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Vastutuules
Tõstamaale
elama

Perekond Kiradi: ema Irina,
isa Vitali ning pojad Mark 16,
Nikolai 11 ja Vitali Georg 3,5.
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TÕSTAMAA OSAVALLAKOGUS 28. mail 2019

 Karikakarde, kurerehade,

 Kohal olid osavallakogu liikmed Karolii-

kurekatelde, angerpistide aeg
on käes. Niidutaimed nõtkuvad tuules ning levitavad
uimastavaid aroome.
Roosatäpilised kibuvitsapuhmad uhkeldavad sinitaeva
taustal, kuivanud rao otsas õõtsumas kollakas lambahänilane.
Pööripäev on kohe käes ja pisitasa kisub pimedus meile tekinurka peale. Võibolla on jaanituli isegi väike protest ja vastuhakk naelutamaks suveaega
veel kohale jääma.
Lapsepõlves sai jaaniõhtut väga oodatud. Ei mäleta,
et oleks olnud tohutuid liha
ja vorstikuhilaid lõkke veeres.
Munavõi, kohupiimakook ja
redisesalat olid kindlasti laual.
Tähtis oli, et tulid külla tuttavad pered, lapsi oli palju ja
ümber lõkke oli madistamist
palju. Mõni suurem poiss tõi
meile väiksematele magust
õllevahtugi mekkida. Akordonit mängis keegi ikka ja ühislaulmine kestis varaste hommikutundideni. Kiike aeti üle
võlli nii, et piigad kiljusid.
Nüüd on kaubanduses jaanimöllud ja ostutrallid, nagu
viimnepäev oleks tulekul.
Lõkked on meil suuremad,
toidulauad rikkalikumad, joogid juba ammugi lätlaste juurest varutud, aga kuidas on
selle rõõmsa elevusega, mis
tule süütamine kaasa toob. Kas
lähevad meeled kaasa leegi
tantsuga, näpud pärga punuma ja suu ühislaulu hüüdma?
Või istume tuimalt lõkke veeres, vaikides telefoni ekraanilt
järjekordset sügis-talviste peakatetega seltsimeeste õrritavat
retoorikat lugedes. Kas oskame
hoida üksteist või oleme heitunud?
Läheme läbi mere! Poisid
laske üks lugu veel!

ne Kask; Mati Lehola; Anu Randmaa; Toomas
Rõhu; Tõnu Salu; Mark Soosaar.
Puudus osavallakogu liige Madis Veskimägi.
Osa võttis Tõstamaa osavallakeskuse juhataja
Anu Peterson, abilinnapea Meelis Kukk, abilinnapea Marko Šorin, Tõstamaa lasteaia juhataja
Kadi Adler.

Ülle Tamm, toimetaja

Päevakord
1. Pärnu Linnavalitsuse korralduse „Pärnu linna
eelarvestrateegia aastateks 2020 - 2024 heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine“ eelnõule arvamuse andmine;
Eelnõu tutvustas abilinnapea Meelis Kukk.
Tõstamaa osavallakogu võttis eelnõu teadmiseks.
2. Pärnu Linnavalitsuse korralduse „Pärnu linna
arengukava aastani 2035 muutmise heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine“ eelnõule
arvamuse andmine;
Eelnõu tutvustas osavallakeskuse juhataja
Anu Peterson.
Tõstamaa osavallakogu otsustas ühehäälselt
teha arengukavasse järgmised ettepanekud:
1) Sorgu saare loodus- ja kultuuriväärtuste
säilitamiseks koostöös muinsuskaitse- ja keskkonnaametiga kava koostamine ja selle teostamine.
2) Tõstamaa laululava kergliiklustee rajamine.

3) Tõstamaa muuseumi loomine koos muuseumihoone korrastamisega.
4) Tõstamaa noortekeskuse välijõusaali ja
väikse skatepargi rajamine.
5) Pärnu-Tõstamaa kergliiklustee kavandamine ja rajamine.
6) Värati meretehnoala arendamine.
3. Pärnu Linnavalitsuse korralduse „Tõstamaa
lasteaia arengukava 2019-2035“ eelnõule arvamuse andmine;
Arengukava tutvustas abilinnapea Marko
Šorin.
Tõstamaa lasteaia juhataja Kadi Adler andis
ülevaate lasteaia tegevusest.
4. Jooksvad küsimused
1) M. Šorin tutvustas Pärnu Linnavolikogu
määruse „Pärnu Linnavolikogu 17. märtsi 2016
määruse nr 8 „Pärnu Õppenõustamiskeskuse
põhimäärus“ muutmine“ eelnõu.
Osavallakogu nõustus eelnõuga ühehäälselt.
2) M. Šorin tutvustas Pärnu Linnavalitsuse
määruse „Koolitöötajate koosseisu kinnitamise
kord“ eelnõu.
Osavallakogu nõustus eelnõuga ühehäälselt.
Täismahus koosoleku protokoll on leitav Pärnu linna dokumendiregistrist.
TOK

Külaskäik Manijale oli ühisele koostööle kutsuv

P

är nu abilinnapea Marko Šorin ning kultuurija sporditeenistuse töötajad
külastasid juuni alguses Manija saart.
Kohtumine saareriigi inimestega, kultuuriväärtuste ja
ajalooga oli huvitav ning edasistele ühistegemistele kutsuv.
Manija külakeskus ja muuseum on kindlasti kohad, kus
võiks toimuda väik semaid
kammerlikke kontserte, teatrietendusi ja kohtumisõhtuid.
Kohtumine Mark Soosaare
ja Svea Aavikuga oli muljeterohke, samuti jättis hea tunde
Manija saare loodus ja elukesk-

kond.
Ei saa tänutundega märkimata jätta saarevahi Ülle rõõm-

sameelsust ja külalislahkust.
Mart Tõnismäe
Kultuuri ja sporditöö peaspetsialist

Levi: Tõstamaa PMÜ kauplus, Tõhela raamatukogu, Tõstamaa
TOIMETUS
Toimetaja: Ülle Tamm tel 505 5340, küljendaja: p2
raamatukogu, Pootsi pood, Tõstamaa bensiinijaam.
Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus Tõstamaa osavallakeskus
Trükikoda: OÜ Hansaprint
Internet: www.tostamaa.ee
Tiraaž: 450 tk
Saatke meile oma jutte ja fotosid aadressil leht@tostamaa.ee
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TEADE LINNAVARA VÕÕRANDAMISEST
Pärnu Linnavalitsus võõrandab elektroonilisel
enampakkumisel järgnevad Tõstamaa osavallas
asuvad korteriomandid:
1. Pootsi Maja, Pootsi küla, Pärnu linn (kinnistusregistriosa nr
3857906), mis moodustab 292/4580 mõttelist osa maatükist
katastritunnusega 82603:003:0217 (katastriüksuse sihtotstarve korruselamumaa, pindala - 9395 m2) ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning
reaalosana eluruum nr 9 üldpinnaga 29,2 m2: - enampakkumise
alghind - 400 (nelisada) eurot;
2. Väike Maja, Pootsi küla, Pärnu linn (kinnistusregistriosa nr
3861406), mis moodustab 433/1721 mõttelist osa maatükist
katastritunnusega 82603:003:0218 (katastriüksuse sihtotstarve elamumaa, pindala - 925 m2) ja selle oluliseks osaks oleva ehitise
osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana
eluruum nr 2 üldpinnaga 43,3 m2: - enampakkumise alghind 500 (viissada) eurot;
3. Väike Maja, Pootsi küla, Pärnu linn (kinnistusregistriosa nr
3861406), mis moodustab 433/1721 mõttelist osa maatükist
katastritunnusega 82603:003:0218 (katastriüksuse sihtotstarve elamumaa, pindala - 925 m2) ja selle oluliseks osaks oleva ehitise
osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana

eluruum nr 3 üldpinnaga 42,7 m2: - enampakkumise alghind 500 (viissada) eurot;
4. Nooruse 2, Tõstamaa alevik, Pärnu linn (kinnistusregistriosa
nr 10560850), mis moodustab 580/3350 mõttelist osa maatükist
katastritunnusega 82601:001:0131 (katastriüksuse sihtotstarve elamumaa, pindala - 2129 m2) ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana eluruum nr 4 üldpinnaga 40,0 m2 ja keldriruum üldpinnaga
18m2: - enampakkumise alghind - 4000 (neli tuhat) eurot;
5. Valge Maja, Männikuste küla, Pärnu linn (kinnistusregistriosa
nr 3920406), mis moodustab 394/3574 mõttelist osa maatükist
katastritunnusega 82601:002:0081(katastriüksuse sihtotstarve elamumaa, pindala - 9545 m2) ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana eluruum nr 7 üldpinnaga 40,0 m2 ja keldriruum üldpinnaga
18m2:- enampakkumise alghind – 1 000 (üks tuhat) eurot.
Korteriomandite müügi- ja asjaõiguslepingute sõlmimisega
seotud notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.
Täpsem info enampakkumiste kohta peatselt Pärnu linna
koduleheküljel www.parnu.ee

Meeldetuletuseks lemmiklooma pidajale
Valgerand
Tuletame loomasõpradele
meelde, et 1. maist kuni 15. septembrini on Valgeranna suplusala ainult inimeste päralt. Koeri
saab jooksutada ja ujutada alates
Poldri pumbamaja juurest läänepoole ning Andropoﬃ villast
edasi minnes ca poole kilomeetri pärast idapoole.
Hobustega on keelatud viibida Valgeranna suplusalal ja Valgeranna puhkealal aastaringselt.
Suve saabudes muutuvad
aktiivseks lisaks inimestele ka
lemmikloomad, kes võib-olla
soovivad ajutiselt maailma avastama minna ning võivad sellega tahtmatult kurja teha. Soovin meelde tuletada, et looma
on lubatud pidada ehitises või
piiratud territooriumil, kus on
sobivad tingimused looma pidamiseks ja on välistatud looma
omal tahtel välja pääsemine. See
tähendab, et koer ei tohiks saada
üksinda vabalt ringi joosta.
Avalikus kohas koeraga jalutades, tuleb koer kindlasti kinni-

tada jalutusrihma otsa ning vajadusel suurkorviga.
Mida tasub teada, kui elate
tiheaststusalal?
Tiheasustusalal on loomaomanikul kohustus sättida enda
ja lemmiku elu nii, et see ei häiriks teisi inimesi. Veel tuleb
kindlasti meeles pidada, et on
väga oluline vältida looma poolt
tekkiva ebameeldiva lõhna ja
müra levikut, öörahu rikkumist
ja reostuse teket jms.
Loomapidajal on kohustus
vältida avalike teede ja kohtade reostumist ning kodanike ja
liikluse häirimist loomade poolt.
Looma poolt tekitatud reostus
tuleb koheselt likvideerida.

Haukuv koer
Vahest pöördutakse ametnike poole siis, kui korteris on
koer, kes pidevalt haugub. Tihtilugu isegi ei teata, kelle koer täpselt haugub või siis ei tea koera
omanik, et tema koer haugub.
Sellistel juhtudel oleks parem

suhelda enne koera omanikuga, et leida probleemile lahendus. Suheldes koera omanikuga tuleks vältida süüdistusi vaid
rääkida oma murest rahulikult,
kui koera omanik pole koostööaldis siis alles tasub pöörduda ametnike poole. Kasside ja
koerte pidamise eeskirja nõuete
täitmise üle teostavad järelevalvet kohaliku omavalitsuse ametnikud või politsei.
Politsei poole pöördutakse tihti hulkuvate koerte pärast.
Hulkuvaks loomaks loetakse
loomapidaja juurest lahti pääsenud looma, kes viibib looma
omaniku või looma eest vastutava isiku juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat
või tema kasutuses olevat territooriumi. Üldjuhul arvatakse, et
koer ei lähe kodu piiridest kaugemale ja kui lähebki, siis koerad on ikka külades vabalt ringi
jooksnud, midagi halba ju seepärast ei juhtu. Ka sõbralik koer
võib teistele inimestele mõjuda

häirivalt ja hirmutavalt.
On teatatud olukordadest,
kus hulkuv koer on rünnanud
inimesi ning murdnud koduloomi ja linde. Ajanud teedel rattureid või lapsi taga, põhjustanud liiklusõnnetusi. Vabalt ringi jooksvatel koertel on oht jääda auto alla. Sellisel juhul tuleb
omanikul hüvitada lisaks koera ravikuludele ka koerale otsa
sõitnud auto remondikulud.
Omanik kannab täit vastutust oma looma tegevuse eest.
See tähendab, et koera tegevuse tõttu kannatada või kahju saanud isikul on õigus tsiviilkohtu
kaudu nõuda tekitatud kahju
hüvitamist.
Kui koer või kass on oma
tegevusega põhjustanud varalise
kahju või inimesele tervisekahjustuse karistatakse looma omanikku kuni 800-eurose rahatrahviga.
Rahulikke pühi soovides
Elen Kuningas
Keskkonna- ja heakorraspetsialist
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Killuke lasteaia elust
L

asteaia õppeaasta on kiiresti ja te guderohkelt
möödunud, nii lapsed kui
õpetajad on käinud tarkusi ja
kogemusi saamas ka väljaspool
lasteaeda.
Õpetajad on osalenud mitmesugustel koolitustel, nt Vaikuseminutid, Inimese meeled
- kuidas need töötavad ja mismoodi neid lastega uurida, sissejuhatus robootikasse, projektiõpe – ilm. Veebruari lõpus toimus esmaabi koolitus kogu lasteaia personalile.
Lasteaed on kirjutanud erinevaid projekte, et lastele ja töötajatele pakkuda erinevaid väljasõite ja uusi põnevaid väljakutseid.
Keskkonnainvesteeringute

Keskuse rahastusel osalesime
kahes õppeprogrammis. Septembris Pärnus, Pernova Hariduskeskuse korraldatud programmis „Lehmad ja konnad
Pärnu rannas“ ja mais Matsalu
külastuskeskuse programmis
„Salapärane lõhna- ja maitsemaailm“.
PRIA Koolikava kaasnevate
haridusmeetmete projekti toetusel saime külastada Kõrsikuvabrikut ja Alpakafarmi, lisaks
toimus perepäev Teispere talus.
Sügisest alustame robootika tutvustamisega. ProgeTiigri
programmist saadud rahastusega soetame lasteaiale robootika
komplektid.
Per no va Ha ri dus kes kus
pakub võimalust laenutada eri-

nevaid teemakaste. Sel aastal
tutvusime teemakastiga “Lõbusad lülijalgsed“.
Lisaks on toimunud palju
toredaid üritusi: isadepäev rahvamajas, I advendi tähistamine,
jõulupeod, Vabariigi aastapäeva puhul „Presidendi vastuvõtt“,
Kevadine emadepäeva pidu,
spordipäev, kõiki ei jõuagi üles
lugeda.
Traditsiooniks on saanud
osalemine Teatripisiku näidendite päeval. Sel aastal toimus
üritus Varbla lasteaias.
Toimus ka lasteaia lauluvõistlus, kus osales 18 vahvat laululast. Kõige tublimad pääsesid
osalema ka osavalla lauluvõistlusele.
Noorema rühma lapsed osa-

lesid “Hambad puhtaks” kampaa nias. Kampaa nia kes tis
oktoobrist kuni aprillini ja selles
osales üle 11 000 lapse üle Eesti.
Õppeaasta jooksul oli lastel
võimalus osaleda järgmistes ringides: judo, kandlering, südamering, väikeste loomakeste ring,
lauluring.
Sel aastal saatsime lasteaiast
kooli 6 toredat last: 4 tüdrukut ja
2 poissi. Igal aastal pakume kooliminejatele põnevaid tegevusi:
öörühm, rattamatk ning sel aastal käisid lapsed Ermistu Puhkekülas ilusat ilma nautimas ja kala
püüdmas.
Ilusat ja sooja suve soovides,
Kadi Adler
Tõstamaa lasteaia direktor
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Kiitust tublidele õppuritele!
Tõstamaa Keskkooli
direktor Toomas Mitt
avaldab kiitust hea ja
väga hea õppeedukuse
eest 2018/19 õppeaastal:
I klass
Andreas Karlson
Romet Lille
Herman Lumera
Magnùs Karl Magnusson
Merileen Meras
Eleonora Marta Nine
Edeli Piirme
Elena Pulk
Kirke Sahtel
Kert Sims
Kene Sireli
Steven Tetsmann
Lenne-Merit Veskimägi
II klass
Rete Laasi „5“
Pilleriin Piirme „5“
Grettel Ülevärva „5“
Stella Adler
Hanna-Maria Etner

Veljo Luhamaa
Timo Maruse
Rasmus Soosaar
Georg-Kristjan Väli
III klass
Jaspar Adler „5“
Eneli Piirme „5“
Eneli Pulk „5“
Ranno Mändla
Trevor Sepp
Janar Tuulmees
Karl-Markus Tuulmees
IV klass
Romeo Kaljurand „5“
Sven-Artur Rahuoja „5“
Marcus Sinimeri „5“
Anna Sharlotte Hallgrimsson
Keitlyn Kaal
Robin Kaja

Heneli Kaškin
Christopher Madisson
Joonas Rõhu
Liis Rõhu
Rico Sepp
Karmen Tuhkanen
Elis Tungel
V klass
Nikolai Kiradi „5“
Tormi Väli „5“
Lee Grünberg
Triinu Koidu
Joosep Luhamaa
Gertrud Martson
Maris Paju
Martha-Maria Päästel
Grete Vulkan
VI klass
Merili Adler
Aigar Gurjanov
Hevenli Kaškin
Emma Liisa Salk
Maarja-Helena Veskimägi
VII klass
Everita Imana "5"

Brian Blumfeldt
Rita Nine
Markus Oja
Markus Press
VIII klass
Grettel Soonisoo „5“
Kadri Vulkan „5“
Ana-Maria Müür
Marleen Sahtel
Katre Sutt
IX klass
Keily Kaal „5“
Kärt Elismäe
Sireta Jürgens
Sten-Jents Käärt
Sandra Lõpp
Risto Rand
Birgith Sinimeri
Katre-Maris Veskimägi
X klass
Mark Kiradi
XII klass
Anna-Maiam Käär „5“
Kender Sutt

Tõstama Keskkooli 9. klass
Esireas vasakult paremale: Rainer Juurik, Oliver Rääk, õp.Ivi Kask, Marta
Kommer, Pille Koppel, Sandra Lõpp, Katre-Maris Veskimägi, Keily Kaal,
Kaieriin Bart, Elise Kulvere, õp. Kirsti Talu.
Tagumises reas vasakult paremale: Bruno Blumfeldt, Mark Sander Salk,
Stever Vahkel, Brandon Rohtlaan, Markus loginov, Risto Rand, Kristofer
Piirmets, Magnus Janson, Sten-Jents Käärt, Kaisa-Liis Puusepp, Birgith
Sinimeri, Sireta Jürgens, Kärt Elismäe.

Tõstama Keskkooli 12. klass
Vasakult paremale: Kertu Lille, Kersti Veinšteins, Kender Sutt, AnnaMaiam Käär, Nele-Eliise Runthal
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Kooli tänupäeval kiideti parimaid õppureid ja
nende vanemaid. Samuti tänas direktor Mitt kogu
töötajaskonda tubli töö eest.

Vastu tuult Tõstam

L

õuna-Moldovast pärit
gagauside väikerahva
hulka kuuluvad Vitali Kiradi vanemad sattusid 1983. aastal töö tõttu Eestisse elama. Valgevene-Moldova juurtega Irina vanemad tulid
kuuekümnendatel samuti Tallinna leiba teenima. Mõlema
noore vanemad käisid perekonniti läbi ja nõnda sõbrustasid ka
lapsed omavahel. Lõunamaalastele omaselt püüdsid vanemad
noori paari sättida, kõigi rõõmuks ühine liit sündiski. Irina ja
Vitali abielu on kestnud juba 20
aastat.

Tänavune kuldmedalist Anna-Maiam Käär koos perega.

Aasta edeneja Kertu Lille perega.

Enne Tõstamaale sattumist
eladsid Kiradid Tallinnas ja hiljem Kohilas Vitali sünnikodu
lähedal. Elati kahetoalises korteris kus peale laste sündimist
jäi ruumi väheks. 2006 otsustati võtta laenu ja ehitada maja nö
krunditud põllumaale, kahe aasta pärast oli maja valmis sissekolimiseks. Samal ajal saabus taas
majanduslangus ning Kiradid
jäid uude elamurajooni üksinda, teed kasvasid täis umbrohtu ja võsa.
Lootus, et lapsed saavad
kodu lähedal koolis käia luhtus,
sest ärimees Urmas Sõõrumaa
poolt Hageri kooli kordategemise järel pandi ümberkaudsed
väikesed koolid kinni. Koolibussis tuli Markil üle tunni kolistada külavaheteedel, et jõuda viie
kilomeetri kaugusele õpiasutusse, sest teda võeti esimesena
peale. Hiljem Kohila kooli sõites
läks aega veelgi rohkem. Et lapsi säästa ja võimaldada ka huviringides käimist, tuli neid lihtsalt
sõidutada.
Lapsepõlvest peale liigeste haigust põdev Vitali töötas
pikalt ehitajana, aga kui tervis
enam ei lubanud siis turvamehe, inkassaatori ja abipolitseinikuna. Irina, hariduselt raamatupidaja, kasvatas kodus lapsi ja
hoolitses majapidamise eest.
Vitali ter vis aina halvenes,
tühjas elamurajoonis üksinda olek muserdas, arst soovi-

tas pehmemat kliimat, Markile
merevett ja päikest – kõik see
pani pere otsima uut võimalust.
Vitali õel oli Pärnus korter
ja see omakorda meelitas Pärnumaal ringi vaatama. Kiradid
ei saanud endale lubada midagi
suurejoonelist, sest Kohila maja
ei õnnestunud neil müüa. Nad
lootsid heale õnnele ja oma tööle. Kõige olulisemaks uue elukoha otsingul pidasid hea kooli
olemasolu.
2009 oli majanduslikus mõttes raske aasta, töötus ja pankrotid käisid käsikäes. Kõigega pidi
ise hakkama saama - töö, laenude, laste koolitamisega. Kaaluti isegi Ameerikasse sugulaste
juurde emigreerumist. Eestlaste seas kasvanud Kiradid pelgasid taas võõra rahva juurde
minna. Ikka jälle sõideti mööda
mereäärseid külateid lootuses
kuskil kanda kinnitada.
Kuidagi juhtus nii, et satuti Tõstamaale, kus parasjagu oli
müügil mitu maja ning kõige
soodsam üks põlenud majaga
krunt, kuhu isegi maakler ei vaevunud kohale tulema. Oli aprill
2012, alevi vahel oli laupäevaselt
vaikne, krunt oli võsatunud ja
igasugu prahti täis veetud. Kool,
park, Ehitajate tee, kõik lähedal ning see jättis vastukaaluks
väga positiivse mulje. Poest saadi krundi omaniku telefon ning
üsna ruttu jõuti omavahel sobivale kokkuleppele.
Luige talu elumaja taastada
ei olnudki mõtet, otsustati renoveerida kõr valhoone. Kohila
vanemate kodumetsast oli võimalus palki saada ja ise materjal
üles töötada Kaks aastat taastati elamist ja oldi kohapeal ainult
suviti. Sel ajal tutvus Vitali kohalike inimestega, käis vallamajas
nõu ja abi küsimas.
Vallamajas suhtuti uutesse tulijatesse kui headesse sõpradesse, toetati igal moel. Vitali
meelest elasid siin rahulikud ja
sõbralikud eestlased. Abikäsi leidis Vitali ka üleaedsete masinameeste seas. Paulilt saadi sõnnikut, naabrid on toredad.
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maa mändide alla elama

Mõnusa vaigulõhna saab tuppa kui hoida sooja ahju kohal eriti vaiguseid puutükke.

Mark teisele korrusele ei koli, sest isa pelgab, et spordiriistad on vanade talade jaoks liiga rasked. Igatahes on trenni koduski mõnus teha.

Irina tunnistab, et kahetuhande aasta esimene kümnend
oli raske aeg, aga ta mõtles ainult
lastele, et neil oleks mugav koolis ja ringides käia.
Eelmise elukoha pluss oli uus
maja, Tõstamaal jällegi kool kõrval, aga elamist polnud ollagi.
Irina tunnistab, et kui ta vaatas
seda vana hoonet, tundis ta füüsiliselt kuidas juuksed hakkasid
halliks muutuma. Vitali lohutas
ja julgustas, et seinad on tugevad
ja ta teeb kõik mis vaja, ärgu naine ainult kartku.
Täna ütleb perema, et mees
on oma lubaduse täitnud, kodu
on ilus ja mugav ning tehtud
hoole ning armastusega. Irina
on siinse eluga väga rahul, inimesed on abivalmis ja kool lastele on imeline – kohavalik oli
õige. Sügisest läheb pesamuna
lasteaeda ja siis loodab Irina ka
uusi tutvusi leida.

Kunagi, kui kohta alles otsiti,
sattusid Irina ja Vitali Sutiranda
ja olid mereäärsest rahust, vaikusest ja kividest lummuses.
Ainuüksi siinsest õhust saab
elada, süüa polegi vaja, mõtiskleb naine. Loomulikult on perel
korralik aiamaatäis juurikaid
kasvamas. Sügiseks saab kelder
hoidiseid täis. Meelsasti käiakse
lastega Matsirannas suplemas.
Tervisedki on kõigil siinses kliimas paremaks läinud.

kodus, teinekord sõidab eeltrenniks poolteist tundi rattaga
Pärnusse. Noormehe toa seinal
on medalid rivis. Sügisel, Tartus toimunud 8paadi sõuderegatil, asendati haige seljaga Jüri
Jaanson Markiga, teised staarid
paadis aasisid, et ehk oleks võinud asenduse suisa lasteaiast
võtta. Pärast võitu suruti noorel
talendil vennalikult kätt. Hiljuti
Moskvas neljapaadil tuli noormees neljandaks.

Pere vanim poeg Mark jutustab, et tema lapsepõlv oli väga
lõbus - poste mängud, onn, isa
abistamine ehitustöödel muidugi ka. Uskumatu, isa lihtsalt ehitas hopsti maja valmis.
Margi sõudmisanne avastati
peale üht ergomeetri võistlust.
Trennid Pärnus Tatjana Jaansoni juures toimuvad iga päev.
Mõnikord teeb Mark trenni ka

Nikolai käib judo trennis ja
linnas Margi eeskujul sõudmas.
Ema ja isa laovad lauale uhkusega poiste poolt saviringis valmistatud nõud, maitsekad ja praktilised tööd.
Vitali ütleb, et koos abikaasaga suunavad nad kogu energia poiste kasvatamisse ja arendamisse. Tähtsaks peavad, et
poisid õpivad oma kätega asju

tegema. Sõidutavad, abistavad
ning tulemused on suurepärased, Nikolai puhtalt viiemees ja
Markil keskmine hinne 4,8. Isa
ütleb, et siin on poiste kodumaa
ja seda tuleb austada. Tulevikus
ootab isa poistelt kõige enam
häid tulemusi spordis.
Kokkuvõtvalt ütleb Vitali, et
raskel ajal pressisid nemad ikka
vastutuult ja tegid õige otsuse, et
Tõstamaale elama tulid. Viis aastat on läinud lennates ja praegu
tunneb pere, et tuul on pööranud ja annab tagant hoogu juurde.
Pangavõlgadest ollakse priid,
valmimas on maja teine korrus.
Tõstamaa on Kiradite jaoks tõeline kodumaa, kuhu jaanipäevaks tuleb üle ilma kokku palju
sugulasi.
TT
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Pootsi võõrustas laadalisi

J

uba 19ndat korda toimunud
Pootsi laat meelitas kohale
suure hulga laadalisi. Kauplejaid oli üle 50 väga erineva
kaubaga – pakuti riidekaupa,
mänguasju, käsitööd, õnneloosi,
istikuid, taimi, suitsuliha, kala,
Võrtsjärve angerjat, sõõrikuid,
jäätist, lehmakomme, mett, voodipesu, vanavara, sepiseid, kanatibusid jpm.
Lapsed said lustida batuudil,
laadameeleolu lõid ansambel
Sada ja Seened ning tantsutrupp
Ruubensi Tüdrukud. Häädemeeste Huviteater pakkus etenduse „7 surmapattu“. Tänusõnad esinejatele toredate etteastete eest!
Suured tänusõnad ka kõigile
abilistele – Alo Tomson, Katri,
Urmas Reinfeldt, Ermistu Puhkeküla, Alo Adler, Mart Martson, Taivo Tambre, Enn Martson, Pille Paalam. Täname ka

kõiki ette võtjaid auhindade
annetamise eest. Ja muidugi kiidame ilmataati, kes hoidis laadapäeva ilma ilusa ja lubas kõigil
end mõnusasti tunda.
Kohtume järgmisel aastal ja
siis on Pootsi laadal 20. juubel!
Korraldajate nimel
Anu Peterson

Uued festivalid Pärnus 2019
12.–13. juulil
Rüütli ja Pühavaimu tn piirkonnas
Tänavaartistide festival WALK
Tänavaartistide festivalil WALK saab näha
huvitavaid artiste esinemas omapärases
õhkkonnas – otse tänaval!
Festival on tasuta ja on üles ehitatud
walk-by vormis, mis tähendab, et
tänavanurgal esineval artistil on ees
“müts”, kuhu mööduja saab soovi korral
raha poetada.
Festivalil saab nautida head ja paremat
tänavatoitu – tänavaid ääristavad kohalikud
kohvikud oma pop-up lettidega.
walkfest.ee

27. juulil
Villa Ammende aias
Naudingufestival Tunne
Naudingufestivalil Tunne astuvad lavale
muusikud ja tantsijad, nautida saab
erinevaid kunste. Näha saab tantsu,
tänavaartiste, kuulata muusikat, luulet ja
loenguid, teha joogat, täita kõhtu hea ja
paremaga ning osaleda töötubades.
tunnefest.ee

2.–3. augustil
Fishing Village Kalurikülas, Pärnu Jahtklubis jm
Pärnu Merepäevad
Pärnu Merepäevadel pakutakse
meelelahutusprogrammi Fishing
Village kalurikülas ja Pärnu Jahtklubis.
Pärnu sadamas ootab oma pardale
külastajaid purjelaev Jenny Kruse.
Sauga jõel tutvustab haabjakultuuri
Aivar Ruukel. Sadamate vahel sõidab
veetakso, et saaksite nautida tegevust
mõlemas sadamas.
Sõite ja ekskursioone korraldavad
erinevad sadamate veesõidukid.
parnumerepaevad.ee

9.–11. augustil
Jakobsoni pargis ja ümbruses
IN August Pärnu linnafestival
Jakobsoni pargis ja selle ümbruses
esmakordselt toimuv linnafestival
IN August koondab enda alla muusika,
kunsti ja toidu.
Festival on kannustatud keskkonda säästvatest eluviisidest ja kõnelema on kutsutud ka
jätkusuutlikkuse spetsialistid.
IN August ühendab mitut samaaegselt
linnas toimuvat minifestivali ning on kõigile
külastajatele tasuta.
Facebook INaugustFestival

23.–25. augustil
Pärnu rannaspordiväljakul
Classic Pärnu 2019 Takistussõit rannas –
ühekordne üritus
Mitte kunagi varem pole ratsasport ja
hobused olnud nii lähedal merele,
kui käesoleva aasta augusti lõpus Pärnus.
Tule ja saa osa ühest väga erilisest
spordiüritusest. Kavas on tipptasemel
ratsasport ja meelelahutus.
clc.ee

Sündmuste infot vaata lähemalt kultuur.parnu.ee
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Mih
kel
Lü
his
te
26.01.1951-12.05.2019

Selle aasta emadepäeval, 12. mail, lahkus raske haiguse tagajärjel eluaegne tõstamaalane Mihkel Lühiste. Mihklist jäävad
järele aga paljud lõbusad ja soojad mälestused ning hulganisti töötähiseid, mida on peaaegu pool Eestit täis nii mõõdetud maade, teeprojektide kui elektrialajaamadena. Eestimaal
ringi sõites näitas ta pereliikmetele heameele ning uhkusega
neid oma töömärke. Ka Tõstamaa terviserajad, kus tänaseks
on valgustatud suusaradagi, aitas just Mihkel kunagisel noorel kehalise kasvatuse õpetajal Toomas Rõhul välja valida ja
maha märkida.
Mihkli koolitee algas Tõstamaal, kuid põhikooli lõpuaastal nägi ta Pärnu Postimehes kuulutust, et toonases Koidula koolis avatakse esmakordselt matemaatika eriklass. Kuna
Mihklile matemaatika istus, otsustas ta katsetele minna ja saigi nii eriklassi sisse. Koidula koolis õppides, avastas Mihkel
ka sõudmise. Nimelt läks ta ühel pärastlõunal klassikaaslasega sõudmistrenni kaasa. Mõned nädalad hiljem, kui Mihkel
juba Tõstamaal suvepuhkust veetis, saatis sõudmistreener ühe
trennipoisi Mihklit Tõstamaale otsima – paati oli poisse vaja.
Mihkel leiti Suti põldude vahelt koplist ja pärast lühikest arupidamist hakkas ta rõõmuga käima maalt bussi või jalgrattaga
Pärnus sõudmas. Sõudmise peale oli ta paras Mihkel ning nii
sai temast meistersportlane. Nimelt oli Mihkel 6-kordne Eesti
meister sõudmises noorte ja juunioride klassis erinevates paadikategooriates ning mitmeid kordi pjedestaalil Nõukogude
Liidu noorte ja juunioride meistrivõistlustel.
Professionaalse spordiga otsustas Mihkel aga mõned aastad pärast keskkooli lõpu teha ning jätkata õpingutega EPAs
maakorralduse erialal. EPA koolist sai Mihkel lisaks armastatud ametile ka eluaegsed sõbrad, ja naise Mari leidis ka just
sel ajal.
Pärast EPA lõpetamist 1977. aastal algas Mihkli tööelu Tõstamaa sohvoosis melioraatorina ja hiljem sai temast majandijuht. Eesti iseseisvumine ja sellega kaasnenud muutused panid
Mihkli aga valiku ette: kas jätkata hambad ristis kohaliku põl-

lumajanduse eestvedamist või vahetada ametit ja hakata tööle
õpitud erialal. Otsustavaks sai see, kui kunagine kursusekaaslane Gustav kutsus ta 1994. aastal tööle maamõõtjaks enda
asutatud ettevõttesse. Erialadiplom oli Mihklil EPAst olemas,
aga vahepeal olid ilmunud arvutid ja erinevad mõõdistusaparaadid, mida 20 aastat varem EPAs õppides ei osanud uneski
näha. Toeks ja suunanäitajaks oli maamõõtmise juurde pöördumisel Gustavi innustav eeskuju ning initsiatiivikus. Maamõõtjast Mihklist sai hiljem ka maamõõdubüröö OÜ Maamõõt omanik.
Kümme aastat pärast maamõõduga alustamist (2004)
muutis Mihkel veel korra suunda. Taas Gustavi soovitusel
ja innustamisel läks ta tööle Eesti Energiasse, kus oli esiteks
Elpecis projektijuht, mis tähendas ikka maa ja maalepingutega
tegelemist. Aja jooksul ettevõtted struktureerisid end ümber,
vahetasid nimesid ja omanikke, liitusid ja lagunesid. Aga Mihkel jätkas hingelähedaseks saanud tööd. Ka pensionikka jõudes ei jäänud Mihkel koduseks - talle tähendas tema töö ja
töökaaslased väga palju. Ta tundis end hinnatult ja rõõmustas
selle üle, et ettevõte ikka tema oskusi ja teadmisi väärtuslikuks
pidas. Viimaseks töökohaks jäi Eesti Energia Elektrilevis projektjuhina maalepingute sõlmimine.
Mihkel oli ka ühiskondlikult aktiivne. Esimestel vabadel
valimistel sai Mihklist Eesti Kongressi saadik. Lisaks osales
ta paljudel ärkamisaja üritustel ja võttis alati terve pere kaasa:
Balti kett, laulupeod, muinsuskaitse üritused jm.
Mihklile meeldis koos abikaasa Mariga teatris ja kontsertidel käia ja reisidagi. Kui lapsed veel väiksed olid, meeldis teha
väljasõite Eesti eri paikadesse, kus koos telgiti ja matkati. Hiljem oli Mihkli ja Mari lemmikpuhkekohaks Vaiste rand, kus
Mihkel tõmbas oma purjelauaga mere peal triipe ning Mari
peesitas rannas ja ootas oma meremeest. Kuigi purjelauasõidu
avastas Mihkel alles 53aastaselt poja eeskujul, jagus tal küllaldaselt nooruslikku hulljulgust küpsele eale vaatamata. Juhtus
sedagi, et tormituul viis Mihkli varustuse üle mere peaaegu
Lätti, kui Mihkel ise ujus lainetega heideldes tagasi Vaiste randa.
Kõige pikemalt rõõmu ja lõbu valmistas spordist suusatamine. Selle pisiku andis Mihkel hoole ja hoolitsusega edasi ka
kolmele lapsele. Kohalikel suusavõistlustel oli Mihkel uhkelt
stardis koos lastega ja korjas perega medaleid erinevates vanuseklassides. Juba haigusega võideldes käis ta sel talvelegi Tõstamaa suusaradadel liuglemas.
Lisaks muskleid nõudvale spordile, käis Mihkel ka aastaid
Tõstamaal mälumängu mängimas.
Kõige rohkem jääb Mihkel aga meelde tubli abikaasa ning
hea isana, kes alati toetas oma kolme lapse haridusteed ja
muid eluvalikuid nii kuis suutis – vajadusel tõi tähed ka taevast alla. Mihkel oli ka aktiivne vanaisa, kes käis ikka oma lastelastega rõõmsasti rannas, võttis murutraktoriga sõitma ja
tegi talvel kelgusõitu. Laste ja hiljem ka lastelaste tegemised
ning saavutused tõidki Mihklile ikka kõige rohkem rõõmu ja
sära silmadesse.
Isa meenutas tütar Maarja.
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Lase muusikal ennast paitada

P

anbeasts sai alguse Berliini tänavatel, hetkest mil
noor muusik Ivar Karm avastas endas rütmilise tunnetuse
läbi aafrika trummide. Liikudes edasi nii muusikas kui ka
Euroopas jõudis ta instrumendini, mida nimetatakse handpaniks. Seda võib nimetatada
armastuseks esimest noodikõlast.
Läbi handpani rahuliku, paitava ning veidi melanhoolse
kõla viib Ivar kuulajaid ränna-

kule avarustesse, mis muidu jäävad kättesaamatuks. Ka kõige
nõudlikum kõrv saab puudutatud.
Panbeasts mängib Aurora handpanil, mis on valmistatud Soomes elava ja üle 30 aasta
steelpan`e valmistava SimoPekka Tiainen käe all. Panbeasts
on oma muusikaga rikastanud mitmeid festivale Soomes,
andnud kontserte Saksamaal ja
Eestis.
Katri

KUHU MINNA

JUUNI
Laupäeval, 22. juunil kell 21
TÕHELA JAANITULI
Tantsuks ansambel Toits bänd
kell 21 Manija saarekeskuses
MANÕJA JAANIÕHTA
Tantsuks mängivad Jane ja Margus (Sarapuu talust Kihnus)
Pühapäeval, 23. juunil kell 21 Tõstamaa laululaval
TÕSTAMAA JAANITULI
Tantsuks ansambel Tip-Malts, DJ Märt Rannamäe
kell 21 Kavaru külaseltsi platsil
KAVARU JAANITULI
Meeleolu loovad lõõtsamees Foss koos kaaslasega

JUULI
Tõstamaa mõisas
Pusa maalide näitus "ROOSA TÄPI SALADUS"
Näitus on avatud juulis ja augustis.

AUGUST
Tõstamaa osavallapäevade kontserdid:
Laupäeval, 10. augustil
kell 12 rahvamaja ees
Meditatiivne KESKPÄEVAKONTSERT
PANBEASTS (hang drum)
kell 16 KIRIKUKONTSERT
NELE-LIIS VAIKSOO ja ROLF ROOSALU
saatemuusikutega
kell 21 Tõstamaa lauluväljakul RAHVAPIDU
ansambel Fix ja DJ Märt Rannamäe
Pühapäeval, 25. augustil kell 18 Tõstamaa mõisas
Pärnu Linnaorkestri kontsert "Hää Eesti asi"
Pilet 10 € / 7 €. Avatud AnuPagar kohvik.

Laupäeval, 31. augustil kell 21 Merelaiu puhkekülas
Muinastulede öö.
Öökino. Musitseerib Raimond Paalberg sõpradega.
Korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel täiendusi ja muudatusi.
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MEERI TILK

16.06.1932 – 08.06.2019

Hüvasti, kallis Meeri.
Jääb alles kõik hea, mis meid kokku liitis.
Aastad karastanud vaimu, teravnurki lihvinud.
Ka kunagi hiljem kui sõbrad laiali läinud, meenuvad
ühised hetked mil käsi hästi või halvasti käinud.
Meenutame ja avaldame kaastunnet omastele.
Vokiratas

