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TOIMETUS

Toimetaja: Ülle Tamm tel 505 5340, 
küljendaja: p2

Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus 
              Tõstamaa osa val la keskus

Internet: parnu.ee, www.tostamaa.eu

Levi: Tõstamaa PMÜ kauplus, Tõhela raamatu-
 kogu,  Tõs ta maa raa ma tu ko gu, 
 Pootsi pood, Tõstamaa bensiinijaam.

Trükikoda: OÜ Hansaprint

Tiraaž: 550 tk

Saatke meile oma jutte ja fotosid aadressil 
leht@tostamaa.ee

Määrin leivale peale Kosmonau-
tica vürtsikat umbrohupestot 
ja krõmpsutan kõrvale koduaia 

redist. Suurepärane maitsekombo aknast 
sissevoogava päikesevalguse ja konnaki-
sa taustal. Mõnuhetki ei tohi unustada, ilu 
peab jõudma imetleda ka. Suvine olemine 
oleks justkui kohal, sest aed nõuab ning kii-
rustab töödega takka.

Vinduv kevad on andnud põõsaste-
le lopsaka kasvu, vapper kuid tige tikker 
on visanud kolmekümne sentimeetrised 
võsud ja marjadki juba pöidlajämedused 
küljes. Kunagi väitsid kohalikud saarla-
sed, et see põõsas saarel ei kasva, aga sõn-
nik paneb asjad omale kohale, arvan ma. 
Kasvuhoonega oli sama lugu, meie esime-
se kasvuhoone püstitamise järel kergitati 
imestunult kulmu ja ennustati lühikest iga. 
Aastaid olen saanud imemaitsvaid toma-
teid oma kasvumajadest ja tasapisi on uude 
usku pööratud ja põlisemad elanikud. Ei 
tohi oma jonni jätta, see oleks liiga lihtne. 
Soojalembelistel kurkidel on taas õnnestu-
nud aiamaalt kaduda ja ilmselt tuleb juba 
traditsiooniline järelkülv teostada, ka siin 
ei saa jonnimata läbi. 

Meie suvi on lühike, aga kirglik. Esma-
pilgul näib see ainult ühe suure peo ning 
pillerkaarena, lusti ja lõbu täis. Suve algul 
lähevad lapsed koolidest lendu ja sügiseks 
on nad juba kuhugi paigutunud. Tuleb teha 
julgeid ja kiireid otsuseid. Kinni tuleb püü-
da iga päikesekiir ja vihmapiisk, et min-
na vastu pimedale ja teadmatust täis aja-
le. Täita kõik salved metsa ja aiasaaduste-
ga. Hoida õlg-õlatunnet ja kasvatada seda 
tugevaks sidemeks tulevaste ebakindlate 
aegadega hakkama saamiseks.

Lipsti astub tuppa lapselaps ja teatab, et 
ta kohe ei saa aru, miks vikerkaarel ei saa 
kõndida. Huvitav miks ta nii küsis. 

Ül le Tamm, 
toi me ta ja

Juhtkiri
Pärnu linnavalitsus kuulutas välja 
„Värvid linna!“ 2022. aasta kampaania, 
mille eesmärk on väärtustada kohalikku 
elukeskkonda, parandada Pärnu linna 
visuaalset ilmet, säilitada olemasolevat 
puit- ja kiviarhitektuuri ning aidata kaa-
sa ehitiste välisilme korrastamisele.

Linn toetab kinnisvaraomanikke ehitiste 
värvikuue värskendamisel, kompenseeri-
des neile osaliselt hoonete, sh abihoonete, 
või ka näiteks piirdeaedade ja katuste värvi-
misega seotud kulud. 

Alates käesolevast aastast toetab Pärnu 
linn kampaaniaga ka hoonete fassaadidele 
seinamaalingute ehk muraalmaalide tege-
mist. Pärnu linnavalitsuse linnakujunduse 
spetsialist Janno Poopuu avaldas lootust, 
et seinamaalinguteks vajalike värvide ostu-
toetus võiks pärnakates tekitada huvi kat-
ta oma hooned, kasvõi osaliselt, põnevama 
lahendusega kui lihtsalt uus kiht värvi. 

„Maalingud rikastaksid oluliselt meie 
linnaruumi,“ märgib Poopuu. Seinamaa-
lingute tegijaid-kunstnikke on Poopuu kin-
nitusel päris palju. Kui hooneomanikul ja 
kunstnikul on võimalik eskiislahendus val-
mis, võiks oma ideed Pärnu linnavalitsuse 
linnakujunduse spetsialistiga jagada. 

„Saame koos hinnata, kuidas soovitud 
lahendus nii konkreetse hoone kui ka selle 
ümbrusega sobib,“ selgitab Poopuu.

Värvitoetuse tingimused
Värvikampaaniast võivad osa võtta kõik 

Pärnu linnas (sh ka osavaldades) ehitisi 
omavad füüsilised ja juriidilised isikud – 
eramajade omanikud, korteriühistud, asu-
tused (v.a linnaasutused) jne.

Osalemiseks peab ehitise omanik, või 
tema volitatud esindaja, esitama Pärnu lin-
navalitsusele kirjaliku avalduse. Avalduse 
vormi saab linnavalitsuse infolauast Suur-
Sepa 16 ja Pärnu linna veebilehelt www.
parnu.ee. Avaldusele tuleb lisada, seisukor-
ra fikseerimiseks, foto värvitavast ehitisest. 

Avaldusi saab esitada kuni k.a 31. 
oktoobrini (kaasa arvatud). Avaldusele vas-

tab linnavalitsuse planeerimisosakond kir-
jaliku teatega kampaanias osalemise kohta.

Kampaania tingimustega ei piirata ega 
suunata osalejate eelistusi värvitootjate ega 
edasimüüjate valikul. Värviostul rakendu-
vad tavapärased, kaupluste vm edasimüüja-
te poolt korraldatavad allahindlused, klien-
dikaardi soodustused jne. 

Linnavalitsus hüvitab kampaanias osa-
lenud ja tähtajaks värvimistööd lõpetanud 
juriidilisele või füüsilisele isikule osa värvi-
ostuga seotud kuludest. 

Kulud hüvitatakse, kui värvimistööd on 
teostatud tähtajaliselt ehk hiljemalt käes-
oleva aasta 23. oktoobriks. 

Kulude hüvitamise suurus sõltub ehitise 
omaniku omaosaluse (värvikoguse maksu-
muse) suurusest. 

Kuluhüvitised on diferentseeritud järg-
miselt:
§ 10 – 150 liitrise värvikoguse (omaosalu-
se) puhul on hüvitatav summa 50 protsenti 
värvi maksumusest;
§  151 liitrise ja enama värvikoguse 
(omaosaluse) puhul on hüvitatav summa 
40 protsenti värvi maksumusest, kuid mitte 
rohkem kui 4000 eurot.

Toetuse maksimummäär on varase-
maga võrreldes tõusnud 2500 eurolt 4000 
euroni.

Planeerimisosakond hindab kampaa-
nias osalenud ehitisi ajavahemikul 7. - 11. 
november. 

Kuluhüvitised makstakse välja pärast 
kampaania lõppu. 

Vastava otsuse tegemiseks esitab ehitise 
omanik linnavalitsusele kampaaniaga seo-
tud värviostu kuludokumendid. Linnava-
litsus kontrollib kuludokumentide õigsust 
ja värvimise tulemust ning kinnitab kam-
paania tulemused.

Kampaaniat „Värvid linna“ on Pärnus 
korraldatud alates 2000. aastast.

Anu Villmann
Pärnu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist

Hooned kui maalilõuendid Linnavalitsus 
ootab kandidaate 
„Kauni kodu“ 
konkursile
p Pärnu linnavalitsus kutsub 
pärnakaid ja linnakülalisi mär-
kama Pärnu keskuslinnas ja 
osavaldades ilusaid hästi hool-
datud aedu, hooneid ja hoove 
ning esitama neid konkursile 
„Kaunis kodu“. 

Iseenda või naabri kenast 
kodust ja aiast saab anda linnale 
teada 31. juulini (kaasa arva-
tud). Selleks palume saata e-kir-
ja Pärnu linnaaednikule Anu 
Nurmesalule meiliaadressil 
anu.nurmesalu@parnu.ee. 

Kirja tuleks panna kauni 
kodu täpne aadress ning võima-
lusel ka pererahva nimi ja ühe 
pereliikme telefoninumber ja/
või meiliaadress.

Konkursikomisjon valib 
igast Pärnu linnaosast välja neli 
kaunist väikeelamut (Raeküla, 
kesklinn, Ülejõe, Vana- Pärnu) 
ning Paikuse osavallast ühe ja 
Audru - Tõstamaa osavallast 
(need kaks osavalda on konkur-
sil ühe piirkonnana) ühe kauni 
väikeelamu.

Lisaks valitakse üks parima 
heakorrastusega korruselamu 
ja üks parima heakorrastuse-
ga teenindusettevõte. Parimate 
valimisel lähtub komisjon hal-
jastuse tervikilmest, hinnates 
haljastuse kokkusobimist ela-
mu, piirde ja tänavailmega.

Pärnu linnaaedniku Anu 
Nurmesalu sõnutsi näeb nii 
Pärnu keskuslinnas kui osaval-
dades aasta-aastalt aina enam 
maitsekalt kujundatud ja ees-
kujulikult hooldatud õueala-
sid ühes heas korras majadega. 
Nüüd on aeg neist linnale teada 
anda.

„Kauni kodu“ konkur-
si võitjate tänuüritus toimub 
septembris. Konkurss „Kaunis 
kodu“ toimub igal suvel. 

Anu Villmann
Pärnu linnavalitsuse 

kommunikatsioonispetsialist

Kroonika märgib Tõsta-
maa hariduselu algus-
aastaks 1688, ehk siis 

334 aastat on siinkandis erine-
vates hoonetes kooli peetud. 
Viimased 100 aastat, mõelda 
vaid - terve sajand - on mõisa-
kompleksis tarkust jagatud.

Noor Eesti riik otsustas oma 
esimestel aastatel, et haridus 
on see, mis riigile enim korda 
läheb - meil on vaja koolimaju! 
Ent ajad olid vaesed, ilmasõda 
just lõppenud ning koolima-
jade rajamiseks nappis raha. 
Tehti otsus - mõisahoonetesse 
tuleb tarkusetemplid rajada. 

Tarkust on Eesti rahvas ala-
ti väärtustanud, samuti siin-
kandis - laste tuleviku nimel 
sai Tõstamaa mõisahäärberist 
koolimaja. Sajandi sisse mahub 
4-5 inimpõlve - lapselapsest 
vaarvanemateni välja, kes kõik 
häärberis õppinud.

100 aastat tagasi asutati 
korraga mitusada mõisakooli. 
Tänaseks on mõisakoole Ees-
tis 50 - 60 ringis. Arvu kahan-
das peamiselt II maailmasõda 
ja linnastumise algus eelmise 
sajandi 60. aastatel. 

Kahjuks protsess jätkub ja 
maakoole (sh ka mõisakoo-
le) suletakse igal aastal. Seega 
on Tõstamaa mõisakool oma 
gümnaasiumiklassidega täna 
unikaalne nähtus.

Saja aasta sisse mahub palju 
ajaloo keerdkäike. Alustati alg-

Tõstamaa mõisakool 100

Järgmised Tõstamaa Tuuled ilmuvad 
augustikuu lõpus. 

Meeleolukat ja tegusat suve Teile 
head sõbrad!

Toimetus
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Oli see vast pöörane kevad! 
Välajasõidud, üritused ja tähis-
tamised. Pikk piirangute aeg tuli 
tagasi teha.

Märtsis tähistasime naistepäeva, ema-
keelepäeva ja saime üle hulga aja teha 
matemaatikavõistlust Känguru. Kuu 
lõpus oli ka lastevanemate koosolek nii 
koolimajas kui ka virtuaalselt.

Aprill algas naljapäevaga ja toimus ka 
edasilükatud traditsiooniline Playback 
show. Üle pika aja toimus koolikontsert, 
esinemas käis Jaagup Tuisk. Jaagup lau-
lis ja rääkis, kuidas tema laule kirjutab. 
Kohapeal tehti koos õpilastega üks uus 
laul valmis. 

Aprilli keskel peeti 12. klassi tutipidu 
ning Tõstamaa solistide konkurss toimus 
rahvamajas. Tore oli näha ka koolinoori 
Jüriöö jooksul, mida on korraldanud Tõs-
tamaa spordiklubi. Kuu lõpus külastasid 
kolm õpilast koos õpetaja Karoliine ja 
direktori Toomas Mitiga Erasmus+ pro-
jekti raames Poolat.

Maikuu algas kohvriteatriga, kus 
Heino Seljamaa rääkis lastele loo Okas-
roosikesest. Koostöös rahvamajaga toi-
mus kaunis emadepäeva kontsert Tõsta-
maa rahvamajas, esinesid meie noored. 

Meie õpilased osalesid ka RäimeWes-
til, mis toimus Lao sadamas. Mai keskel 
osalesid 6. ja 7. klassi õpilased KiVa (Kiu-
samisvaba kool) rattaretkel, mille korral-
das Rääma kool. 

Samuti osalesime Jutufestivalil Ööbi-

kuööd Pärnumaal, mille raames toimus 
kooli saalis teater Oma Lava jutuvestmis-
etendus “Pikktigevanaeit” ning mõisalu-
gude ettelugemine ja regilaulude laulmi-
ne. 

Kuu lõpus oli 9. klassi tutipidu ja meie 
kooli näiteringi noored esitasid näidendi 
“Väike nõid” algklasside õpilastele. Tore 
oli see, et taaskord said noored robooti-
kud minna ka legovõistlusele, mis toimus 
Tartus.

Nii märtsis, aprillis ja mais toimusid 
erinevad väljasõidud, mis eelnevalt on 
ära jäänud või juurde lisandunud erine-
vate projektidega. 

Näiteks riigikaitselaager 10. - 11. klas-
sile, õppereisid Tallinnasse, õppeprog-
rammid Ermistus, Kolga matkarajal. 
Järvakandi klaasmuuseumi külastus ja 
paljud muud sõidud said toimuma tänu 
erinevatele projektidele. Iga kuu toimus 
kooli mälumäng ning maikuus kaitses 
oma loovtöid 8. klass ja juuni alguses 12. 
klass uurimistöid.

Juunikuu üks kõige suuremaid sünd-
musi oli kooli kokkutulek Mõisakool 
100, kus nii õpetajad kui ka õpilased kaa-
sa lõid. Päeval toimusid giidiekskursioo-
nid, judo õpilased näitasid, mida nad on 
õppinud, robootika ringi lapsed näitasid 
legodest roboteid ja kokandusringi poisid 
pakkusid suupisteid. 

Samuti olid avatud erinevad näitu-
sed – loov- ja uurimistööde, poiste töö-
õpetuse tööde, kooli kroonikate ja Pärnu 
Kunstide kooli Tõstamaa maja õpilaste 

tööde näitus. Õhtu edenes 
ansambliga Kardemon ja 
lõpetas diskor Urmas Lass. 
Kokkutulek oli tore, aga 
kahju, et vilistlasi oli vähe. 
Ootasime rohkem külalisi.

10. juunil oli viimane 
koolipäev ja parimatele 
õpilastele tänupäev ning 
18. juunil toimusid 9. ja 12. 
klassi lõpuaktused koo-
li saalis. Noorte silmis oli 
suur rõõm, sest algas suve-
vaheaeg. Tänavustel abitu-
rientidelon juba uued suu-
nad ja sihid!

Ilusat suve!
Karoliine Kask
Tõstamaa Keskkooli 

huvijuht-noorsootöötaja

KOO LI MA JA KA JAS TABkoolina ja jagati külalastele alg-
haridust. Siis võeti sama katuse 
alla lisaks veel kodumajandus-
täiendus- ehk “pruutide kool”. 

Peale II maailmasõda jõuti 
1947. aastal keskkooli esimese 
lennuni, kuid 1970. aastal see 
suleti ja kool tegutses 8-klassi-
lisena. 

1982. aastast alates on majas 
taas tegutsenud keskkool. 
Nõukogude ajal, 80ndatel, teh-
ti plaan rajada mõisaparki uus 
koolihoone. Mõnes mõttes 
võib tänulik olla, et plaan lörri 
läks - mõismaja oleks siis tüh-
jaks jäänud ja varsti lagunenud.

Ometi jõuti ära oodata 
90ndate teine pool. 1996. aas-
tal hakkasid Kristi ja Rein Raie 
laemaalinguid avama ja kultuu-
riväärtusi kaardistama. 

Aastatel 1998 – 2004, 6 aas-
ta jooksul, toimusid osaühing 
Vana Tallinna restauraatorite 
ja aktsiaselt FKSMi ehitajate 
poolt restaureerimis- ja ehitus-
tööd. 

Väga suured tänusõnad 
meie kõigi poolt tollel ajal 
tegutsenud meestele: vallava-
nem Toomas Rõhule ja ehitus-
nõunik Ain Birgile! Meenub 
ehitustööde periood ning see, 
kuidas oli võimalik öelda, kas 
Toomas ja Ain on juba majas - 
kui õhus oli tunda Ain Birgi kir-
situbakat, siis tulvas hinge rahu 
- nii, asi on kontrolli all, objektil 
on asjatundjate pilk peal.

Ja tulemus on kiiduväärt - 
külalised imestavad - kas see 
on tõesti koolimaja - on ikka 
huvitav õpikeskkond! Kui meie 
mõisakooli õpilased käivad 
teistes Eesti või Euroopa kooli-
des, siis tagasi jõudes nendivad, 
et uued koolimajad on huvi-
tavad, ent meie kool on kõige 
ägedam.

Kooli kokkutulek „mõisa-
kool 100“ on mälestuste päev. 
Tullakse, meenutatakse koo-
liaega, õpetajaid, klassikaasla-
si. Ühel eelmisel kokkutulekul 
imestas vilistlane, et kool on 
täiesti muutunud, ainult kaks 
asja on samad - prügikast on 
sama koha peal ja Lya Vesik on 
ikka veel maja peal liikumas. 

Koolimaja võib ju muutu-
da, ent mälestusi ja emotsioone 

tekitavad meis inimesed. Siia-
ni võib tunda kuklas Elli Terase 
valvast öökullipilku ja peatrepil 
kajab legendaarse Ants Pirso 
muhe hääl. Sügav kummardus 
Teile kõigile, kes te oma hinge 
siia majja panite ja haridustun-
galt käes hoidsite!

Oleme Pärnu linna ainus 
mõisakool. Meil on väikese 
kogukonna mõisakool. Oleme 
õpilaskoduga mõisakool. Meie 
eripäraks on hoolivus ja seda 
on tänases kriisidest kubisevas 
maailmas kõige enam vaja. 

Väikese koolikollektiivi eelis 
on erivajaduste märkamine, 
nendega arvestamine. Nüüd 
on ka üleüldine arvamus muu-
tumas: hakatakse mõistma, et 
kooli säilimine maal pole pel-
galt haridusküsimus, vaid ka 
julgeoleku küsimus.

Kooli mõtteteraks on: “Ei 
saa ma targaks üleöö, see kõik 
on pikk ja pidev töö”. Õppimine 
on nagu mägironimine: “ Mine 
nii kõrgele kui näed, ja kui saad, 
mine veel kõrgemale, näed veel 
kaugemale”. See on õpetaja kõi-
ge tähtsam ülesanne - juhatada 
teed tarkuse poole, innustada, 

julgustada, motiveerida.
Aga ka hingetarkust peab 

õpetama. Sõbraliku õhkonna 
tagavad eelkõige kooli tööta-
jad. Kõik need inimesed, kes 
iga päev õpilaste arengusse 
panustavad. Mitte ainult õpe-
tajad, vaid ka kokatädi Mesike 
ja töömees Kalev kasvatavad ja 
õpetavad. Me kõik!

Tiiu Kuurme, kasvatustead-
lane, on öelnud: “Kui ühe inim-
põlve vältel on maailm muutu-
nud rohkem kui eelneva tuhan-
de aastaga, siis ei saa endiseks 
jääda ka kasvatus ja kool.”

 Jah - mõisakooli sisu küll 
muutub, ent koolimaja - meie 
vana daam, roosa kleit seljas, 
peab jääma kandma neid väär-
tusi, mis siinkandi inimestele 
on olulised olnud. Ka järgmi-
sed 100 aastat on haridus siin-
mail valgus! 

Parfraseerides Eesti kõige 
kuulsamat filmi: “Meie reliikvia 
on haridus!”.

Elagu mõisakool!

Toomas Mitt
koolmeister

Tihe kevad koolimajas
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Esimesel juunil tähistasime ühiselt Tõstamaa lasteaia, Tõsta-
maa noortekeskuse ja Tõstamaa rahvamajaga nii Tõstamaa 
lasteaia 65. sünnipäeva kui ka LASTEKAITSEPÄEVA! Las-

teaia sünnipäeva puhul esinesid lasteaialapsed ja vilistlased. Külas 
käisid ka loomad, tehti näomaalinguid, glitter tatoo’sid, meisterdati 
ja lõpetuseks ehitati putukatele hotell.

15.-17. juunil toimus Tõs-
tamaa noortekeskuse järje-
kordne suvelaager Ermistu 
puhkekülas. 

Laagris oli palju erinevaid 
tegevusi – tutvumismängud, 
mälumäng, QR koodi ja maas-
tikumäng, kanuusõit järvel, 
vibulaskmine, meisterdamine, 
jalutuskäik poodi, reklaami väl-
jamõtlemine ja esitamine ning 
lõkkeõhtud. 

Kanuusõidu ja vibulaskmise 
viis läbi Seikluspartner, ülejää-
nud tegevused viisid läbi noor-
sootöötajad Janika ja Karoliine. 
Kõik ööbisid kämpingutes ja 
Võrgukuur hoolitses selle eest, 
et meil oleks kõhud korralikult 
täis.

Erinevatest Eesti kohtadest 
oli kohal 39 noort – Tallinnast, 
Haapsalust, Pärnust, Audrust 
ja loomulikult ka Tõstamaalt. 
Huvilisi oleks olnud rohkemgi, 
aga õpetajaid oli ainult kaks – 
Janika ja Karoliine. 

Kõik said omavahel väga häs-
ti läbi ja laager möödus problee-

mideta. Nii mõnigi noor leidis 
endale uue sõbra. 

Osalejad tõid välja, mis oli 
laagris halvasti ja mis hästi. Halb 
oli ilm, külm vesi, kämpas vähe 
ruumi, külmkapp tegi imelikku 
häält, poisid koputasid, pois-
te muusika, vaba aega liiga pal-
ju, liiga vähe meisterdamist ja 

koristamine.
Hea oli söök, õpetajad, män-

gud, toakaaslased, kanuu-
sõit, meisterdamine, QR koo-
di mäng, vibulaskmine, reklaa-
mi tegemine, vaba aeg, öörahu, 
lõke, ujumine, kaua magamine 
ja see, et oli lõbus.

Meie täname Seikluspartneri, 

Ermistu puhkeküla, Võrgukuu-
ri meeskonda, kõiki osalejaid 
ja nende vanemaid. Tänu teile 
oli meil ülivahva ja tore noor-
teka suvelaager. Suured, suured 
tänud!

Ilusat suve!
Karoliine ja Janika

Sünnipäevahõngu ja lasterõõmu täis päev

Noorteka suvelaager

Gerda Kordemetsa nimi 
ei vaja teatrihuviliste-
le lähemat tutvusta-

mist, eriti veel Tõstamaa kandis. 
Tema sulest ja lavastajatööna on 
Tõstamaa mõisas etendunud 
koguni seitse lavastust: „Pruu-
tide kool“, „Surm, sünd ja laula-
tus“, „Vanameestesuvi“, „Tsepe-
liin“, „Skvottimine võhikutele“, 
„Karlsonson“ ja „Tõeajastu lõpp“.

Paar aastat tagasi program-
mi „Kihnu Kultuuriruum“ tar-
beks kirjutatud „Kihnu Jenkat“ 
mängis Vana Baskini Teater 
eelmisel suvehooajal 11 kor-
da, neist kolm Pärnus. Pärnus 
anti lisaetendus, sest eelnevate-
le etendustele ei mahtunud kõik 
teatrihuvilised ära.

Produtsent Aarne Valmise 
sõnul on „Kihnu Jenka“ üks ütle-
mata ilus ja soe näitemäng, kus 
kõik laval kaasa tegevad näitle-
jad ise kogu südamest etendust 
naudivad. 

„Suur au oli esietendusel 
Kihnu Virvet võõrustada. Kord 
naeris Virve oma heleda hääle-

ga, kord oli tal silmad märjad – 
see oli väga südamesse minev ja 
liigutav emotsioon,“ meenutab 
Aarne Valmis. 

„Sedakorda mängime hooaja 
viimase lavastuse Manija saarel - 
Virve noorepõlve saarel. See on 
algusest peale olnud näitetrupi 
suur salasoov. Oleme peljanud 
kuidas teatrisõbrad kohale ja 
õhtul tagasi mandrile sõiduta-
da, kuid kohalike paadiomanike 
toel on seegi logistikaülesanne 
lahendatud,“ rõõmustab Valmis. 

Munalaiult hakkavad paadid 
külalisi saarele vedama kell 16 
ning peale etenduse lõppu vee-
takse kõik soovijad jälle mand-
rile. Jalavaeva saab soovi korral 
auto kastis sõites kergendada.

Gerda Kordemets meenutab 
omakorda, kuidas trupiga Virvel 
Kihnus külas käidi. 

“Virvele oli näidend ette loe-
tud ja ta teadis ka selle pealkir-
ja. Aga ikka kätsatas peaaegu 
esimese asjana eht-virvelikult: 
“Kust sa selle Jenka välja võtsid? 
Ühtegi Jenkat pole olnd!” Ma 
tõmbusin täitsa kangeks ja hak-

kasin pingsalt mõtlema, et kust 
ma selle Jaani hüüdnime olin 
võtnud. Ei tulnudki kohemaid 
meelde. Siis Virve ütles, muige-
ga suunurgas: “Meil oli ikka Jän-
ka!” Nii see tegelane jäi kirjapil-
dis Jenkaks, aga hääldada püüa-
vad näitlejad teda ikka Jänka.”

Manijale võib tulla pisut 
varem, et võtta aega saarega tut-
vumiseks või uuendada oma 

sõprust saarega. Muuseumis 
annab MTÜ Manõja kultuu-
riselts põhjaliku ülevaate saa-
re ajaloost, eluolust, loodus-
väärtustest ja näitab soovijatele 
Mark Soosaare väärtfilme.

 Saare keskel on avatud Saa-
resüdame Lambatuba, silma-
rõõmu pakuvad alpakad. 

Riidal on võimalik kõhtu täita 
tervislike suupistetega, osta koh-
vi jm jooke. TT

Kihnu Jenka viimane etendus Kihnu Virve 
noorpõlve saarel Manijal

Põllumajandus- ja Toiduamet 
viib 27. augustil 2022 läbi 
lemmikloomade vaktsineeri-
mise kampaania Lääneranna 
vallas ning Pärnu linna Tõsta-
maa ja Audru osavaldades. 

Lääneranna ja Tõstamaa 
piirkond: 
§ Paadrema bussipeatus kell 10
§ Varbla bussipeatus kell 10.30 
§ Kulli külaplats kell 11.05 
§ Kastna bussipeatus kell 11.40 
§ Tõhela rahvamaja kell 12.15 
§ Tõstamaa rahvamaja kell 12.55 
§ Seliste külatoa parkla kell 13.40
§ Pootsi kauplus kell 14.05 
§ Kavaru bussipeatus kell 14.35.

Vaktsineeritav loom peab 
olema terve ning vähemalt 3 

kuud vana! 
Enne vaktsineerimist tuleks 

anda lemmikule 10 päeva varem 
ussirohtu! 

Juhul, kui lemmikul on ole-
mas pass või muu dokument, 
millesse vaktsineerimise and-
med kanda, palume see kaasa 
võtta. 

Loomaomanik peab olema 
suuteline tagama looma ümb-
ritsevatele ohutu fikseerimise 
vaktsineerimise ajaks.

Koerte ja kasside vaktsinee-
rimine on loomaomaniku poolt 
kohustuslik ja vajalik vähemalt 
iga kahe aasta tagant! 

Küsimusete korral helista 
516 8983.

Põllumajandus- ja Toiduamet

Tasuta koerte ja kasside vaktsineerimine marutaudi vastu
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Energiahinnad on tõusnud 
harjumuspärasest kõrgemaks 
ning sellega seoses on igal 
tarbijal tark läbi mõelda, 
kuidas saaks energiat säästa 
ning üle vaadata ka oma 
elektri- ja gaasileping. Turul 
on pakkumisel palju erine-
vaid pakette – kuidas valida 
endale nende seast see 
õige?

Elektripaketid jagunevad üld-
joontes börsi- ja fikseeritud hin-
naga pakettideks. Võib esineda 
ka osaliselt muutuva hinnaga 
pakette, mis koosnevad börsi- 
ja fikseeritud hinna kombinat-
sioonist. 

Elektrimüüjad pakuvad ka 
keskkonnasõbralikke rohelise 
energiaga pakette, mille puhul 
on elekter toodetud taastuvatest 
energiaallikatest. 

Börsipakett sobib pigem ini-
mesele, kellel on aastaringselt 
stabiilne ja pigem väike tarbimi-
ne. 

Näiteks kui elad kaugküttega 
ühendatud korteris, kus on ka 

tsentraalne soe vesi, siis su talvi-
ne tarbimine võrreldes suvisega 
tõenäoliselt eriti ei muutu. 

Seejuures tasub tähele panna, 
kas paketis sõltub hind kaalutud 
keskmisest börsihinnast või igal 
tunnil tarbitud elektrikogusest ja 
sellel tunnil kehtivast börsihin-
nast. 

Tunnipõhist elektri börsipa-
ketti kasutades on tarbijal või-
malik ka tarbimist ajastada oda-
vama hinnaga tundidele. 

Gaasi puhul tunnihinnale 
põhinevaid pakette ei pakuta, 
seal arvestatakse kuu keskmist 
börsihinda.

Fikseeritud pakett sobib nei-
le, kes soovivad kindlust, et iga 
kuu on energiaarve sama suur. 

Seda on mõistlik kaaluda, kui 
oled suurem tarbija või näiteks 
kasvab külmade ilmade saabu-
des su energiatarbimine märga-
tavalt. Lisaks tasub fikseeritud 
paketti kaaluda, kui sa ei soo-
vi või sul polegi võimalust bör-
sihindade järgi oma tarbimist 
ajastada. Nüüd pakuvad energi-
amüüjad ka uusi pikaajalisi fik-

seeritud pakette, mille hind võib 
olla lühiajalistest teatud juhtudel 
odavam.

Kindlasti tasub endale elekt-
ri- või gaasimüüjaga leping 
sõlmida, sest selle puudumi-
sel kasutatakse võrguettevõtja 
vahendatavat üldteenust. See ei 
ole kindlasti soodsaim variant, 
seega tasub kaaluda energia-
müüjaga soodsama paketi sõl-
mimist.

Kas ja kuidas valida uus 
pakett?

Vaata üle oma praegune 
leping. Info selle kohta leiad 
oma energiamüüja kodulehelt 
või müüjaga suheldes. Vaata 
üle ka oma energiatarbimine ja 
mõtle läbi, kas praegune pakett 
vastab sinu vajaduste ja rahalis-
te võimalustega. Oma tarbimis-
andmed leiab Eleringi veebilehe 
www.elering.ee e-teenindusest.

Võrdle erinevaid elektripa-
kette veebiaadressil www.elekt-
rihind.ee ja gaasipakette aadres-
sil www.gaasihind.ee.

Kui hakkab silma sulle sobi-
vam pakkumine, võta energi-

amüüjaga ühendust ning uuri 
täpsemalt senise lepingu muut-
mise ja uue lepingu tingimus-
te kohta. Kui pakett on sulle 
soodsam ja tingimused sobivad, 
vaheta see välja.

Pea meeles! Kui soovid täht-
ajalise elektri või soojusenergia 
müügilepingu ennetähtaegselt 
lõpetada, võib osa lepingute 
puhul kaasneda leppetrahv. Info 
selle kohta leiad oma kehtiva 
lepingu tingimustest.

Rohkem infot leiab veebiaad-
ressil www.mkm.ee/energiale-
pingud

Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium

Ilmselt ei kujuta keegi meist 
ette jaaniõhtut ilma lõkketa. 
Lisaks tuleohutusnõuete 
täitmisele tuleb lõkke etteval-
mistamisel järgida ka seda, et 
lõke oleks ohutu keskkonnale 
ja tervisele.

Jäta jaanilõkkest välja mater-
jal, mis sinna ei kuulu. Lõkkes 
tohib põletada vaid värvimata ja 
immutamata puitu ning kileta-
mata pappi ja paberit. Jäätmeid 
lõkkes põletada ei tohi. Lõke ei 
ole koht, kuhu panna majapi-
damises üle jäänud pakendeid, 
mööblit, ehitusprahti, riideid või 
rehve.  

Lõkkes põlevad plasti sisal-
davad jäätmed madalal tempe-
ratuuril ja selle käigus paiskuvad 
õhku mürgised saasteained, näi-
teks dioksiin ja furaanid. Need 
on silmale nähtamatud, kuid 
tervisele ja keskkonnale eriti 
ohtlikud, sest mõju tervisele ei 
avaldu kohe. 

Sisse hingates liiguvad saas-
teained inimese organismi ning 
võivad põhjustada raskeid tervi-
seprobleeme, näiteks vähktõbe, 
väärarenguid ja arengupeetust. 
Seetõttu ongi jäätmete põleta-
mine kodustes tingimustes ka 

seadusega keelatud.
Jaaniõhtuga käib kaasas söö-

mine vabas õhus. Pikniku käigus 
tekib aga paratamatult jäätmeid 
ja kahjuks kasutatakse tihti ühe-
kordseid nõusid. Levinud eksiar-
vamus on, et ühekordsed nõud 
võib pärast kasutamist lõkkes 
põletada. Enamik nn paberist või 
muust taimsest materjalist ühe-
kordseid nõusid sisaldab ka plas-
ti ja selle põletamine on samuti 
ohtlik nii keskkonnale kui ka ini-
meste tervisele.

Ühekordsete toodete kasuta-
mist on oluline vältida igal või-
malusel, sest loodusvarasid ja 
energiat kulub nende tootmise-
le pea sama palju kui korduvalt 
kasutatavatele toodetele. Ühe-
kordsed nõud lõpetavad paraku 
oma teekonna pärast mõnemi-

Kuidas sõlmida sobiv energialeping?
Hinnavõrdlus

elektripaketid 
www.elektrihind.ee

gaasipaketid 
www.gaasihind.ee.

2022. aastal kutsume tasuta uuringule naisi sünniaastaga

1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970 ja 1972.

soeluuring.ee

Sinu elus on palju sulle täiesti asendamatuid inimesi.
Täpselt sama asendamatu oled sina neile.

Hooli iseendast, sest nii hoolid sa ka neist.

Tule rinnavähi sõeluuringule!
See on lihtne, valutu ja ülioluline.

SINA OLED OMA
RINNA HOIDJA

Tervisekassa ennetus-
kampaaniaga „Ole oma 
rinna hoidja!” kutsutak-

se naisi rinnavähi sõeluuringu-
le ning juhitakse tähelepanu, et 
varases staadiumis avastatud 
rinnavähk on ravitav. Käesoleval 
aastal on sõeluuringule kutsutud 
ligi 84 000 naist.

Igal aastal saab Eestis rinna-
vähi diagnoosi ligi 1000 naist. 
Avastatud haigusjuhtude arv on 
kõige kõrgem Harjumaal ja Ida-
Virumaal, kus diagnoosi saab 
vastavalt 400 ning 100 naist aas-
tas. Rohkem kui neljandik nais-
test saab oma diagnoosist teada 
tänu sõeluuringule. Mida varem 
rinnavähk avastada, seda edu-
kam on ravi ning haigusest jagu 
saamise tõenäosus.

„Rinnavähi sõeluuringul 
osalemine on muudetud nais-

te jaoks võimalikult mugavaks. 
Rinnauuringuid korraldavad 
kõik suuremad Eesti haiglad ja 
rinnakliinikud. Lisaks sõidavad 
ringi mammograafiabussid, mis 
külastavad aasta lõpuni erine-
vaid Eesti piirkondi, peatudes nii 
suuremates linnades kui ka väik-
semates kohtades. Esmakordselt 
saadame naistele ka SMS-teavi-
tuse bussi jõudmisest tema elu-
koha piirkonda,” ütles Tervise-
kassa juhatuse liige Maivi Parv. 

Rahvusvahelised uuringud 
näitavad, et sõeluuringute kor-
raldamine on efektiivne, kui sel-
lest võtab osa vähemalt 70% siht-
rühma naistest. 2020. aastal osa-
les rinnavähi sõeluuringul 54% 
kutsutud naistest, möödunud 
aastal kerkis hõlmatus 60%-ni. 

Eestis oodatakse rinnavä-
hi sõeluuringule 50–69-aasta-

seid naisi iga kahe aasta tagant. 
2022. aastal on tasuta sõeluurin-
gule oodatud ravikindlustatud ja 
ravikindlustamata naised sünni-
aastaga 1954, 1956, 1958, 1960, 
1962, 1964, 1966, 1968, 1970 ja 
1972.

Lisaks raviasutustele on või-
malik rinnavähi sõeluuringut 
teha ka mööda Eestis ringi liiku-
vates mammograafiabussides. 
Sõeluuringut teostavate raviasu-
tuste kontaktid ja mammograa-
fiabusside ajakava leiab: https://
www.haigekassa.ee/soeluurin-
gu-kontaktid.

Oluline on teada, et sõeluu-
ringus osalemiseks ei ole vaja 
jääda kutset ootama. Kutse sõe-
luuringule on leitav ka patsien-
diportaalist www.digilugu.ee 
(Terviseandmed à Saatekirjad). 
Sihtrühma kuuluvad naised või-

vad endale sobivasse tervishoiu-
asutusse uuringuaja broneerida 
juba täna.

Soovitame ennast regulaar-
selt kontrollida ka neil naistel, 
kes käesoleva aasta sihtrühma 
ei kuulu. Selleks tuleb pöörduda 
oma pere- või naistearsti poole, 
kes kontrollib teie tervist ja vaja-
dusel suunab saatekirjaga rin-
nauuringule. Teine võimalus on 
broneerida aeg rinnakabinetti, 
kuhu saab pöörduda ilma saa-
tekirjata ja tasuta (visiiditasu 5 
eurot). Rinnakabinetti on ooda-
tud igas vanuses naised, kel on 
küsimusi või probleeme rinda-
dega.

Rohkem infot rinnavähi sõe-
luuringu kohta leiab: https://
soeluuring.ee/rinnavahk/

Tervisekassa 

Rinnavähi sõeluuringule kutsutakse rekordarv naisi

nutilist kasutamist prügina. Siin 
ei ole parim lahendus ka bio-
lagunevad nõud, sest need on 
mõeldud samuti ühekordseks 
kasutamiseks.

Näiteks on Räpinas juba täna 
võimalik valla väliüritustel ren-
tida toitlustamiseks ja jookide 
pakkumiseks kuni 500 komp-
lekti korduskasutatavaid nõu-
sid. Samuti on võimalik rentida 
prügikotihoidjad jäätmete liigiti 

kogumiseks.
Hoia jaanilõke prügist puhas 

ja põletamise asemel kogu jäät-
med liigiti: paberi- ja papijäät-
med ning plastpakendid saab 
viia avalikesse kogumiskontei-
neritesse, pandimärgiga pudelid 
taaraautomaati. Vanad mööb-
liesemed, ehitus- ja lammu-
tusjäätmed ning rehvid saab 
üle anda jäätmejaama. Lähima 
jäätmejaama, avaliku pakendi-
konteineri või vastuse küsimu-
sele, kuhu millised jäätmed viia, 
leiad lehelt kuhuviia.ee. 

Kui märkad jäätmete põleta-
mist või muud keskkonnarikku-
mist, anna sellest teada riigiinfo 
telefonil 1247.

Mari Kala, 
Keskkonnaameti 

keskkonnateadlikkuse peaspetsialist

Hoia jaanilõke prügist puhas 
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PÄRNU HAIGLA VEREKESKUS
Metsa 1, Pärnu
Tel 447 3263
www.ph.ee

VANA BASKINI TEATER

HELGI SALLO
KATRIN KARISMA
ANNE VEESAAR

METSAS EI KUULE 
su karjumist keegi 

Gertrud Larsson

Lavastaja Eero Spriit
Kunstnik Jaak Vaus

3. JUULI 
kl. 19.00
TÕSTAMAA 
LAULULAVA PARK
PILETID PILETILEVIS, 
PILETIMAAILMAS 
JA KOHAPEAL!

PÄRNU HAIGLA VEREKESKUS
Metsa 1, Pärnu
Tel 447 3263
www.ph.ee

kutsub Tõstamaa rahvamajja 
verd loovutama 

26. juulil 2022 kell 9.00 - 11.00
Kaasa võtta isikut tõendav dokument, 

raudne tervis ja rõõmus meel!

2. juuli 2022
12.00 AVAMINE: 

rongkäik Meierei eest, 
külalipu heiskamine

13.00 KALMISTUPÜHA
15.00 VESTLUSRING 

rahvamaja saalis
18.00 LOTERII
21.00 ansambel KRUIIS

Toitlustus: Piile Burks
Tõhela Kodukohvik
18.00 Baar Väljas kokteilidega
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TÕSTAMAA
SUVETEATER
19.-22. juuli
 LÄBI KÕIGI ELUDE
MA OTSIN SIND...
23.-25. juuli / 1.-5. august
 DIKTAATOR, NALJAMEES
JA LIIDERDAJA
26.-28. juuli
 PRAEGU POLE
AEG ARMASTAMISEKS

TÕSTAMAA
MÕISAS

GERDA KORDEMETS

Osades:
Mart Toome 
TALLINNA LINNATEATER
Inga Lunge
Karin Tammaru
TEATER ENDLA
Indrek Taalmaa
Jüri Vlassov
Märten Männiste
Kersti Tombak
Nils Mattias Steinberg
TEATER ENDLA
Kaidi Soosaar

Sündmuse korraldab MTÜ Ilusa Manilaiu Eest LEADER 
projekti toel ja see on teatrikülastajale tasuta.

Kava, jookide, söökide, kohalike toodete ostmiseks ning 
transpordi eest maksmiseks varuge kaasa sularaha!

PÜHAPÄEVAL, 31. JUULIL KELL 18 
MANILAIUL, RIIDA TALU KUURSAALI EES.

Registreerimine riida@manilaid.ee või tel 505 5340.

Transport Manijale pühapäeval, 31. juulil etendusele ”Kihnu Jenka”: Munalaiu sadamast väljuvad paadid alates kella 16.00st. 
Peale etendust sõidutatakse kõik soovijad mandrile samade paatidega. 

Kes soovib veeta terve päeva Manijal, saab sõita saarele praamiga Kihnu Virve kell 11.10.
Varuge sõiduks sularaha!

Mõis avatud 
15.06.2022 – 21.08.2022

Iga päev 12.00 – 18.00
Külastustasu 

3 € täiskasvanud, 2 € õpilane ja pensionär, 
6 € perepilet.

Alla 7 aastased lapsed tasuta 
Ekskursioon koos giidiga (1 tund) 

grupp KUNI 20 in 30 €
grupp ALATES 21 in 40 € 

TERE TULEMAST TÕSTAMAA MÕISA
Külastusmängu 

UNUSTATUD MÕISAD 2022 
päevad

9., 10., 30., ja 31. juuli ja 13. august
Nendele päevadel mõis

avatud 10.00 – 18.40
5 € täiskasvanud,

2 € õpilane ja pensionär
 8 € perepilet

VÄRAVAD AVATUD
IGA PÄEV 
kell 10 - 18
Olete oodatud!

Taimeaia telefoni nr 5855 7830

Varbla mnt 14, Tõstamaa alev
www.sillametsa.eu
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JUUNI
Kolmapäeval, 22. juunil kell 21 Tõhela laululava platsil

TÕHELA JAANITULI, 
tantsuks mängib IVAR BÄND

Neljapäeval, 23. juunil kell 20 Kavaru sadamas 
KAVARU KÜLA JAANITULI, 

tantsuks mängib ansambel VOSS
Neljapäeval, 23. juunil kell 21 Tõstamaa laululaval 

Tõstamaa JAANITULI 2022 
tantsuks mängib ansambel PLAYER, 

hommikusse tantsutab videodiskoga 
DJ Allan Peramets

Reedel, 24. juunil kell 15 Kastna külaplatsil 
KASTNA JAANIPIKNIK

28. juunist kuni 2. juulini kell 19 
Pootsi veinimõisa pärlisaalis 

kriminaalselt põnev teatrietendus “SINIHABE”
osades Lauri Saatpalu ja Karolin Jürise

piletid müügis: Fienta.com

JUULI
Laupäeval, 2. juulil 

Tôhela XX kodukohapäev
Laupäeval, 2. juulil Meremaa sadamas

LIISI KOIKSON TRIO
Pühapäeval, 3. juulil Tõstamaa laululaval

Vana Baskini teater esitleb
„Metsas ei kuule su karjumist keegi“

Neljapäevast - laupäevani, 7. juuli - 9. juuli 
Tõstamaa Käsitöökeskuses ja Tõstamaa Rahvamajas

Pärndkultuuri festival TÕSTAMAA ÕHETUS
Laupäeval, 9. juulil kell 21 Tõstamaa laululaval 

TÕSTAMAA ÕHETUS 
Kihnu Virve pereansambel

Reedel, 8. juulil kell 21 Pootsi veinimõisas 
HofFest „Tšellopoisid ja sõbrad“

piletid: Fienta.com ja Piletilevi.ee

Laupäeval, 23. juulil kell 18 Manõja muuseumiaidas
KLASSIKAKONTSERT Bachi muusikaga.

 Esinevad Erkki Rautio tšellol (Soome), 
Reinut Tepp klavessiinil (Eesti). 

Sissepääs tasuta, kava 10.-
Liinilaev Mann väljub Munalaiust kell 17.30, tagasisõit erireisiga.

Laupäeval, 23. juulil Pootsi veinimõisa tiigipealsel laval 
Balti karikavõistlused sangpommispordis, 

kohapeal on ka külastajatele võimalus kiikingut proovida
Laupäeval ja pühapäeval, 23. juulil - 24. juulil 

Pootsi veinimõisas ja mõisakompleksis 
AVATUD TALUDE PÄEV

Laupäeval ja pühapäeval, 23. juulil - 24. juulil
Tormikalda talus AVATUD TALUDE PÄEVA raames 

Aeglane Hetk Tormikalda talus koos 
Kastna kodukohvikuga

Laupäeval, 23. juulil Meremaa sadamas 
PÄRNUMAA MAITSETE FESTIVAL.

Pärnumaa tootjate taluturg, Pärnumaa parimad 
restoranid kohvikud ja food-truckid, lasteala loomade 

ja batuutidega, päev täis kultuuriprogrammi, 
päeva lõpetab võimsa mürtsuga DAGÖ

Pühapäeval, 31. juulil kell 11 Kastna külamaja juurest
 rattaretk Kastna kandi küladesse: 

Ranniku ja Kastna küla
Pühapäeval, 31. juulil kell 18 Manilaiul, Riida talus 

Vana Baskini teatri etendus „Kihnu Jenka“

AUGUST
Laupäeval, 6. augustil MANIJA KÜLA PÄEV

kell 19 Manõja külakeskuse õuel 
suupilliansambel Piccolo, Kihnu Virve pereansambel

Reedest-pühapäevani, 12. august - 14. august 
Tõstamaa erinevates piirkondades 

TÕSTAMAA OSAVALLAPÄEVAD 2022
Laupäeval, 13. augustil kell 10.00 - 13.00 

Tõstamaa keskalevis Tõstamaa osavallapäevade 
TURUHOMMIK, kohal kauplejad ja esinejad

Laupäeval, 13. augustil kell 16 Tõstamaa kirikus 
osavallapäevade KIRIKUKONTSERT, 

esinevad Kaire Vilgats ja Paul Neitsov
Laupäeval, 13. augustil kell 21 Tõstamaa keskalevis 

osavallapäevade PEOÕHTU, 
peaesineja BLACK VELVET, tantsuks Alaska duo

Pühapäeval, 14. augustil Meremaa sadamas 
paneb ilusa punkti Tõstamaa osavallapäevadele 

kauni kontserdiga LIIS LEMSALU TRIO
Laupäeval, 20. juulil kell 11 Tõstamaa rahvamajas 

RANNATEE ROMANTIKAÖÖ 
tantsulaager Tantsuga Tõstamaale, 

õpitakse kabaree- ja Ladina-Ameerika tantse
Pühapäeval, 21. augustil kell 12 Kavaru sadamas 

RANNATEE ROMANTIKAÖÖ 
raames Kavaru sadama kodukohvik, elav muusika

Pühapäeval, 21. augustil kell 18 Manõja muuseumiaidas
 KLASSIKALISE MUUSIKA KONTSERT,

esineb Ciurlionis kvartett Leedust
Liinilaev Mann väljub Munalaiust kell 17.30, tagasisõit erireisiga.

Pühapäeval, 28. augustil kell 11 Kastna külamaja juurest 
rattaretk Kastna kandi küladesse: Rammuka küla

KUHU MINNA Tõstamaal

Kul tuu ri ka vas võib et te tul la muu da tu si ja täien du si.

Neljapäeval, 7. juulil
TÕSTAMAA KÄSITÖÖKESKUSES
12.00 – 14.30 ROOSIMINE, päris algusest | 20 €
12.00 – 13.30 RAHVUSLIKU KALTSUTUTI 

meisterdamine | 10 €
12.00 RÄNNAK TÕSTAMAAL koos Mari Lühistega 

| 5 eur / inimene. Registreerimine tel 523 6350

14.00 – 17.00 RAHVUSLIKU HELMEKEE 
valmistamine | 7 € + materjal

15.00 – 18.00 ROOSITUD KÄTISE või KINDA 
kudumine | 25 € + materjal

20.00 KINOÕHTU MÕISAS Tõstamaal üles võetud 
film “Jõulud Vigalas” ja sellega seonduvad 
lood | piletid 3 € / 5 €

Reedel, 8. juulil
TÕSTAMAA KÄSITÖÖKESKUSES
12.00 – 14.30 ROOSIMINE, päris algusest | 20 €
12.00 – 15.00 RAHVUSLIKU VARDAKOTI 

õmblemine | 20 €
15.00 – 18.00 ROOSITUD KÄTISE või KINDA 

kudumine | 25 € + materjal
16.00 – 17.30 PABERSAVIMASSIST ROOSITUD 

MÄRGI voolimine

TÕSTAMAA RAHVAMAJAS
18.00 – 20.00  PÄRIMUSTANTSUDE ÕHTU 
21.00 – 23.00  PÄRIMUSKULTUUR ja

 ŠAMAANITRUMMID

Laupäeval, 9. juulil
TÕSTAMAA KÄSITÖÖKESKUSES
12.00 – 14.30 ROOSIMINE, päris algusest | 20 €
12.00 – 18.00 TÜDRUKUTE PIHAGA KÖRTIDE ja

POISTE PÜKSTE õmblemine 
| 35 € + materjal

15.00 – 18.00 ROOSITUD KÄTISE või KINDA 
kudumine | 25 € + materjal

TÕSTAMAA 
LAULULAVAL

kell 21.00 
KIHNU VIRVE 
PEREANSAMBEL
| pilet 10 €

TULE TIIM
I!

Oled julge, kohusetundlik ja hea suhtleja?
 Või oled noor ja otsid suvetööd?

Ootame Sind 
Strand Spa & Konverentsihotelli

restorani või toateeninduse tiimi!

Pakume:
Väärtuslikku töökogemust

Mõnusat seltskonda
Ettevõtte soodustusi
Tööle väärilist tasu

Võta meiega ühendust:
Restoran: toitlustusjuht@strand.ee | 447 5383
Toateenindus: perenaine@strand.ee | 447 5381

TULE MANILAIULE 
KONTSERTE KUULAMA!

Laupäeval, 23. juulil kell 18 
Manõja Muuseumiaidas 

klassikakontsert 
Bachi muusikaga. 

Esinevad Erkki Rautio tšellol 
(Soome), Reinut Tepp 

klavessiinil (Eesti).
 Sissepääs tasuta, kava 10.-.

Laupäeval, 6. augustil kell 19 
Manõja külakeskuse õuel 

suupilliansambel
 Piccolo, Kihnu Virve

 pereansambel.

Pühapäeval, 21. augustil kell 18 
Manõja Muuseumiaidas 

klassikalise muusika kontsert, 
esineb Ciurlionis kvartett 

Leedust.
Liinilaev Mann väljub 
Munalaiust kell 17.30, 
tagasisõit erireisiga.
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AIVAR RAND 
15.05.1957 – 14.06.2022

ANNA PULL  94
HELMI RAHUMÄE  92

HELJU SAAR  89
HEINO SIRELI  89

ELFI VOOL  88
HELMI ODES  87

ANTS JAANSO  86
MATI TAMMISTO  83

LEENA PÕLD  83
MATI LEHOLA  79

EEDI LEAS  76
ANDREW WILLIAM 

SMYTH  76
ALLI PREMET  75

ESTER PÕLTSAM  74
EHA JAAGU  74

HILJA PIHELGAS  73
REIN TAAL  71

ERICH NIINE  71
ASTRID MURRE  71

AIME SUTT  65
JAAK ARRO  65

OTSIME ÜÜRIKORTERIT Tõstamaale 
tiina.kago@gmail.com, 5800 1727 Tiina

OSTAN GARAAŽI, soovitult kanali ja elektriga või 
liitumise võimalusega. Helista 5566 7661.

Kallid Milvi, Jürgen, Maarian, Rainer ja Heily.
Oleme mõtetes teiega kui saadate viimsele teekonnale 

oma kalli abikaasa, isa, vanaisa, Aivari.
Iga lahkumine on raske, iga ärasaatmine kurb.

Tõstamaa Taimeaia naispere

Muruniitmine, hekipügamine, 
viljapuude suvine hoolduslõikus. 

Tae vas tes OÜ 5698 1275.
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