
meil nüüd uued toolid! Suur aitäh, Pärnu
LV, selle võimaluse eest! Pildil super meeskond toole liigutamas.
200 uut tooli ootavad pikisilmi teid, head
sõbrad! Kohe kui võimalus, teeme peo!

Kinotoolid jäävad mälestustesse kui stiiliikoonid. Aitäh, te teenisite meid truult ja
kaua! Ja isegi kahju on teist lahkuda... Kui
keegi aga soovib väärikaid toole endale
mälestuseks, võtke meiega ühendust!
Katri
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Maapered saavad küsida hajaasustuse
programmist toetust

P

ärnu linna hajaasustusega piirkondades elavad
Paikuse, Audru ja Tõstamaa osavalla pered, kes soovivad uuendada oma majapidamise joogiveevarustust, paigaldada puhastusseadmeid, rajada
kanalisatsioonisüsteemi, ehitada aastaringselt ligipääsetavat
juurdepääsuteed või paigaldada autonoomset elektrisüsteemi, saavad Pärnu linnavalitsuselt toetust küsida.
Kui varasematel aastatel on
hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt alanud kevadel,
siis tänavu saab taotlusi esitada juba 1. veebruarist. Avalduste vastuvõtt lõpeb 1. aprillil 2021. Toetuse suuruseks
ühe majapidamise kohta on
kuni 6500 eurot, millele tuleb
lisada vähemalt 33 protsendi
suurune oma- ja kaasfinantseering. Kui taotleja on aastatel

2015-2020 hajaasustuse programmist juba toetust saanud,
arvestatakse varasem toetussumma toetuse piirmäära sisse.
Toetuse taotlemiseks peavad füüsilisest isikust taotlejad
ja kaastaotlejad olema alates
selle aasta 1. jaanuarist katkematult sisse kirjutatud hajaasustusega maapiirkonnas asuvasse majapidamisse, mille elutingimusi soovitakse parandada.
Taotlejal ei tohi olla ajatamata riigimaksuvõlgu, taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne
olema omavalitsuse poolt kinnitatud. Toetuse abil tehtavad
tööd peavad olema lõpetatud
taotlusvoorule järgneva aasta
31. oktoobriks.
Taotlejaile annavad abi ja
nõu projektijuhid, kelleks Paikuse osavallakeskuses on Velmo Narruskberg, Audru osa-

vallakeskuses Peeter Viik ja
Tõstamaa osavallakeskuses Alo
Tomson. Hajaasustuse programmi toetuse täpsemad tingimused ja taotlemiseks vajalikud vormid on kättesaadavad
programmi lehel.
2020. aastal rahuldati Pärnus selle programmi raames
51 taotlust. Mitmel puhul esitati ühest majapidamisest kaks
taotlust (enamasti joogiveevarustuse uuendamiseks ja
kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks), nii et kokku parandati mullu Pärnus 46 maapere elutingimusi. Selleks kulus
153 069 eurot ja 59 senti. Riik
toetas Pärnu osavaldade peresid 69 376 euroga, millele linn
lisas omalt poolt 83 693 eurot
ja 59 senti.
Anu Villmann
Pärnu linnavalitsuse
kommunikatsioonispetsialist

Veendu oma aadressi ja postkasti korrektsuses
Selleks, et Eesti Post saaks
kõik pakid ja kirjad kohale
tuua, peab saadetistel olema märgitud õige ja ajakohane aadress.
Kui aadress on vale, siis
võib saadetise õigele aadressile toimetamine olla postikulleri jaoks väga keeruline või lausa võimatu ning saadetis suunatakse tagasi saatjale. Õige
aadressi kontrollimine uute
tellimuste puhul on eriti oluline, kui teie piirkonnas on hiljuti toimunud aadresside muutmine või määramine kohaliku
omavalitsuse poolt.
Samuti on saadetiste kohaletoimetamisel oluline, et kliendi postkast oleks õigesti märgistatud, hõlpsasti leitav ning
heas seisukorras. Eestis on ligikaudu 600 000 postkasti, mille
hulgast paljud ei vasta nõuetele
või on õigesti märgistamata ja
teevad kirjakandja töö raskeks

ja ajakulukaks.
Korrektne postkast, mis on
ka hästi märgistatud teeb kirjakandja töö lihtsamaks ja aitab
tellitud saadetistel postkasti
kiiremini jõuda. Postkasti asukoha juures peaks jälgima, et
sellele oleks tagatud aastaringne ligipääs ja et tee postkastini ning postkasti alune oleks
takistustest vaba (lumi, jää,
jalgrattad, lapsevankrid, suusad jne).
Oluline on ka, et postkast
ning maja oleks korralikult
nime või numbriga tähistatud, sest tähistamata postkasti ei pruugi oodatud saadetised
kohale jõuda. Õige postkast
on tähistatud maja numbri ja
tänava nimega või talu nimega
või korteri numbriga. Samuti
peaks postkast olema lukustatav, ilmastikukindel ja piisavalt
suur (minimaalsed mõõtmed
25x35x6 cm) ja piisavalt suure
avaga (23×3 cm).

Kiiremale postikandele aitavad kaasa ka grupipostkastid.
Grupipostkast tagab postikullerile aastaringse ligipääsu ning elanikele seeläbi aastaringselt püsiva postiteenuse.
Lisaks aitab grupipostkast postil inimesteni kiiremini jõuda,
sest postikuller saab nii korraga täita kõikide ümberkaudsete majade postkastid. Seetõttu
sõltub grupikastide arvust terve kogukonna posti kohaletoimetamise kiirus.
Grupipostkasti saab tellida Omniva kodulehelt:www.
omniva.ee/grupipostkast. Ligi
tuhandet postkasti teenindav
kirjakandja ei püsi kaua tervena, kui tee postkastide juurde on vesine, jäine või lumine.
Seetõttu paneb Eesti Post talvisel ajal kõigile südamele, et inimesed oma postkasti ümbrused korras hoiaks.
Norbert Kaareste
Eesti Post

Kasutuses
oleva eterniidi
kaardistamine
 Keskkonnaministeerium
kaardistab Eestis veel kasutuses
olevat asbesti sisaldavate eterniidijäätmete kogust, et paremini
planeerida järgmiste perioodide
toetusi asbesti sisalduvate jäätmete kogumiseks. Asbesti sisaldub eelkõige eterniidis, kuid ka
muudes vanades ehitusmaterjalides.
Palume kõikidel Tõstamaa
osavalla elanikel ja ettevõtjatel
anda teada nii eterniidijäätmetest kui muudest asbesti sisaldavatest materjalidest, millest sooviksite vabaneda. Palume arvestada, et 1 m2 eterniiti kaalub ca
15 kg
Andmeid kogub keskkonnaspetsialist Elen Kuningas tel 444
8177 või e-post elen.kuningas@
parnu.ee.
Juhime tähelepanu, et kaardistame Keskkonnaministeeriumi jaoks kasutuses olevat asbesti
kogust. Tegemist ei ole jäätmete
kogumisringile registreerimisega. Palume saata infot kuni 31.
jaanuarini (k.a). TT

Valitakse ühes
ringkonnas
 Pärnu linnavolikogu valimised toimuvad ühes valimisringkonnas
Pärnu linnavolikogu otsustas moodustada 17. oktoobril
toimuvateks linnavolikogu valimisteks ühe valimisringkonna ja
määras volikogu liikmete arvuks
39 liiget. Valimisringkonna piirid
kattuvad Pärnu linna haldusterritooriumi piiridega. 2017. aastal, mil Audru, Tõstamaa ja Paikuse vald Pärnuga ühinesid, oli
kaks valimisringkonda: 31 mandaati Pärnu linnast (valimisringkond nr 1) ja kaheksa ühinevatest valdadest (valimisringkond
nr 2).
Volikogu liikmete arv jääb
vo li ko gu uues koos sei sus
samaks, Pärnu linnavolikogus
on ka praegu 39 liiget.
Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
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Kinnitati Tõhela-Ermistu
looduskaitseala kaitse-eeskiri
Kallis kadunuke
tagasi
 Head uudised rahvamajast jätkuvad. Meie EV100 silt
Tõstamaa rahvamaja seinal
on tagasi! Täname teid, head
sõbrad, kaasa elamase ja hoolimise eest! Postitust FB seinal jagati 65 korda ning jõudis see üle 7000 inimeseni.
Kus silt vahepeal rändas, on
teadmata, aga kõige tähtsam
- ta on tagasi! Aitäh!

Hepa soovib
rajada uue tankla
alevisse
 Tõstamaa külje all asuva
HEPA tankla omanikel on
plaan ehitada uus müügikoht
Tõstamaa aleviku Kalli mnt
2c aadressile.
Juhatuse liikme Kaspar
Nisu sõnul tingib tankla ehituse mõne aasta tagune Kihlepa tee valmimine. Kui enne
jäi tankla möödasõitjatele tee
peale, siis nüüd sõidetakse
Pärnusse pigem Kihlepa kaudu. Uus tankla ehitatakse elanikele logistiliselt paremasse
asukohta. Loomulikult tuleb
kõigepealt algatada detailplaneering ja midagi ei juhtu
üleöö.
Lisaks kütuse müügile
tahetakse ehitada uus kauplusehoone, mis võimaldaks
pakkuda senisest laiemat
kau bava li kut. Mu gavuspood annab võimaluse soetada kaupu kiiresti, samuti
tekib võimalus soojade einete
ostuks. Plaanime kauplusesse luua ka hubase istumisala,
kus hetkeks aeg maha võtta ja
head kohvi nautida. Kindlasti plaanime suveperioodiks
ka välist istumisala. Nõudluse korral oleme valmis ehitama selvepesula. Ilmselt saab
olema ka uues tanklas kolm
püsivat töökohta. TT

E

esti Vabariigi Valitsus otsustas 15.01.2021 määrusega nr
1 „Tõhela-Ermistu looduskaitseala moodustamine ja kaitseeeskiri“ kaitse alla võtta TõhelaErmistu looduskaitseala.
Tõ he la-Er mis tu loo duskaitseala kaitse-eeskiri jõustub
29.01.2021. Kaitse-eeskirja, seletuskirja ja kaardiga saab tutvuda
Riigi Teataja vahendusel (www.
riigteataja.ee) ja Keskkonnaameti koduleheküljel (www.keskkonnaamet.ee).
Kui Teil tekib kaitse-eeskirjaga seoses täiendavaid küsimusi, soovite kaitse-eeskirjaga tut-

vuda paberkandjal või soovite
konkreetsemaid käitumisjuhiseid, siis võtke, palun, ühendust Keskkonnaametiga, kus
kõnealuse kaitse-eeskirja kontaktisikuks on looduskaitse
planeerimise osakonna spetsialist Kätlin Kurg.
Tõhela-Ermistu loo duskaitseala on Eesti jaoks olulise väärtusega, mida tuleb hoida ja kaitsta. Täname, et aitate
kodumaa väärtusi hoida!
Lisainfo: Kätlin Kurg, 5750
2105, katlin.kurg@keskkonnaamet.ee.
TT

Väikesaarte programm on avatud

A

lates 18. jaanuarist saab väikesaarte programmi raames taotleda toetust projektidele, mis suurendavad väikesaarte
elanikele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja
kvaliteeti.
Väikesaarte programmi eesmärk on muuta väikesaarte elanikele osutatavad esmatähtsad
teenused kättesaadavamaks ja
kvaliteetsemaks. Programmi
raames mõistetakse esmatähtsate teenustena mandri ja saarte vahelist transpordiühendust
(sealhulgas ühendust saare keskuse ja sadama vahel), hoolekande- ja tervishoiuteenuseid,
esmatähtsatele teenustele ligipääsetavuse loomist erivajadustega inimestele, esmatarbevahendite, toidu, elektri, joogivee,
kanalisatsiooni ja kütuse kättesaadavust, jäätmemajandust,
juurdepääsu alus- ja põhiharidusele, päästevõimekuse tõstmist, sideteenuseid ning eluruumide kvaliteedi parandamist või
nende ehitamist.
Väikesaarte programmi kuuluvad 16 püsiasustusega saart,
mis on püsiasustusega väikesaarte seaduse alusel kantud
väikesaarte nimistusse. Nendeks on Abruka, Aegna, Heinlaid, Kesselaid, Kihnu, Kräsuli, Kõinastu, Manija, Naissaar,

Osmussaar, Piirissaar, Prangli, Ruhnu, Vilsandi, Vormsi ja
Väike-Pakri. Maksimaalne toetus projekti kohta on 130 000
eurot. Projekti oma- või kaasﬁnantseering peab moodustama vähemalt 15 protsenti projekti kuludest. Toetuse saajad
on kohalikud omavalitsused,
mittetulundusühingud, sihtasutused, riigiasutused ja äriühingud.
Ra han dus mi nis tee riu mi
poolt ellu kutsutud programmi
elluviimise eest vastutab Riigi
Tugiteenuste Keskus, kes korraldab vooru laekunud taotluste hindamise ning hakkab jälgima projektide elluviimist.
Väike saar te prog rammi
taotlusvoor on avatud 18. jaanuarist kuni 11. märtsini 2021.
Taotluse esitamise tähtaeg on
11.03.2021 kell 12.00. Taotlus
tuleb esitada digitaalselt RTK
veebilehel e-toetuse keskkonna kaudu.
Taotluste esitamine, taotlemise tingimused ja lisainfo
leiab RTK veebilehelt: https://
www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/
vaikesaarte-programm
Kü si mus te kor ral saab
informatsiooni telefoninumbritel tel 663 1883, tel 663 1884.
RTK

Uue aastaringi käima
mõned küsimused. V
homsesse ja ülehoms
sest kui on ideid ja ini
Küsimused olid järgmised:
1) Mida loed oma suurimaks
õnnestumiseks möödunud
aastal?
2) Millisena näed, kujutad
ette ja loodad 2021 aastat/
aastal?
3) Ütle vähemalt üks asi,
millest on puudus Tõstamaa
osavallas ja mille poole võiks
püüelda või mida võiks rajada-arendama hakata?
4) Kas Tõstamaal peaks jätkuma gümnaasiumihariduse andmine ja miks?

Karin Mitt
1) COVID-19 poolt kaasnevate keerukustega toimetulek:
uute võimaluste kasutamine
distantsõppes, mida ka nüüd
hea kasutada. Kokkuvõtvalt:
eneseareng.
2) Ootan ühiskonna pöördumist normaalsusesse, head tervist, positiivsemat mõttelaadi.
3) Väljas aktiivsete tegevuste
harrastamiseks paremate võimaluste loomine (väljakud,
välijõusaalid, kergliiklusteed
jms).
4) Jah, peaks. Gümnaasium
on oluline ka kutseharidusse
suundujatele, kuna põhikooli baasil on erialade valik väike.
Gümnaasiumis on õpilaste vähesuse tõttu võimalik silma paista, olla ettevõtlik, elada pere juures, õppekäikude
jms kaudu avardada silmaringi, teha kaalukamaid otsuseid
edasise elutee osas.

Jaak Elling
1) Ei oska õnnestumisi pingeritta seada, sest õnnestumine
võib olla ka mingi tähtsusetu
pisiasi. Küll aga oli mul (esimest korda ca 50 aasta jooksul) ligi poolteist kuud OMA
aega (Corona). See aeg kulus
elu ja kitsenduste tõttu uute
väljundite otsimisele-leidmisele. Ja suures osas oli see ka
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mineku puhul küsis Tõstamaa Tuulte toimetus 69lt Tõstamaa osavalla elanikult
Vaadates korraks möödunud aastale tagasi ja arutledes sutike edasi - tänasest
sesse astudes ning kaardistades vajadusi ja soove. Täname kaasamõtlemast,
mesi jätab ka vihmapiisk kivile jälje.
edukas!
2) Vastan Jaan Krossi sõnadega:
“Mina ei usu midagi, kuid loodan kõike..” (mõtteavaldus on
mõistagi pikem - soovitan netist
välja otsida).
3) Iseseisvus! (Euroopa ühe suurema linna osana olemine pole
mingi õnn..).
4) Kindlasti! Lõhkuda on kergem kui taastada. Argument:
pole lapsi, ei ole veenev, sest sinna, kus enam kooli ei ole, ei jää
ega ka tule ka lastega peresid. Dr.
Madis Veskimägi on selle tõdemuse juba väga ilusti-kenasti
välja öelnud.
Tsi tee ri des sõ ber Marki (Soosaar): “Kui elan Pärnus,
olen pärnakas, kui elan Pariisis,
olen pariislane...”
Mina elan (ja väga soovin elada!!) Tõstamaal, seega sooviksin
olla tõstamaalane ja anda kogukonnale seda, milleks mina võimeline olen. OLGE JA JÄÄGE
TERVEKS!

Mark Soosaar
1) Rõõmustas, et üle mitme
aatakümne õnnestus mullu
meie rannaniidul Manijas pääsusilmade roosa vaip ellu äratada.
2) Ootan, et Pärnu linnavolikogu muudab olukorda, kus osavald saab palja arvamuse andmise asemel õiguse otsustada
kohaliku elu küsimustes. Eriti
olulised valdkonnad on tervishoid, sotsiaalhoolekanne, kohalik loodus, haridus.
3) Madis Veskimägi peab ükskord ometi oma moodsa ja kalli
röntgeni tööle saama!
Aeg on ehitada uus ja kaasaegne hooldekodu, kus igal
elanikul on omaette tuba. Projekt sai valmis juba tosin aastat
tagasi. Selliseid ridaelamu tüüpi
hooldekodusid, kus igal inimesel
on oma toast väljapääs terassile ja aeda, olen näinud Kanadas
ning Rootsis. Nii väldime traagikat, mis juhtus mullu Pootsi

hooldekodus.
4) Peab kindlasti jätkuma. Gümnaasiumiklassid hoiavad elus
õpilaskodu ja põhikooli kolmandat astet (aineõpetust 7 - 9. klassis). Gümnaasiumiastme sulgemine tooks paratamatult kaasa
kooli muutumise 6. klassiliseks
tsaariaegseks algkooliks.

Toomas Mitt
1) Et koroonasse ei jäänud! Käisin ikka kaks korda testi tegemas,
et kui tervis natuke lonkas, siis oli
hirm, et äkki nakkub edasi.
Ka see oli hää, et kooli sai
sept-dets kontaktselt pidada; ei
taha seda kodukantoorat ja kaugelt õppimist keegi, mis siis, et
osadel õpilastel /kes ka igapäevaselt kontaktkoolis tublid/ ja
ka enamus õpetajatel enesejuhtimine kõrgel tasemel ja teevad
pealisülesanded väga hästi ka
kodust välja tulemata ära; ent
õpetajate osas on väga töömahukas DÕ olla – töötunnid, mis
niigi tavapäraselt (35 nädalas)
lõhki on DÕ ajal veel eriti; eriti
reaalainete õp hädas ajaga, sama
ka õpilastel, et nendes ainetes
tahaks rohekm küsida ja seletusi juurde saada, et asi selgeks
kujuneks; paraku weebitund ja
arvuti on väsitavad, kui helenduva ekraani taga päevad ainiti
mööduvad.
2) Saame vaktsiini, saabub karjaimmuunsus, tava/kooli/elu
hakkab taastuma; saab rahvusvahelise projekti kooliga käima
/praegu oleme piirdunud vaid
e-koosolekutega eri riikide koolide vahel/; sügisel 9. oktoobril
saame pidada kooli kokkutulekut „Mõisakool 100“?; suvel
suveteatrietendusi ja kontserte mõisas nautida?; ﬁlmiõhtuid
pidada?; matused, pulmad, sünnipäevapeod... inimliku vahetu suhtlemise argipäev saabugu, distantsdigimaailm ja viirus
taganegu!
3) Mäesuusakeskus (pole nii
väga murdmaamees ); et suu-

satõstuk vanad kondid ülesse
Leevarotile veaks ja siis sealt alla
saaks tuhisetud; tegelikult kõik
ju meitel olemas tänu toredatele inimestele, kes siin kodukanti
arendavad. Eriti dr Madis!
No muidugi tahaks uut spordihoonet kooli juurde, koos ujulaga, aga see nii roosa-ulme, et
kui saaks ainult spordisaali mille küljes jõusaal oleks ka tervist meitel rohkem. Ise püüan
ratast iga päev sõita. Uisustaadion kunstjääga – Lätimaa sõpruskooli külje all on Broceni tsemenditehase jäähall – ka meie
õpilased seal kevadeti uisud alla
saanud.
Kahjuks selliste spordiobjektide puhul hakatakse excelis
vaatama, et palju siis ka noid jääl
kakerdajaid on? Ahah – kooli direktor ja mõni veel – ei see
pole hää investeering, jälle roosapilveke, mis haihtus.
4) Peaks küll! Miks? Põhjuseid
mitmeid: võrdleme kulusid, kui
noor saata kesklinna gümnaasiumisse st kuludest: söök, jook,
üür, tengelpungatäide – kesklinna lapsevanem neid väljaminekuid tegema ei pea!
Hariduse tase sõltub õppijast,
tublid õpetajad aiva õpetavad
ikka kõiki tahtjaid nii kesk- kui
ka äärelinna koolis, omal võsukesed siin metsade taguses mõisakoolis käind ja igati hakkama
saand muudes järgnevates kõrgemates haridustemplites.
Elik - kes tahab see saab õppida igal pool! Väikesm õpikeskkond kus klassi suurus 10 kuni
15 õpilast on sobilikum introvertsemale tublile noorele, et
iseseisvust ja tarkust rahulikus
tempos koguda ning ka õpetaja
saab THLP rohkem talle pühendada või individuaalselt. juhendada, kui seda suures 35 - 38
õpilasega klassis.
Mitmed kutsehariduse õppekavad eeldavad keskhariduse
olemasolu: IT, juuksur, raamatupidaja, kosmeetik, rätsep, sek-

retär, bürootöötaja, teeninduse
erialad jne st kui on tubli noor ja
tahab heaks spetsialistiks õppida, kõrgkooli ei lähe, siis õpib
meil 3 aastat ja edasi ametiõppesse; samas pole ka kõrgkooli uks lukus, kas läheb kohe ülikooli või peale kutse omandamist.

Karoliine Kask
1) Nautisin Eesti suve ja puhkasin mõnuga oma pere ja sõpradega.
2) Loodan, et aasta 2021 tuleb
rõõmsam, stressivabam ja meil
kõigil oleks võimalik elada inimlikult - käia koolis, huviringis,
kinos, teatris jms ning veeta
aega oma lähedaste ja sõpradega nii nagu igaüks tahab. Tegelikult tahaks soojale maale ka!
3) Ma väga, väga, väga tahan
keskalevikku väljakut, kus on
võimalik igas vanuses inimesel
enda vaba aega veeta - lastele
korralik ja huvitav mänguväljak, noortele skate võimalused,
mõned trenazöörid, mida saavad kasutada kõik, mõned pingid-lauad, et saaks perekonna
või sõpradega piknikut pidada
jne.
See väljak paistaks silma ka
turistidele, kes näevad, et see on
tore koht, kus peatuda - sellest
saavad kasu nii pood, söögimaja,
taimeaed ja ka teised asutused,
kes võtavad vastu külalisi. Ma
loodan, et seda plaani rohkem
edasi ei lükata.
4) Mina arvan, et gümnaasiumiharidus PEAKS jätkuma Tõstamaal, sest meil on mõnus väike
ja sõbralik koolimaja, kus hoiame üksteist. Gümnaasiumiklassid on head väiksed ja õpetaja
jõuab pöörduda igaühe poole rohkem individuaalsust kui suuremates klassides.
Noored on erinevad ja on
noori, kes ei suuda õppida suures klassis, vaid vajab rahulikumat keskkonda ja rohkem õpetaja tuge. Just seda meie kool
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pakub. Näiteks minu enda tütar,
kes käib 3. klassis on otsustanud,
et tema käib Tõstamaa Keskkoolis kuni 12. klassini. Loodame, et talle võimaldatakse seda.

Jüri Tenson
1) Looduslaagreid Ermistul,
Tõhelas ja Merelaiul, eriti aga
Viljandi Riigigümnaasiumi loodusharu laagrit Manilaiul. Kui
me suudaksime need õpetajad
ja õpilased Tõstamaale nõiduda,
siis oleks meil Eestile nii vajalik
looduseõppe koht olemas.
2) Eks ta tule üks murelik ja
muudatustega aasta. Peame
hoolega vaatama, mida teisiti
teha, mida juurde õppida.
Muutused pole läbi, kindlasti
on läbi muretu töllerdamine üle
kogu maailma, peame end kokku võtma.
3) Haridus, haridus, haridus.
4) Me oleme sel teemal arutanud, asi soikus vallas. Loodusõppe jaoks on kõik olemasuhke uurimisbaas koos seadmetega otse mäe all, rääkimata luidetest, Merelaiust, rabadest jne.
Viimase mõisniku aura on
akadeemiliseks toeks pürgimaks
siit, tagasihoidlikust kohast,
Pekingi ülikooli professoriks.
Selle laiem tutvustamine tooks
võimalusi Hiina saatkonna kaudu. Paar bussitäit hiina turiste päevas võimaldaks restorani
ruumid elu ja rahaga täita.
Ühte ägedat ja elusat toidukohta oleks ka veel vaja!

Marge Päästel
1) Kuigi aasta oli keeruline ja
mõtlemapanev, oli see siiski edukas. Terad said sõkaldest
eraldatud ja ellu tulid uued huvitavad ja erilised inimesed ning
väljakutsed.
2) 2021. aastale on antud maailma lihtsaim töö: ta ei pea olema
parim aasta, ei pea olema top
20s, ta peab olema parem kui
2020.
3) Kergliiklusteed, mis ühendaks suuremad külad Tõstamaaga. Alevis on juba päris
palju sportimise võimalusi aga
külades on sellest veel vajaka.
4) Järjest enam noori peresid on
leidmas tee maale elama, oluliseks peetakse hariduse saamist
kodule võimalikult lähedal. Üks

osa sellest on ka gümnaasiumiharidus.
Kui lapsel on vaid tahtmist ja
soovi, saab Tõstamaal edukalt
gümnaasiumihariduse omandada ja sellega edasi õppima minna ja üldse oma elus hakkama.
On meilgi olnud mitmeid kuldja hõbemedaliga lõpetajaid.

Katri Järg
1) Kultuurilises plaanis kindlasti osavallapäevad, mis õnnestus
koroonalainete vahel siiski ära
pidada.
Tõsi, küll mööndusega, et
tradit sioonilist tant suõhtut
viiruseohu tõttu me sel korral ei korraldanud, aga mõnusaid meenutamisväärilisi hetki,
loodan, jagus kõigile osalejatele siiski, kasvõi osavallapäevade rongisõit, mis hoo sisse saades naerunäguseid külastajaid
varahommikust õhtupoolikuni mootori tuksudes toimumiskohtade vahel sõidutas.
2) Uuelt aastalt loodan, et kohtuksime rohkem. Usun, et hetkeline “vaikne periood” pole
kustutanud kultuuri hõõguvaid
süsi, vaid me puhume nad taas
ühiselt lõkkele! Kas kõik saab
olema endine, vaevalt. Aga elu,
mis ei paku mitte mingisugust
muutust ega loo väljakutseid,
pole sugugi nauditav.
3) Arvan, et peaksime looma
Tõstamaa noortele palju rohkem võimalusi vaba aja sisustamiseks.
Olen teadlik, et arengukava näeb ette noortele mänguväljaku rajamist, kuid kindlasti
ei tohiks jääda see projekt venima, sellega on tõsiselt kiire. Ka
rahvamaja püüab leida viise, et
toetada noorte mitmekülgset
arengut ning pakkuda erinevaid
tegevusi ning kultuuri nautimist
noortele, peredele ja lastele.
Istumise kohti võiks keskalevis rohkem olla, suvel võiks saadaval olla elektritõuksid ja ka
õhtuti võiks mõni mõnus söögikoht avatud olla. Veel võiks alevis olla free-raamatukogu punktid.
4) Jaa, minu arvamus, et peaks
säilima kindlasti, leidma pigem
riigipoolset toetust, vastasel
juhul võime kaotada tegelikult
oma noore elanikkonna, kellel

kujuneks just sel eluperioodil
oma nägemus Tõstamaast kui
elukeskkonnast. Kuid noored,
see on olnud alati elu edasiviiv
jõud.

Anu Randmaa
1) Õnnestumised on ikka tööga
seotud kui on selline elukutse, et
töö ja hobi käivad käsikäes. Kokkuvõttes on hea meel, et õnnestus keerulistest olukordadest
välja tulla ilma suuremate kaotusteta ja mõnes osas isegi võiduga.
Tagasi vaadates oli väga vaja
sellist pikka kevadist puhkust,
mida ise endale võtta ei saa. Oli
võimalik aega jaotada nii, et sai
nautida kevadet kodus ja looduses ning ära teha mitmed oma
järge ootavad kirjatööd.
Ei teagi kuidas muidu oleksin leidnud aega, et võtta kokku
rahvarõiva nõuandekodade võrgustik ja nendega koos üles ehitada uus rahvarõivaste veebileht
rahvarõivad.ee. Või kas oleksime oma õpetajatega omandanud oskused õpetada rahvarõivakoolides osalejatele praktilisi oskusi ka veebi teel, kui seda
vajadust poleks tekkinud? Selle tulemusena, aga valmistame
nüüd juba ette rahvarõivakooli
väliseestlastele.
Oma kodukoha patrioodina pean oluliseks, et president
Kersti Kaljulaid väärtustas meie
tegevust sedavõrd, et võttis vastu kutse külastada Tõstamaa
Käsitöökeskust ja Tõstamaad.
Usun, et see jääb ka meie lastele meelde, igal põlvkonnal ei ole
võimalik sellist sündmust kogeda.
2) Loodan, et saab jätkata nende
plaanidega, mis möödunud aastal pooleli jäid. Käsitöökeskusega lootsime võõrustada mitmeid gruppe mujalt maailmast.
Loodame, et kokkulepped, mis
olid sõlmitud, jäävad kehtima ja
saame jätkata sealt, kus pooleli
jäime.
Veel loodan, et kriiside lahenemisega vabaneb ka rohkem
aega isiklike soovide täitmiseks.
Kuigi see aasta oli kergem taluda
just seepärast, et elame ja tegutseme siin maal, oma armsal Tõstamaal, sooviksin ikkagi taas veidi ka maailmas ringi vaadata.

3) See pole ainult minu mõte,
aga oleme seda isekeskis arutanud, et kui meil oleks kortereid
kuhu pered saaksid algul elama
asuda, kui Tõstamaa neid elukohana kõnetab, siis ehk tuleks
meile rohkem uusi elanikke.
Kõik ei suuda ja söanda kohe
maja ehitada.
Ei kujuta küll praegu ette, kes
ja kuidas peaks sellised vahendid leidma, et nö ehku peale
siia kortermaja püstitada. Aga
lahendused tulevad sealt kust
me neid võib-olla oodatagi ei
oska.
4) Peaks ikka. Valmisolek ilusa
mõisakoolina ja senise kogemusega on olemas. Nii jätkub ehk
ka väikeses kohas erialaõpetajatele rohkem tööd.
Meie vilistlasi vaadates on
Tõstamaa koolist minnes samuti võimalik oma haridusteed jätkata ja unistusi teoks teha. Väikeses koolis on kõigil võimalik
aktiivne olla ja tegevustest osa
saada.
Ehk annab veidi vanemana
saadud kogemus siin parema
pildi meie kauni maakoha ja/
või kodukoha väärtustest, et siia
kunagi tagasi tulla.

Toomas Rõhu
1) Nagu igas aastas, oli ka möödunus hulk kordaminekuid, mille üle on põhjust rõõmu tunda.
Aga ka seda, mis hästi ei õnnestunud. Kõige-kõigemat ei oskagi
välja tuua.
2) Et oleks palju seda, mille üle
rõõmustada.
3) Et Tõstamaa inimesed saaksid siinse elukorralduse üle ise
otsustada, kaaluda võimalusi ja
otsustada siis võimalustest lähtuvalt, mis kõige vajalikum.
Arendada vaja kõiki eluvaldkondi, aga kõige aluseks ettevõtliku inimesed, siis on võimalik
igal elualal paljugi korda saata.
4) Tõstamaal jätkub gümnaasiumiharidus seni kuni on õppida
soovijaid ja kool suudab pakkuda kvaliteetset haridust. Seni on
seda suudetud.
Tuleviku otsustavad õpilased
ja nende vanemad, kas soovitakse gümnaasiumiharidus omandada Tõstamaal või kaugemal.
TT
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ne lööb kaasa mõisa turundamisel ja toimetab nüüd ka väikese
mõttega rahvamaja tegemiste
juures. Anu usaldus omal ajal
andis tiivad, tegutsemise suunad
ja eneseusku.
Väikeses kogukonnas on
fookust lihtsam hoida ja edasi
minna, kõik muutused toimuvad kiiremini ning vahetumalt.
Kuuluvuse tundel on tohutu
jõud, sest on teadmine seljatagusest ehk sotsiaalsest toest ja võrgustikust. Linnas hajub kõik ära
ja lõpuks ei saa aru, mille nimel
rabeled.
Eveli üteleb, et on endale
siin üles ehitanud uue ja põneva maailma ning kohalikud on
võitnud ühe entusiasti ja tehatahtja enda leeri
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Eveli hakkas otsima maatükki, kus oleks nii merd kui metsa. Jüri arvas, et perel võiks olla
maad, et siis saaks ka kehvematel aegadel hakkama. Põhja-Eesti loodus pereisa ei kõnetanud.
Pooleaastase otsimise järel tuli
Eveli Kastna kanti vaatama oma
sõbranna ostetud maja. Siis ta
nägigi, et on saadaval üks korralik suur merepiiriga maatükk.
Juba esimesel korral maad üle
vaadates tekkis Evelil tunne, et
on koju jõudnud. See ongi tema
koht, aasta oli siis 2009.
Aasta otsa käidi vaikselt ja
märkamatult oma maal toimetama Suureks abiks on Kastna maade majandamisel olnud
Evelile tema isa, kes ka linnapoiss Jürile maaelu ja töid on
õpetanud.
Kõige rohkem kartis naine
maale tulles, et teda ja peret ei
võeta omaks, sest paljud tuttavad just selliseid hirmulugusid
rääkisid. Ta suurim soov oli et
julgeks kuskil kogukonna keskel
viibida ja ennast mitte võõrana
tunda.
Kord astus Eveli Silvi ja Mati
juurde sisse abi küsima ja esimesed sõbrad sealt leidiski. Heaks
sõbraks ja abiliseks on olnud
Vello Sommer. Aro õpetas nii
mere kui maaelu.
Eveli luges läbi kõik Tõstamaa Tuulte numbrid ja lisaks
otsis kõikvõimalikest ajalooürikutest lisa Tõstamaa kandi kohta. Jälgis uudiseid, jättis meelde
nägusid, uuris, millega inimesed
tegelevad.
Pähklimäel raiuti kõigepealt
maha võsa, et rajada tee, edasi püstitati väike maja, et saaks
ööbida. Elektrit annab tänaseni
päike või generaator. Loomad
käivad maaelu juurde, on Eveli
pere veendunud. Suveks võeti
kasvama väike lambakari. Lambad olid julged ja nad õpetasid
loomapidamist omajagu. Kui
kaks suve oli lammastega harjutatud siis osteti võsahävitamise
ja ilu pärast mägiveised. Kogenud loomakasvataja Silvi aitas
Evelit nõuga, mille eest on naine
nii tänulik. Ega nende sarvilistega kerge olnud, aedu ei pidanud ja alailma tuli neid kuskilt

Julge unistada
otsimas käia. Külarahvaski pani
tähele, kui pisike Eveli tuli metsast suur pull loha taga, ise ütleb
et lauluga. Külas pandi linnatüdruku julgust ikka väga imeks.
Tänavu tõi Eveli lapsed kodulähedasse kooli, et nad saaksid
olla iseseivad ja ise toimetada.
Seevastu veedab Eveli Tõstamaal üha rohkem vaba ja tööaega. Peres on olnud jutuks, et lapsed asukski Tõstamaale õppima,
aga sellele olid lapsed ise vastu,
sest siis kaoks koht, mis on neile eriline ja ainus puhkuse koht
ära.
Privaatne ja suurt rahu pakkuv Pähklimäe muutuks liiga
igapäevaseks. Tõstamaal on laste jaoks kõik hästi ja koht mõjub
isegi müütiliselt. Lily ütles kunagi, et linnas ei ole võimalik inimeseks kasvada, sest igasugu
piire on nii palju, lisaks füüsilistele, inimeste paljusus ning kõigil neil erinevad piirid.

Lavendlid
Juba väikesest peale on Evelile meeldinud lilled, lilled vaasis,
lõhnad, ilusad väikesed asjad.
Lõhnavad lilled. Lavendli põld
lihtsalt tuli. Natuke kuiv nendel
taimekestel on, aga jonni naine
ei jäta. Kaalika ja porgandikasvatust tuleb veel harjutada, aga
lapsed saavad omakasvatatud
herned ja porgandid igatahes
kätte.

Jälle kooli
Nüüd kui lapsed juba päris
suured, otsustas Eveli Tallinna
majanduskoolis ennast turunduse alal koolitada. Neljakümneseitsmeselt ei julenud ta suuremaid sihte seada. Sellele andis
tõuke Eveli suur kiindumus Tõstamaa elu ja inimeste vastu. Tal
tekkis huvi seda ka väljapoole tutvustada ja turundada, et
seeläbi kohalikule elule vunki ja
tööd juurde anda.
Ta tahaks seda teha ilusti ja
kaasata erinevaid väärtusi, millega külalised saaksid samastuda. Kuidas jätta turistile armsat
ja kodust tunnet ning tutvustada kogukonna tegemisi? See on
üks hiiglama põnev tegemine,
mida tõeliselt saab teha see, kes
ise usub ja kellel on side turundatava kohaga.

Meie Eveli
Sel päeval kui Eveli oma maatüki leidis, ei teadnud ta veel,
et varsti saab temast meie Eveli. Käsitöökeskus on hea koht,
kus uued inimesed saavad hästi
sulanduda ja ennast kogukonda
siduda. Seda Eveli tegigi, sulandus vaikselt tegijate ringi, käsitöökeskuses on ta juba ammu
omainimene.
Nüüdseks on Eveli Käsitöökeskuse juhatuse liige, mida naine peab suureks tunnustuseks
ja ka vastutuseks. Hakkaja nai-

Muidugi unistab Eveli suuremalt, sest muidu hakkaks ju
igav. Mõisaaiast võiks kujuneda heaolu aed lõhnade helide ja
lilleiluga. Loodusteraapiat võiks
seal nautida ka ratastoolis inimesed. Saaks oma kätega lõhnavaid kimpe kokku sättida. Luidetel võiks olla korralikult sildistatud matkarada.
Kõige suurem unistus on
seoses mõisaaegse lambalaudaga (mida kohalikud sigalaks
kutsuvad). Oma asukoha poolest võiks seal olla väike etnoküla. Natuke nagu muinasjutupildid, kus naised koovad kangast
ja lapsed karjatavad lambaid
ja kodulinde, mehed tulevad
merelt ja ajavad kaluriasja. Kõiki
töid tehaksegi päriselt ja sellest
saaks osa võtta.
Lapsed ja noored tegelevad
erinevate tegevustega täiskasvanute seas ja see kõik on kodune ja soe. Ja tehakse päris sööki
kodus kasvatatud lihast ja aedviljast. Töötoas toimetatakse
vastavalt aastaajale. Võid endale ajastu rõivad selga panna, et
sulanduda etnorahva hulka.
Tee läheb edasi läbi väikeste
tegude. Kiitus ja väärtustamine
annab igale innustust.
Sellised on särasilmse ja sooja hingega Eveli unistused - mis
tulema peab, tuleb niikuinii.
Rääkis Eveli ja kirjutas Ülle
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Juubelitunne hinges, torditegu peab ootama!

T

õs ta maa Kä si töö keskusel lõppes äsja 10.
tegevusaasta. Esimene
ümmargune tähtpäev. Kavatsesime seda tähistada sügisel suure juubelikonverentsi, aktuse ja
tordiga, ent saatusel olid teised
plaanid: kogunemistele ei, tähistamistele ei.
Aga siiski jäi juubeliaastasse tahaks seda väga just nii nimetada - mitmeid meile olulisi sündmusi. Märtsi algul alustas käsitöökeskuses tegevust juba kolmas Pärnumaa rahvarõivakool.
Ühine huvi toob kord kuus Tõstamaale kokku inimesi üle Eesti
ja seekord isegi Soomest.
Kevadise eriolukorra ajal olime segaduses nagu paljud teised, ega teadnud, mida eelolevalt suvelt oodata. Kas ja millal pood avada, kas õpitubasid korraldada? Siiski tegime
ära pakendatud toidu ja jookide müümiseks vajalikud load
ja seadsime poes sisse kohalikke tooteid pakkuva toidusahvri,
mis ootab nüüd laienevat valikut
kohalikest sertiﬁtseeritud toitudest ja jookidest. Lõime kaasa,
mardilaada paikkondade võrgustikus, koondasime kokku
uusi tooteid ja avasime oma poe
sealt maalt alates igal nädalavahetusel kuni jõuludeni.
Õnneks mõjutas meie asukoht kaunis maakohas olukorda meie kasuks ja külastajatest
puudust ei tulnud. Aitäh kõigile,
kes tee Tõstamaa Käsitöö Poodi leidsid! Oleme tänulikud teile lahkete sõnade ja ostude ees!.
Raskel ajal oli sellest palju abi, nii
otseselt kui ka kindluse kogumiseks.
Märtsi keskel lõppesid päevapealt kõik tunnid nii täiskasvanutele kui ka lastele. Tööd ja
plaanid jäid pooleli. Kasutasime
seda aega oma inimeste ja toodete fotografeerimiseks. Juuni lõpuks valmis Saara kirjastuses kujundatud kaunis kalender,
mis võtab kokku meie 10-aastase tegevuse ja tutvustab meie
roosijaid, kelle kaunis näputöö
on juba ka mujal maailmas tun-

tust leidnud. Tundub, et sellest
saigi meie juubeliaasta täht, mis
meie endi ja paljude käsitööhuviliste kodudes veel terve käesoleva aasta seinal on ja möödunut
kaunite mälestustega meenutab.
Tähenduslik ja pidulik oli Eesti
Vabariigi Presidendi Kersti Kaljulaidi külaskäik Tõstamaale ja
käsitöökeskusesse. Uue aasta
algul saabus postkasti väärikalt
raamitud ühisfoto sellest kohtumisest.
Suvel oli meie näitusekuuris suurte ja väikeste käsitööliste ühisnäitus. Kunstikooli lastele mõeldud, juba traditsiooniks
saanud, õppelaager Sutikülas
jäi ära, ent selle asemele kujunes KäsitÖÖ-ÖÖ käsitöökeskuses. Õmblesime öösärkide
kollektsioonid, mida äikeselisel
hilisõhtul toimunud catwalk´il
vanematele esitlesime. Osavallapäevadel pakkusime väikeses
õuekohvikus lisaks laiendatud
kaubavalikule ka enda valmistaud suupisteid ja kohvi.
Sügisel alustasid laste käsitöö- ja keraamikaringide õpilased kooliteed taas uues koolis:
Pärnu Kunstide Koolis. Meie
kaheliikmeline õpetajaskond
leidis end ühtäkki 60-liikmelises
suurepärases kollektiivis. Aga
kõik kogemused rikastavad ja
on hea teada, et igal pool on tuttavaid ees.
Olustvere Teenindus- ja
Maamajnduskooli praktikantide

nobedate näppude all valmisid
lisaks ammu tuntud Tõstamaa
tüdrukute pihaga körtidele ka
poiste rahvarõivad: triibulised
linased põlvpüksid, pikad linased ja villased püksid ning valge
linane särk. Virtuaalseks mardilaadaks valmis koostöös rahvamaja ja lasteaiaga rahvarõivais
Tõstamaa põnnidest ka vahva
video.
2020. aasta oli meie jaoks veel
rikas teadmiste kogumise aasta.
Elame oma seltsi liikmete ettevõtmistele südamest kaasa ning
meil on siiralt hea meel teadmiste üle, mis ühisesse pagasisse
lisandusid.
Eveli Ilvest lõpetas Tallinna
Majanduskoolis turundusspetsialisti eriala ja jätkab õpinguid
meeskonnajuhi erialal.
Liis Luhamaa omandas teise magistrikraadi Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna pärandtehnoloogia erialal ja
pälvis oma diplomitööga “Lõuna-Läänemaa lapilised rahvarõivaseelikud ja nende valmistamise tehnoloogia” teadustööde
riiklikul konkursil humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna
peapreemia.
Karin Vääna lõpetas käesoleva aasta algul Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli
keraamiku erialal omandades 4.
taseme kutsetunnistuse.
Uus aasta tõi kaasa veel ühe

väga hea uudise. Nimelt vähenes
pika selgitustöö ja linnapoolse
õppetasude korrigeerimise järel
Pärnu Kunstide Kooli Tõstamaa
maja käsitöö- ja keraamikaringide õppetasu. 23.30 euro asemel
on õppetasu nüüd 11.60 eurot.
Sellega seoses loodame väga, et
meie ringid on taas jõukohased
kõigile soovijatele.
Hoogsalt on käima läinud
täiskasvanute saviring ja teeb
vahvaid plaane tulevikuks. Tänu
käsitööpoele leiavad valminud
käsitööesemed tänuliku omaniku ja pakuvad tegijale ka väikest
lisasissetulekut. Meie tootevalikus kindla koha omandanud
esemed aga ootavad endale uut
perenaist, kes nende valmistamise enda hooleks võtaks. Väikesed triibuvaibad, kirjud labakindad, suurrätid ja kirivööd
tahavad kudumist, kirjud pallid
viltimist, kotid heegeldamist jne.
Nii jääb meil aega ja jaksu uute
toodete väljatöötamiseks, et
lähenevale turismihooajale valmistunult vastu minna.
Kui augustikuus kirjutasime, et sellist kevadet ja suve pole
meil kunagi olnud. Siis ka jõulud
kinnitasid veelkord, et eestalne
armastab kodumaist käsitööd.
Aitäh kõigile selle omapärase
kuid ilusa aasta eest. Ja küll me
selle suure juubelitordi ka ükskord ära sööme!
Anu Randmaa
käsitööedendaja
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KOOLIMAJA KAJASTAB

Keerulised ajad heidutavad
Aasta 2020 lõpp oli kurb, sest kooli jõulupidu ja klasside jõuluistumised jäid ära ning advendihommikud jäid poolikuks. Riigi teade
kooli sulgemistest tuli nii äkki, et
jõulumeelolu ei jõudnud tekkidagi.
14. detsembrist ei tohtinud kooli minna, seega nädal enne jõule tegutses kool
distantsõppel. Kuna Oﬃce 365 keskkond
veel päris selge kõigil ei ole, siis õpetajad
lähenesid loominguliselt ja andsid teha
kodutöid, millega enamus sai hakkama.
Nüüdne distantsõppe etapp läks sujuvamalt, kui kevadine.
Veel enne kooli kinnipanekut korraldasid õpilasesinduse liikmed detsembrikuu alguses stiilinädala ja tähistasime
kahte advendihommikut, kus algklassi õpilased said laulda ja 5. klassi õpilane
Eneli luges meile luuletust, mille konkursi
jaoks selgeks õppis.
Ajavahemikul 7.12 – 20.12.2020 oli
kõikidel huvilistel (õpilased, õpetajad,
vanemad ja kogukonna liikmed) võimalus
valida endale meelepärane logo, mis võiks
edaspidi esindada rahvusvahelist koolide
koostööprojekti: “VISION – Nature, traditions and identity in youth’ visions”, mil-

les Tõstamaa kool osaleb. Täname õpetaja
Kaidit ja õpilasi, kellede tööd lõppvooru
jõudsid. Logokonkursi võit läks Poola.
Jaanuarikuust saime taas õppetööd ja
huviringide tegevust jätkata. Kuna Pärnumaa koroona positiivsete arv on kõrge siis
võivad ees oodata uued piirangud. Täpsemad õppe- ja kasvatustöö muudatused
alles selguvad, seega hoidke ennast kursis
meie kooli facebooki ja kodulehe kaudu.
Meie üldkogunemised toimuvad õues
ja arvatavasti korraldatakse ka Eesti Vaba-

riigi aastapäeva aktus õues – lipu heiskamine, hümn, kõned, mõni esinemine ja
tordi söömine.
Kui oled haige, siis püsi kodus! Kui
kõik aitame kaasa sellele, et viirus ei
tuleks ega leviks meie koolis, siis seda kiiremini tavalise koolielu juurde tagasi saame minna. Teeme koostööd!
Oleme terved!
Karoliine Kask
Tõstamaa Keskkooli huvijuht

Enne veekogule minekut kontrolli jää paksust vastavast kaardirakendusest
Päästemeeskonnad mõõdavad igapäevaselt veekogude
jääkaane paksust ning tulemused kantakse vastavasse
kaardirakendusse. Jääkaart
on loodud selleks, et inimesed saaksid operatiivselt
kontrollida veekogu jää paksust, minnes kalale, uisutama
või suusatama.
Pikemat aega kestnud külmakraadid on enamikele Eesti
siseveekogudest moodustanud
paksema jää.
Lubatud on minna aga vaid
neile veekogudele, kus jääkaane paksus on vähemalt 10 sentimeetrit.
Päästeamet mõõdab igapäevaselt populaarsemate siseveekogude jää paksust.

Selleks, et teada oma kodukoha veekogu jääpaksust, on
kõik mõõdistused kantud kaardirakendusse.
Informatiivse jääkaardi leiab
kodulehelt www.veeohutus.ee
ning Google’i kaardirakendusest.
Mõõtmised tehakse päästemeeskondade poolt vastavalt
ilmastikuoludele, jää olemasolule ja seni, kuni jääolud on muutunud stabiilseks.

Mida kiirevoolulisem ja rohkemate allika- või suubumiskohtadega on veekogu, seda
ebaühtlasem on jää paksus.
Kutselised ja vabatahtlikud
päästjad on rajanud aga liuvälju kindlale maale, et võimaldada
inimestele turvalist uisutamist.
Infot olemasolevate liuväljade
kohta saab kohalikust omavalitsusest.

Jääle minnes peavad kaasas
olema ohutusvahendid, näiteks
jäänaasklid ja veekindlasse kotti
pandud mobiiltelefon. Isegi kui
jää paksus on mõõdetud kohas
10 sentimeetrit, siis mujal veekogu piires võivad jääolud muutuda.

Inimest kannab „terve“ jää.
Selles puuduvad lõhed või
praod, väljanägemine on ühtlane ja sile.
Pikipragu vähendab jää tugevust ligi 25%, ristipragu ligi 40%.
Jää paksus peab olema vähemalt 10 cm. Kevadel ja sügisel ei

Kuidas tunda ära „turvalist“
jääd

pruugi isegi see jää olla turvaline.
Jää võib olla nõrgem järgmistes kohtades:
kõrkjate kasvukohtades;
madalikul;
 allikate juures (lumekatteta
jääl on allikakohad näha tumedamate laikudena);
 kanalisatsiooni, jõe, oja või
kraavi suudmekohas;
koolmekohtades;
jõe kitsenemis- või pöördekohas;
laevateedel.
NB! Vooluveekogul, nt jõel
on jää alati nõrgem kui järvel või
tiigil.
Maris Moorits
Lääne päästekeskuse
kommunikatsioonijuht
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Uued tuuled noortekeskuses

135 aastat tag

J

a käes ongi uus aasta ning
meie noortekeskuses toimub nii mõndagi. Kõige
suurem muutus on see, et meil
on uus noorsootöötaja, kelle
nimi on Janika Siig. Tema on
pärit Lääneranna vallast, Kulli külast. Janika nägi kuulutust
ja mõtles, et miks mitte proovida midagi uut ja avastada enda
jaoks noorsootöötaja amet. Tal
on plaanis ennast ka selle valdkonnaga kurssi viia ning esimesel võimalusel osaleda kursustel ja koolitustel. Me kõik aitame tal uue tööga kohaneda ja
õpetame kõike, mida on tal vaja
teada ja osata.
Enne jõule pidime kahjuks
noortekeskuse uksed sulgema seoses koroona kiire levikuga, aga enne seda toimus
meil noortekas nii mõndagi, nt
väga teguderohke oli 23. – 27.
novembril noorsootöö nädal
“Loon ise oma elu”.
Üle-eestilisel helkurkõnnil “Helkuriga sõbraks” osales
pea 20 noort. Nii suur seltskond lõi meid algul meeldivalt
pahviks, aga saime kõik noored
2+2+2+2 seltskondadesse jagatud ja läkski tööks. Ära jagatud
sai veidi üle 60 helkuri. Meid
toetas ja turvas sellel kõnnin
tõeline politsei professionaal
Signe Laasi, kellega on meie
noortel alati väga meeldiv, asjalik ja sõbralik koostöö olnud!
Pä ka pi kue man da Kai di
valvsa ja emaliku pilgu all toimus piparkoogimeistrite töötuba. Noortekeskuses kajasid
taignarullimiskolksude vahel
noorte rahulolevad hõiked, iga
õnnestunud kujundi üle, mis
taignast välja õnnestus vormida. Oo jaa, kui maitsev see kõik
oli! Mitte ainult tainas vaid ka
piparkoogid ise.
Huvide ja hobide päev jäi
pisut kahvatuks. Veidi aktiivsemalt ootasime noori oma huvitegevust ja hobisid üksteisele
tutvustama. Selle eest Merili
elevandi kogu noorteka aknalaual püüdis pilke!
Novembris ja detsembris
toimusid meil ka kokandusringi tunnid, kus valmistati

K

mulgiputru, šokolaadi-küpsisetorti, vahvleid ja loomulikult ka piparkooke. Eriti tore
on kokandusringide juures see,
et kõik mis ise valmistad, saad
ka ära süüa. Kõik süüakse ära!
Tore uudis on see, et uuel aastal
hakkame noortekeskuse kööki laiendama, et osalejaid saaks
hajutada ja rohkem noori võiks
kokandusringis osaleda. Hetkel ootame köögimööbli saabumist ja kui see on kohal, siis
hakkame tööle.
Töid aitab teostada kohalik
ettevõte Marendow OÜ.
10. det sembril sai meie
noortekeskus 10. aastaseks.
Kahjuks suurt sünnipäevapidu pidada ei saanud, aga ühiselt vaadati noorteka avapeo
videot, söödi küpsist ja kommi
ning eriti tore üllatus oli kingitus kohaliku ettevõtte Kaltsu
butiigi poolt. Kui olukord on
parem ja piiranguid ei ole, siis
teeme kindlasti suurema sünnipäevapeo. Seega jälgi reklaami!
14. detsembrist oli noortekeskus suletud ja toimetasime
interneti teel. Seega otsustasime proovida facebook live´i,
mille teemaks oli jõulukaunistused ja -ehted. Noorsootöötaja Karoliine koos oma tütre Kenega näitasid ja rääkisid, milliseid jõulukaunistusi
on võimalik ise meisterdada.
Tore oli näha, et tunni aja jooksul meie videot käidi vaatamas
küll ja loodan, et see oli kellelegi abiks.
Enne jõule toimus ka e-mälumäng teemal "Jõulud", kus
oli 10 lihtsat küsimust. Noorte

arvestuses saavutas I koha Ingmar ja lastevanemate arvestuses Kati. Auhinnaks oli värskelt
saabunud T-särk noortekeskuse logoga, mida on võimalik
kõigil huvilistel soetada. Ainult
küsi Tõstamaa noortekeskuse
noorsootöötajate käest!
Uuel aastal tegutseme nii
nagu on lubatud. Järgima peame ruumides 50% täituvust,
hoiame distantsi, puhastame vahendeid ja peame kinni hügieeninõuetest – peseme
käsi ja kasutame desinﬁtseerimisvahendit, mis on igal pool
kättesaadav kõigile. Üritame
korraldada tegevusi ka õues.
Siiani on noorte külastatavus
väiksem, kui muidu ning kedagi minema ei ole pidanud ajama, sest ühed lähevad ja teised tulevad. Suuremaid gruppe
noortekeskusesse pole tekkinud, keda peaks korrale hakkama kutsuma. Jälgime seda ka
edaspidi!
Oleme vastutus- ja kohusetundlikud ning püsime haigena
kodus. Tee seda ka Sina!
Karoliine Kask
noorsootöötaja

olonel Aleksander Seiman (ki ri ku kir ja des
ka Seimann), tule vane Vabadussõja sangar ja kolme Vabadusristi kavaler, sündis
23. (vkj 11.) jaanuaril 1886. aastal Pärnumaal Tõstamaa vallas
Kastna mõisa tööliste isa Mihkli/Mihail ja ema Liiso/Elisaveta
perekonnas. Üldhariduse sai ta
Pärnu linnakoolis. Sõjalise hariduse omandamiseks astus septembris 1904. aastal Vilno (Vilniuse) sõjakooli, mille lõpetas
1907. aasta augustis alamleitnandina. Aastatel 1923 – 1924 täiendas ta end kõrgemate sõjaväelaste informatsioonikursustel.
Pärast sõjakooli lõpetamist
teenis Seiman nooremohvitserina 6. Geok-Tepinski tagavarapataljonis Taga-Kaspia sõjaväe ring kon nas. No vemb ris
1910 viidi ta üle 19. Turkestani
kütipolku, kus novembris 1911
ülendati leitnandiks. Polgus oli
ta majanduslikel ametikohtadel – ladude ülevaataja, kortermeister, töömeeskonna ülem,
mobilisatsioonijaoskonna juhataja, leivaküpsetamise juhataja.
Märtsis 1913 lähetati Seiman
Ašhabadi (Türk menistanis)
ohvitseride majandusühisuse
laekuriks.
I maailmasõja puhkedes saadeti ta 19. Turkestani kütipolguga septembris 1914 Kaukaasiasse, kus algas sõjategevus
Türgi vägede vastu. 8. detsembril 1914. aastal sai Seiman lahingus türklaste vastu raskelt puusa haavata. Alles jaanuaris 1915.
aastal õnnestus ta tagalasse ravile saata. Kuul oli purustanud
puusa ja jalaluu, mille tagajärjel
oli ta üle aasta haiglaravil. Hilinenud ravi põhjustas jalavigastuse, mistõttu jäi ta elu lõpuni
lonkama.
Lahingus osutatud vapruse
eest annetati leitnant Seimanile
märtsis 1915. aastal Püha Vladimiri 4. järgu orden koos mõõkade ja lehviga.
Polku naasis ta 1915. aasta
detsembri lõpus, kus oli järgnevalt tööroodu ülem. Jaanuaris
1916 ülendati ta alamkapteniks.
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gasi sündis Kastnas kolonel Aleksander Seiman

23. jaanuaril tähistati Tõstamaal piduliku kogunemisega Kastnas sündinud Vabadussõja sangari ja endise
Kaitseliidu ülema kolonel Aleksander Seimani 135. sünniaastapäeva. Tähtpäeva korraldajad olid Kaitseliit ja
Eesti Sõjahaudade Hoolde Liit. Kolonel Seiman on üks üheksast mehest, keda on tunnustatud kolme Vabadusristiga (I/2, II/2, II/3). Seimani mälestuskivi juurde asetasid pärjad Kaitseliit ja Tõstamaa osavald.

Väljaõppinud ohvitseridest
oli lahinguväljal puudus ja aprillist 1916 määrati ta 12. roodu
ülemaks, oktoobrist 1916 õppekomando ülemaks, oktoobrist
1917 3. pataljoni ülemaks.
Septembris 1916 annetati
talle Püha Anna 4. järgu orden
mõõgal. Sõjaliste teenete eest
ülendati jaanuaris 1917 kapteniks ja sama aasta septembris
alampolkovnikuks.
Rahvusväeosade loomisel
kutsus 1. Eesti polgu ülem polkovnik Aleksander Tõnisson ta
teenistusse kodumaale ja Aleksander Seiman asuski 1917. aasta 24. detsembris polguülema
abi kohale.
Veebruaris 1918 ülendas Eesti Ajutine Valitsus ta polkovnikuks. Ühtlasi oli ta veebruarist
1918 polgu ohvitseride komitee
esimees ja ohvitseride aukohtu
liige.
Eesti sõjaväes oli Seiman alates 21.11.1918 – 01.12.1919
4. jalaväepolgu formeerija ja
ülem, juhtides Vabadussõjas
polku lahingutes Punaarmee
vastu Viru ja Narva rindel ning
tagalateenistuses 9.01.1920 1.05.1920 sõjavägede ülemjuhataja käsundusohvitserina.
Vabadussõjas osutatud sõjaliste teenete ja isikliku vapruse
eest annetati talle
Vabadusrist I/2. – 18.05.1920
Vabadusrist II/2. – 18.02.1925

Vabadusrist II/3. – 21.03.1920
300 000 marka ja normaaltalu Läänemaa Sinalepa mõisast. Selle vahetas ta hiljem Harjumaa Mõigu mõisas asunud
Hiiemäe talukoha vastu.
3.1920 – 8.1923 oli ta Korraldusvalitsuse ülem ja sõjaministri käsundusohvitser, ühtlasi
1920 VVabaduse Risti nõukogu esimees ja 1922 – 1924 sõjanõukogu liige. Kolonel novembrist 1922. 1. diviisi ülema abi
15.03.1924 – 1.07.1924. Ranna-, õhu- ja sisekaitse ülema abi
1.07.1924 kuni tegevteenistusest lahkumiseni 1.04.1927 (korduvalt ka RÕS ülema ja Tallinna garnisoniülema kt.). Kolonel
Aleksander Seimann oli Kaitseliidu ülemaks (taasloojaks)
pärast 1. detsembri 1924. aasta
riigipöördekatset 17.12.1924 –
16.02.1925, ühtlasi ka Sõjaväljakohtu esimees.
Aleksander Seiman oli ka
ühiskondlikus elus väga aktiivne. Ta oli valitud Sõjavägede
Staabi aukohtu ja Ohvitseride
Keskkogu juhatuse ning Ranna-,
õhu- ja sisekaitse staabi ohvitseride kogu juhatuse ja aukohtu
esimeheks jne.
Aprillis 1927 arvati kolonel
Aleksander Seiman reservi vormikandmise õigusega.
Juba Vabadussõja ajal oli
Alek sander Seiman Nar vas
abiellunud Adele Vilhelmine

Villig´iga. Abikaasa oli Vabadussõja ajal halastajaõde. Perre sündisid lapsed Juta (1922), Õnne
(1927) ja Valdur (1929).
Pärast sõjaväeteenistusest
lahkumist rajas Aleksander Seiman Tallinna külje all autasumaale 33 hektarilise Hiiemäe
talu. Pidas friisi tõukarja, millega esines põllumajandusnäitustel. Ta oli Vabaduse Risti Vendade Ühenduse Tallinna osakonna liige ning kuulus Kaitseliidu
Harju Malevasse ja tuletõrje
ühingusse.
Kotkarist III kl teenetemärk
annetati talle 22.01.1931 kui KL
Mõigu üksikrühma õppepealikule. Alates 1932. aastast oli ta Vabadussõjalaste liikumise aktiivne
tegelane olles Eesti Vabadussõjalaste Kesliidu juhatuse liige ja Tallinna Eesti Vabadussõjalaste Liidu
Nõukogu liige.
12. märtsil 1934 teostatud
pöördel vangistati Artur Sirgu,
Andres Larka ja teistega koos ka
Aleksander Seiman ning teda
karistati juunis 1934 ühe aastase
vangistusega tingimisi.
1935. aasta mässukavatsusest
osavõtu pärast mõisteti ta ühe
peategelasena mais 1936 sõjaringkonnakohtu poolt 20 aastaks sunnitööle.
Seiman vabanes vanglast
1938. aasta amnestiaseadusega,
1939 ennistati Vabadusristid ja
1940 koloneli auaste.

Taas arreteeriti ta NKVD
poolt 29.11.1940, tribunal langetas 25.02.1941 surmaotsuse
ning 5.04.1941 lasti ta maha Tallinnas või Tallinna lähistel. Kolonel Aleksander Seimani matmiskoht ei ole teada.
1941. aasta juunis küüditati abikaasa koos kolme lapsega Venemaale Kirovi oblastisse. Pärast sõda tulid lapsed küll
tagasi Eestisse, kuid arreteeriti taas ja saadeti uuesti tagasi Venemaale. Poeg Valdur Seiman põgenes 1952. aastal ja
jäigi Venemaal teadmata kadunuks. Abikaasa ja tütred pääsesid tagasi kodumaale alles aastaid hiljem.
16. augustil 1998 avas Eesti
Sõjahaudade Hoolde Liit Pärnumaal Tõstamaa kalmistu juures
kolonel Aleksander Seimanile
mälestuskivi. Kõik monumendi
püstitamise ja avamisega seotud
asjaajamised võttis enda kanda
Eesti Sõjahaudade Hoolde Liidu
juhataja Tiina Tojak. Vallas oli
abimeheks muinsuskaitsja Andrei Udu.
Kivi valmistas ARS-Monumentaali kiviraidur Ats Kasemaa. Aluse ja haljastuse eest
kandis hoolt Tõstamaa vald.
Avamisel kõnelesid ajaloolased Hannes Walter, Jaak Pihlak,
Rein Helme, Mati Õun ja Tõstamaa vallavanem Tooma Rõhu.
Avamisesest võtsid osa ka
kolonel Aleksander Seimani tütred Juta Odar ja Õnne Leirost,
Mälestuskivi pühitsesid – EELK
praost Andres Põder, EAÕK
ülempreester Emmanuel Kirss
ja Pärnu Immanueli koguduse
pastor Joosep Tammo. Auvalves
seisid kohalikud kaitseliitlased,
esinesid Tõstamaa koolilapsed.
7. oktoobril 2016 avati Rae
vallas Järvekülas Aleksander
Seimanile mälestuskivi.
Tema nimi on kantud Tori
Sõjameeste mälestuskirikus II
maailmasõjas hukkunud Vabadusristi kavaleride mälestustahvlile ja Tallinnas Tondi sõjakooli memoriaalile.
ESHL arhiivimaterjalide põhjal
Tiina Tojak, ESHL tegevjuht
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Näitus “Veelinnurahvas" Tõstamaal

Tõstamaa rahvamaja üleskutse

 Näitus toob vaatajateni Lennart Meri legendaarsete soome-ugri
rahvastest vändatud dokumentaalﬁlmide (“Veelinnurahvas”, “Linnutee tuuled”, “Kaleva hääled” jt) sünniloo ja tutvustab meie hõimurahvaste kultuure.

 Head sõbrad, aidake leida tunnuslause, mis iseloomustab Tõstamaad ja Tõstamaa inimest kõige ehedamalt.

Filmide ainestiku talletamiseks tehti aastatel 1969 – 1988 soome-ugri rahvaste asualadele korduvalt ekspeditsioone, võttegrupi
töös osales etnograafe, folkloriste, kunstnikke ja kirjanikke.
Näitus põhineb reisidel tehtud fotomaterjalil, saatetekstid kirjutas ﬁlmide helirežissöör Enn Säde, kes ka ise neil ekspeditsioonidel
osales. Näituse on kujundanud Peeter Laurits. Väljaandja:MTÜ
Fenno-Ugria Asutus.
Näitus on Tõstamaa rahvamaja avatud 1. kuni 27.
veebruarini, E-R 13 – 17. Üks on seltskond!

Mis on need iseloomulikud märksõnad ja mälupildid, mis seostuvad Tõstamaaga. Mis on see, mis on meile nii omane, mida teistel ei ole, ning läbi mille me saaksime oma kodukanti tutvustada ka
kaugemal olijatele ja kaugemalt tulijatele.
Leidkem need sõnad Tõstamaa kohta, mis väljendaksid kõige
paremini seda, mille üle oleme uhked ja mis teeb Tõstamaast Tõstamaa. On see seotud merega, roositud kinnastega, kadakatega või
järvedega - otsime Tõstamaa lugu sõnalises väljenduses.
Lendlevat mõtet ja loomingulisust!
Katri

Parim jõulutunne tabatud
K

olmekuningapäeval sai teatavaks Tõstamaa rahvamaja poolt korraldatud
fotokonkursi “Jõul minu kodus” tulemused.
Alates 31. detsembrist oli Tõstamaa rahvamaja Facebooki lehel rahva hääletuseks žürii
poolt valitud konkursi paremik.
Žürii koosseis: Kelly Antropov (Meremaa
sadam), Toomas Mitt (Tõstamaa keskkool),
Anu Peterson (Tõstamaa osavalla juht).
Enim hääli kogus jõulukompositsiooniga
pilt, mille autoriks on Kaidi Adler. Foto tõi
Kaidile peavõidu, Meremaa Resto 50 eorose
kinkekaardi.
Väga hea emotsiooni ja tabamusega foto
šampusepudeli korgi lennust, autoriks on
Ingmar Juurik.

Auhinnaline kolmas pilt oli meie konkursi nunnum; pildil lapsed tervitamas ja võtmas vastu kuuse all oma üllatuskingitust jõulujänest. Foto autoriks Epp Tuisk.
2. ja 3. koha fotode autoritele kingib Tõstamaa rahvamaja nende oma pildi A3 formaadis prindituna kapa plaadile, kõik teised
osavõtjad saavad aga mälestuseks A4 foto
oma jõulupildist.
Kõik laekunud fotod peegeldasid helget
jõulutunnet. Suur tänu emotsioonide eest!
Täname ka konkursi pöidlahoidjaid ja kaasaelajaid! Meie kõigi eriline tänu aga Meremaa sadama meeskonnale, kes lahkelt konkurssi toetasid!
Katri

2021. aasta puu on kadakas
E

esti Looduse toimetus on valinud aasta puud 1996. aastast alates. Nagu esimesel korral 1996. a on tänavuse aasta puu
kadakas, täpsemalt meil looduslikuna kasvav harilik kadakas (Juniperus communis).
Kadakas väärib tähelepanu paljude omaduste poolest. Teda peetakse vastupidavuse
sümboliks, kadakas ilmestab kuivi pärandmaastikke saartel ja Lääne-Eestis. Maailmas
on harilik kadakas üks laiema loodusliku
levilaga puuliike. Eestis kohtab kadakat sageli põõsakujulisena, ent ka meil ei ole haruldased kadakapuud.
Kadakas on kahekojaline: emas- ja isaskäbid on eri taimedel. Kevade hakul tolmlevad kollakad isaskäbid ning pärast roheka
emaskäbi viljastamist areneb sellest lihakas

käbi, tuntud kadakamarjana. Esimesel aastal
on käbid rohelised, teise aasta lõpuks saavad
nad küpse ehk sinakasmusta välimuse.
Kadakat teatakse mitmekesise tarbepuuna: tema puidust on saadud näiteks aiamaterjali ja tehtud õllekappasid ja muid puitesemeid.
Kadakamarjad on hinnatud vürtside,
ravimite ja džinni koostisosana. Kadakad on
olulised pärandkoosluste puuliigid, pakkudes elupaika näiteks kadakatäksile ja paljudele teistele lindudele.
Eesti Looduses on kavas kadakat ja tema
omadusi pikemalt tutvustada kogu kadakaaasta vältel.
Toomas Kukk
Eesti Looduse peatoimetaja
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EESTI VABARIIGI AASTAPÄEVA TÄHISTAMINE
laupäeval 20. veebruaril kell 19
rahvamaja juures

SILMADE KONTROLL

JA PRILLIDE MÜÜK

TÄNU

Silmade kontroll 15 €,

prilliostjale TASUTA!

Suur tänu lasteaia personalile, kes on olnud toetavad ja
vastutulelikud selle pika aja jooksul, mil massaažid,
liikumis- ja elektriravi olid lasteaia ruumides.
Palju rõõmu ja tervist!
Rita Algpeus
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Avaldame kaastunnet ANDOLE
isa KALJO LOMBI kaotuse puhul.
Naabrid Ringi 19

Kallis LIIA
Tunneme Sulle ja lastele kaasa, isa ja vanaisa
LEMBIT LOBJAKASE
kaotuse puhul.
Sirje, Lehte, Silvi, Katrin

Valge päeva on varjand
mure kivine sein,
tõde valus on uskuda,
raske kaotuse lein ...

AIN KÄÄR
17.01.1955-14.01.2021

Meie siiras kaastunne Sulle, Liina
kalli isa kaotuse puhul.
Sinu näitering

MATI KIRI
10.02.1950-20.01.2021

LUUME KIINVALD
07.06.1953-24.01.2021

Avaldame kaastunnet
Evele, Liinale ja Railile nende leinas.
Tõstamaa Rahvamaja

