Nr 6 (271) / juuni 2021

Tõstamaa keskkooli põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajad 2021

12. klass. Vasakult paremale: klassijuhataja Aimar Silivälja, Mark Kiradi, Mathilda-Maria Tork,
Mariliis Uibopuu, Maris Kereme. Lõpetamisele ei jõudnud Sten Teesalu.
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9. klass. Vasakult paremale tagumine rida: Joosep Eha, Markko Lõpp, Artur Tomson, Brian Blumfeldt, Olavi-Tanel Kask, Markus Oja, Jens Siig, Markus
Press, Mairold Nuut, Samuel Timo Peltokangas, Jaan Luhamaa, Kristo Karelsohn, Maarjo Käär, Lauri Tuhkanen. Vasakult paremale esimene rida: 13.
klassi klassijuhataja Kirsti Talu, 9. klassi klassijuhataja Laura Jõe, Nele Pikner, Diivi Tarkpea, (nime ei tohi avalikustada), Everita Imana.
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Juhtkiri

TÕSTAMAA OSAVALLAKOGUS 25. mail 2021

H

eldinud suvekülalised kummardavad maani ja tänavad lilleliste nurmede ja madalmuruste karjamaa-

de eest.
Valgemast valgemad ööd lõhnavad sirelite ja pimpinella rooside järele.
Magusaimalt lõhnav hõrkvalge topeltõieline iludus on aastakümneid kaunistanud vanaemade koduaedu ning pärandanud lastele ja lastelastele nostalgilisi suvemälestusi.
Visa võsudeajajana on roosipõõsas
koduaedades püsima jäänud.
Teinekord ringi sõites võib vana majakohta vaid aimata, aga valge õiekuhila kuskil lepikuveeres reedab kunagise talu. Eks ta
ole mälestus visale maainimesele, mälestades ka neid, keda punarežiim kaugele põhja saatis.
Suvi on visanud nurmele hulgaliselt
mailasesiniseid triipe ning kurereha täpilisi kangaid.
Looduseilule helistavad kella suurte
siniste kellukate nõtked varred.
Ainult lebada, vahtida pilvi ja tõmmata
kopsud sügavalt magusaid lõhnu täis.
Tunda kuidas tuul painutab kõditavaid
kõrsi vastu põski ja lasta sipelgal pikalt jalutada mööda alles valgevõitu jalasäärel.
Võtta see hetk või kaks, kus kohustused
ootavad kannatlikult riiulil ja ikka jälle märgata oma elu ruumi.
Pärast läheb madin jälle täie rauaga edasi. Murutamine, kastmine, rohimine ja
harimine, riisumine ja kobestamine, korjamine ja kasimine, kaevamine ja vaenamine. Justkui suvi oleks ainult kohustusteks
loodud.
Ära unusta ennast roosidest uimatada
lasta, neist valgetest, mis talude järgi lõhnavad.
Ülle Tamm,
toimetaja

TOIMETUS
Toimetaja: Ülle Tamm tel 505 5340,
küljendaja: p2
Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus
Tõstamaa osavallakeskus
Internet: parnu.ee, www.tostamaa.eu
Levi: Tõstamaa PMÜ kauplus, Tõhela raamatukogu, Tõstamaa raamatukogu,
Pootsi pood, Tõstamaa bensiinijaam.
Trükikoda: OÜ Hansaprint
Tiraaž: 500 tk
Saatke meile oma jutte ja fotosid aadressil
leht@tostamaa.ee

 Võtsid osa: Karoliine Kask, Mati Lehola,
Anu Randmaa, Toomas Rõhu, Tõnu Salu,
Mark Soosaar, Madis Veskimägi
Kutsutud: Mart Järvik, Meelis Kukk,
Andrei Korobeinik, Edmond Penu, Anu
Peterson, Tiina Roht, Siim Suursild, Evelin
Talviste

PÄEVAKORD:
1. Pärnu linna 2021. aasta esimene lisaeelarve.
Kuulati Meelis Kuke ettekannet. Lisaeelarve koostamine on algatatud põhitegevuse tulude ja kulude korrigeerimiseks, lisandunud lepinguliste kohustustega seotud
kulude katmiseks, vajalike ümberpaigutuste teostamiseks asutuste eelarvete vahel,
investeeringuobjektide ja -toetuste, laenude
ja likviidsete varadega seotud eelarve täpsustamiseks.
Muuhulgas kajastatakse lisaeelar ves
riigieelarve toetusfondi tulubaasi toetus
(I lugemisel ainult õpilaste kaugõppe toetus) ning investeeringutoetus. Kajastatakse
kõik 21.05.2021 seisuga tehtud reservfondi eraldised ning kõik 21.05.2021 seisuga
teadaolevad sihtotstarbelised vahendid või
annetused ja nende arvel tehtavad väljaminekud. Toimus arutelu.
OTSUSTATI: Võtta info teadmiseks.
2. Valimisjaoskondade asukohad 2021. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimiste ajal.
Eelnõu tutvustas Tiina Roht. Pärnu linnas moodustatakse 13 valimisjaoskonda.
Valimisjaoskond nr 13 asub Tõstamaa Rahvamajas aadressil Varbla mnt 3, Tõstamaa
alevik. Valimisjaoskond on Tõstamaal avatud R, L, P. Kadunud on elukohapõhisus,
inimene saab kogu ringkonna ulatuses oma
hääle anda. Tõstamaa inimene saab 11 - 17.
oktoobril hääle anda Kaubamajakas, Pärnu bussijaamas ja Maksimarketis. Valijate
nimekirjad on elektroonilised. Kodus hääletamine toimub reedel, laupäeval ja pühapäeval. Toimus arutelu.
OTSUSTATI: Võtta info teadmiseks.
3. Pärnu Linnavolikogu otsuse eelnõule
„Volikogu liikmete arvu määramine, valimisringkondade moodustamine ja mandaatide jaotamine“ arvamuse andmine.
Eelnõu tutvustas Siim Suursild.
17. oktoobril 2021 toimuvad kohaliku
omavalitsuse volikogu valimised. Esitatud
eelnõuga otsustatakse volikogu liikmete
arv, valimisringkondade moodustamine
ja määratakse mandaatide arvu jaotamise
põhimõted. KOVVS kohaselt tuleb voliko-

gu liikemete arvu määramisel lähtuda linna
territooriumil elavate elanike arvust valimisaasta 1. juuni seisuga. Üle 50 000 elanikuga
kohaliku omavalitsuse üksuses on volikogu
suurus vähemalt 31 liiget. Audru valla, Paikuse valla ja Pärnu linna ühinemislepingus
lepiti kokku, et volikogu liikmete arv on 39.
Seega määratakse esitatud eelnõu kohaselt
Pärnu linna volikogu liikmete arvuks 39 liiget.
KOVVS kohaselt võib moodustada mitu
valimisringkonda, kui kohaliku omavalitsuse üksuses elab üle 50 000 elaniku või
kui viimase kahe valimisperioodi jooksul
on ühinemise või jagunemise teel tekkinud kohaliku omavalitsuse üksus. KOVVS
kohaselt tuleb valimisringkonna moodustamise otsuses ühtlasi määrata ringkondade numeratsioon, piirid ning mandaatide
arv igas ringkonnas. Arvestades eeltoodut
tehakse ettepanek moodustada 2021. aastal toimuvaks Pärnu Linnavolikogu valimiseks Pärnu linna territooriumil kaks valimisringkonda:
1) valimisringkond nr 1 (Pärnu keskuslinn), mille piirid kattuvad Pärnu keskuslinna haldusterritooriumi piiridega ja
2) valimisringkond nr 2 (Audru-, Paikuse ja Tõstamaa osavald), mille piirid kattuvad ühinevate Audru, Paikuse ja Tõstamaa osavald haldusterritooriumi piiridega.
Küsimusi ei esitatud.
OTSUSTATI: Toetada esitatud eelnõu.
4. Pärnu Linnavolikogu määruse eelnõule Pärnu Linnavolikogu 21.12.2017 määruse nr 6 „Pärnu linna põhimäärus“ ja Pärnu Linnavolikogu 30.11.2017 määruse nr 3
„Pärnu Linnavalitsuse töökord“ muutmine”
arvamuse andmine.
Eelnõu tutvustas Andrei Korobeinik.
Eelnõus on tehtud järgmised muudatused:
Volikogu komisjoni töökorraldust on
täpsustatud selliselt, et komisjoni koosolek võib vajadusel toimuda kaugosalusega,
otsustamisõigus on komisjoni esimehel.
Arupärimist saab esitada ainult volikogu
istungil ning arupärimises tuleb välja tuua
üks arupärimisele vastamise viis.
Komisjoni koosolekute protokollide
puhul on täpsustatud asukoht, kus protokollid on kättesaadavad.
Lisaks muudetakse Pärnu linnavalitsuse
töökorda, täpsustatakse asukoht, kus linnavalitsuse komisjonide ja istungite protokollid on kättesaadavad.
Toimus arutelu.
OTSUSTATI: Toetada esitatud eelnõu.
5. Uue osavaldade põhimääruse tutvusta-
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mine. Eelnõu tutvustas Toomas Rõhu.
Audru, Paikuse ja Tõstamaa osavallakogud on ühiselt moodustanud töögrupi
osavaldade põhimääruste analüüsimiseks.
Töögrupi moodustamise eesmärk oli üle
vaadata kehtivad põhimäärused, analüüsida
osavallakogude osa ühise arengupotensiaali senisel kasutamisel ja teha ettepanekud
põhimääruste muutmiseks, et suurendada
osavallakogude otsustamisõigust kohalikku
elukorraldust ja arengut puudutavates küsimustes.
Eelnõu kohaselt on osavallal linna eelarve osana iseseisev eelarve oma ülesannete
täitmiseks ja tema pädevuses olevate otsuste tegemiseks. Osavallal on oma investeeringute eelarve. Eelarvet käsutab osavallakeskuse juhataja vastavalt osavallakogu otsustele.
Osavallakogu pädevuses on arvamuse
andmine ja ettepanekute tegemine kõigis
osavalla territooriumil linna toimimist või
kohalikku elukorraldust puudutavates küsimustes. Kaasa saab rääkida järgnevates valdkondades: sotsiaal, kultuur-ja sport, noorsootöö, haridus, planeerimine, arendus,
linnavara, taristu ja kommunaalmajandus,
keskkonnakorraldus, toetused, ﬁnants, üldjuhtimine.
Osavallal on jätkuvalt oma sümboolika,
osavalla tunnustused ja töökorraldus. Kui
enne oli igal osavallal oma põhimäärus, siis

nüüd on ühine põhimäärus kõigile kolmele
osavallale. Toimus arutelu.
OTSUSTATI: Toetada esitatud eelnõu.
6. Arengukava tegevuskava ja eelarvestrateegia arutelu (2026 aasta objektide lisamine)
A. Peterson informeerib, et linnavalitsus
vaatab üle arengukava ja eelarvestrateegia
ning osavallakogu saab esitada ettepanekuid, millised võiks olla uued objektid, mida
lisada arengukavasse ja eelarvestrateegiasse
aastaks 2026 Tõstamaa osavallast. Sõna võttis T. Rõhu. Tõstamaa osavallakogu esitab
arengukavasse ja eelarvestrateegiasse järgmised Tõstamaa piirkonna arengule vajalikud objektid:
 Tõstamaa mõisa käsitöökeskus 1 200 000
 Tõstamaa hooldekodu juurdeehitus
1 400 000
 Tõstamaa spordiväljaku kaasajastamine
220 000
 Tõstamaa mõisakooli õpilaskodu kaasajastamine ja miljööteraapia keskus 360 000
 Tõstamaa mõisapargi edasiarendamine
75 000
 Tõhela külaplatsi korrastamine 45 000
 Tõstamaa-Ermistu kergliiklustee 180 000
OTSUSTATI: Esitada nimetatud ettepanekud linnavalitsusele.
7. Kõrgendatud avaliku huviga riigimetsa

määramisest.
A. Peterson informeerib, et RMK on
algatanud arutelu kohaliku omavalitsusega, millised võiksid olla kõrgendatud avaliku
huviga (KAH) riigimetsa alad meie territooriumil. Need alad on asulate lähedal, mida
inimesed aktiivselt kasutavad. KAH alade
osas tuleks kogukonda kaasata ning teha
avalikke koosolekuid nende alade majandamise osas. Need alad lepitakse kokku üldplaneeringus.
RMK-l on ettepanek teha juba praegu
kokkulepped ja ettepanekud, millised need
alad võiksid olla, mis üldplaneeringusse
lähevad. Kõrgendatud avaliku huviga alad
tulevad avalikuks Maa-ameti geoportaali
kaardirakenduses RMK metsatööde kaardil. Ettepanekud KAH alade osas saata A.
Petersonile. Toimus arutelu.
OTSUSTATI: Võtta info teadmiseks.
8. Jooksvad küsimused, infominutid
Toomas Rõhu informeerib, et Tõstamaa
postkontor on avatud viiel päeval nädalas
iga päev kaks tundi E - R 10.00-12.00. Pärnu
linnas on käimas kaasava eelarve projekt ja
Tõstamaa Spordiklubi esitas sinna Tõstamaa
seikluspargi projekti. Anu Peterson informeerib, et PÜTK on esitanud projektitaotluse Tõstamaale uue bussijaama rajamiseks.
Täismahus koosoleku protokoll on leitav
Pärnu linna dokumendiregistrist.

Andke teada kaunitest kodudest!
 Pärnu linnavalitsus kutsub pärnakaid ja
linnakülalisi märkama Pärnu keskuslinnas
ja osavaldades ilusaid hästi hooldatud aedu,
hooneid ja hoove ning esitama neid konkursile „Kaunis kodu“.
Iseenda või naabri kenast kodust ja aiast
saab anda linnale teada 1. augustini (kaasa
arvatud). Selleks palume saata e-kiri Pärnu linnaaednikule Anu Nurmesalule meiliaadressil anu.nurmesalu[at]parnu.ee. Kirja
tuleks panna kauni kodu täpne aadress ning
võimalusel 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 konkursil ühe piirkonnana) ühe kauni väikeelamu.
Lisaks valitakse üks parima heakorrastusega korruselamu ja üks parima heakorrastusega teenindusettevõte. Parimate valimi-

sel lähtub komisjon haljastuse tervikilmest,
hinnates haljastuse kokkusobimist elamu,
piirde ja tänavailmega.
Pärnu linnaaedniku Anu Nurmesalu
hinnangul on koroonaaeg pannud inimesi oma kodu ümbrusega rohkem tegelema,
sest nii Pärnu keskuslinnas kui ka osavaldades püüavad pilku tõeliselt palju ilusaid aedu
ja hoove ühes hästikorrastatud majadega.
„Sel aastal on vaatepilt kohe eriti rõõmustav, on näha, et inimesed on oma energia ja
aja suunanud aia- ja haljastustegevustesse
ning korda on saanud ka hulgaliselt hooneid
– nii eramuid, kortermaju kui asutusi,“ tõdeb
Nurmesalu.
Osavõtt Pärnu „Kauni kodu“ konkursist
on alati olnud aktiivne, aga tänavu on linnaaedniku sõnutsi põhjust konkursile oodata väga palju kandidaate. „Oma kodu eest
hoolitsemine nii, et tulemus pakub silmarõõmu ka teistele peale iseenda, väärib tunnustamist,“ märgib linnaaednik.
Konkurss „Kaunis kodu“ toimub igal

suvel. Võitjad tehakse teatavaks septembris.
Anu Villmann
Pärnu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist
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Kasside kiibistamine
kipub ununema

J

uunist Pärnu linna haldusterritooriumil kehtima
hakanud koerte ja kasside
pidamise eeskirja järgi peavad
nii keskuslinnas Pärnus kui ka
Audru, Paikuse ja Tõstamaa
osavaldades peetavad kassid
olema märgistatud mikrokiibiga, millel on unikaalne kood, ja
kaelarihmale kinnitatud märgistusega (omaniku telefoninumbriga).
Seniajani Pärnu linnas tervikuna kasside märgistamiskohustust ei olnud, kuna keskuslinnas ja osavaldades kehtisid
erinevad õigusaktid.
Pärnu linnavalitsuse korrakaitseteenistuse juhataja Reet
Salmu sõnul pole paljud loomaomanikud kursis, et 1. juunist on jõustunud koerte ja kasside pidamise eeskirja säte, mis
näeb ette ka miisude kiipimist.
„Koerte kiipimine on juba
harjumuspärane tegevus ega
vaja enam selgitamist, aga kasside puhul see veel nii ei ole.
Korrakaitseteenistusele on tulnud viimastel nädalatel kaebusi,
et siin-seal hulgub kasse, kellel
puudub kiip ja kelle omanikku
pole võimalik tuvastada. Kuni
selle aasta maikuu lõpuni võisidki kassid kiipimata olla, aga
uue eeskirja järgi peavad alates
1. juunist kõik Pärnu linna haldusterritooriumil elavad kassid
olema nõuetekohaselt märgistatud,“ selgitab Salmu.
Nõuded kasside ja koerte
märgistamisele on samad.
Loom tuleb märgistada mikrokiibiga ja registreerida kolme
kuu jooksul looma sündimise päevast või ühe kuu jooksul
vanema looma omandamise
või valdusse saamise päevast,
kui loomal ei ole juba mikrokiipi.
Looma peab lisama lemmikloomade registrisse www.
llr.ee, kuhu kantakse omaniku
nimi, elukoht, telefoninumber
ja e-posti aadress; mikrokiibi kood, kui on, siis muud loo-

ma märgistamisel kasutatud
tunnused (nt tätoveering); looma tõug, sugu, nimi, sünniaeg,
värv, eritunnused või välimuse
kirjeldus.
„Lemmikloomade registrisse kannab looma veterinaararst
pärast kiibistamist või siis teeb
seda loomaomanik ise. Rõhutaksin siinjuures, et ainult kiipimisest pole kasu, kuna mikrokiibi number ei anna infot loomaomaniku kohta. Infot omaniku kohta saabki registrist või
kaelarihmalt,“ selgitab Salmu.
Kasse ja koeri saab kiibistada ka Pärnu loomade varjupaigas, selleks tuleb aeg eelnevalt
kokku leppida. Kui keegi soovib
omale varjupaigast piimavurru
võtta, saab ta varjupaigast juba
kiibitud, vaktsineeritud, parasiiditõrje läbinud ja võimalusel
steriliseeritud või kastreeritud
kiisu.
Koerte ja kasside pidamise eeskirja nõuete rikkumisel
on korrakaitseteenistusel õigus
koos ta da loo mao ma ni ku le
ettekirjutus või määrata rahatrahv (kuni 800 eurot).
„Tavaliselt piisab olukorra
lahendamisel lihtsalt selgitamisest ja inimesed mõistavad isegi, et lemmiku märgistamine
on vajalik. Kiibistamine, kaelarihma märgistamine ja registreerimine aitavad kaduma läinud loomal kiiresti koju tagasi saada. Varjupaika sattumine
tekitab loomale stressi ja kass
võib ka varjupaika jõudmise
asemel mõnes tihedama liiklusega kohas hukkuda. Sama võib
juhtuda ka siis, kui hulkuv kass
satub võõrasse hoovi, kus on
suurem kuri koer,“ ütleb Salmu.
2020. aastal jõudis Pärnu
loomade varjupaika 260 kassi.
Omanik suudeti tuvastada vaid
33 kiisul ehk varjupaigast sai
tagasi oma koju vaid väike osa
kassidest.
Anu Villmann
Pärnu linnavalitsuse
kommunikatsioonispetsialist

Aita ennast ise liikuma
Alates 1. juunist 2020 korraldab sotsiaaltransporti
Pärnu linnas ja maakonnas
Pärnu Ühistranspordikeskus.
Nimetatud transpordiliik on
mõeldud abiks neile inimestele, kelle tervislik seisund ei võimalda kasutada ühistransporti,
peamiselt liikumispuudega ja
ajutiste tervisehädaga inimesed.
Sõitu vormistada on lihtne ja
soodne. Kõigepealt tuleb pöörduda sooviga osavalla sotsiaalkonsultant Tiiu poole. Sotsiaalkonsultant kontrollib andmeid,
teeb otsuse ja suunab teenusele.
Seejärel täidetakse kliendileht,
kuhu on märgitud, millised
sõidud võivad kõne alla tulla.
Samas antakse ka telefoninumber, kust teenust tellida. Klient
helistab paar päeva ette ja teatab soovist kuhu ning millal
soovib sõita. Transport saabub

täpselt sinu tellitud ajal ukse
ette – ainult astu sisse ja sõida.
Sõidu eest tasumine toimub
kindla hinnakirja alusel, näiteks
Tõstamaalt Pärnusse maksab 4
eurot. Kui on vaja saatjat, saab
saatja sõita kaasa tasuta.
Oma kogemuste põhjal võin
öelda, et teenindamine on äärmiselt viisakas ja abivalmis.
Üheks sõidutajaks on oma küla
poiss Kalev Rand. Temaga on
sõit eriti lahe, siis saab sõidu
kestel ilmasju arutada.
Kiidan seda teenust väga ja
julgustan rohkelt kasutama. Ei
pea ju iga kord ootama, millal
lapselapsel on aega sinuga sõitma tulla. Seda sõitu saad ise
tellida sulle sobival ajal ja sind
koheldakse täpselt nii kuidas
soovid. Ei pea ka ainult haiglasse sõitma, miks mitte kontserdile või teatrisse!
Efeline Liiv

Sotsiaalkonsultant Tiiu Saare kommentaar
 95% Tõstamaal menetletud juhtumitest on seotud kliendi sooviga sõita haiglasse ravile või arsti vastuvõtule. Sotsiaaltransporditeenus ei ole mõeldud ainult haiglasse, tööle või kooli jõudmiseks.
Teenus on mõeldud avalike teenuste kasutamiseks ja igapäevaeluks vajalike toimingute teostamiseks kui ühistranspordiga ei
ole see terviseseisundist tulenevalt võimalik sõita. Miks mitte tellida sotsiaaltransport kalmistule lähedaste hauale minekuks, sõbranna juubelile sõiduks, juuksuri külastuseks. Jah, see on tasuline,
aga millise autoga on võimalik sõita tasuta. Ikka on kulud auto
kütusele.
Lisaks on lähedased tihti töötavad inimesed, jälle on vaja kombineerida ja otsida, kellel neist on vaba hetk. Kutsuge naabrinaine või sõbranna saatjaks kaasa ja ärge kartke ise hakkama saada.
Uskuge mind, teie lapsed tunnevad uhkust teie iseseisvuse üle.
Teenust saab kasutada 2021 aasta lõpuni.
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Lindude gripi oht ei taha raugeda,
levimas on uus linnugripitüvi
Kui tavaliselt lõppeb lindude
gripi levik lindude pesitsusajaga, siis sellel aastal pole
gripi levik pidurdunud.
Tuvastatud on Eestis uus
kõrge patogeensusega ja teistele loomadele ja lindudele edasikanduv linnugripitüvi H5N1.
Endiselt tuvastatakse lindude
grippi ka meie lähiriikides.
Euroopas, sh Eestis on levinud peamiselt kõrge patogeensusega lindude gripi viiruse
tüved H5N8 ja H5N1. Viimast
tüve tuvastati mais Mat salus kahel hukkunud merikotka
pojal ning eelmisel nädalal Pärnumaal, Läänemaal ja Ida-Virumaal hukkununa leitud lindudel.
Kuna käes on lindude pesitsusaeg, siis erinevate liikide linnupoegadel, eriti just veelindude

(pardid, haned, luiged) ja röövlindude (pistrikud, viud, kotkad)
poegadel on suur risk nakatuda
ja surra. Seetõttu tuleks võimalusel vältida laidude külastamist,
et vähendada haiguse jõudmise
riski kodulindudeni.
Lindude gripi H5N1 viirusetüve on Hollandis tuvastatud
kahel rebasel ja H5N8 viirusetüve hülgel Ühendkuningriigis ja
Rootsis. Viiruse ülekandumine
loomadele on kindlasti murettekitav, sest see näitab, et viirus
muteerub ning levib ja kohaneb
paremini. Amet asub uurima
surnuna leitud või kütituid rebaseid lindude gripile, et saada ülevaade, kas ka Eestis viirus imetajale kandub.
Euroopas ei ole mitte ühestki inimese lindude gripi viirusesse nakatumisest teavitatud.

Haiguste Ennetamise ja Tõrje
Euroopa Keskus (ECDC) on inimeste nakatumise riski lindude
grippi Euroopas hinnanud väga
väikeseks ja töö tõttu lindudega
kokku puutuvate inimeste nakatumise riski väikeseks.
Kõrge patogeensusega lindude grippi saab kodulinnupidaja
ennetada rakendades järgmisi
bioturvalisuse meetmeid:
 väldi igasugust kokkupuudet metslindudega, vajadusel
kaitstes oma linde metslindudega kokkupuute eest võrkude,
katuste, kanga või muu asjakohase vahendiga;
 aseta lindude joogi- ja söödanõud siseruumi või varikatuse alla, mis takistab metslindude
ligipääsu;
 pea parte ja hanesid teistest
kodulindudest eraldi;

 ära lase kõr valisi isikuid
oma lindude juurde;
 enne lindude juurde minemist ja nende toitmist, pese
käed ning vaheta riided ja jalanõud;
 juhul kui märkad lindudel
ebatavalist suremust, munatoodangu, söömise ja joomise järsku langust, siis teavita sellest
veterinaararsti;
 välisriigist tohib linde ja
haudemune tuua vaid veterinaarsertiﬁkaadi alusel.
Rohkem infot lindude gripi
kohta leiab https://pta.agri.ee/
eestis-levib-lindude-gripp.
Täiendavate küsimuste korral pöörduge ameti esinduste
loomatervise ametnike poole.
Heidi Käär
kriisijuht, Põllumajandus- ja Toiduamet

Papinale paigaldati
mälestuspink

Tähelepanu
liiklejad!
 Audru-Tõstamaa-Nurmsi maantee 14-27 km (Lindilt-Selisteni)
toimub teekatte taastusremont. Sõidukiirus remonditaval lõigul
on piiratud (hetkel 50 km/h), vajadusel kasutatakse liikluse reguleerimisel foore.
Ajavahemikul 29.06 kell 09:00 - 30.06. kell 09:00 vahetatakse
Kõpu kiriku juures (20,52 - 20,72 km) asuvat truupi. Liiklus suunatakse ümber Liu - Kavaru tee kaudu. Ümbersõit on tavateest ca
8 km pikem.
Teeremont peaks lõppema 10.09.2021.
Selleks, et õigeks ajaks kohale jõuda, tuleb varakult liikuma
hakata!
Signe Laasi, piirkonnapolitseinik

 Manija majaka juurde paigaldati 30. mail mälestuspink kunstnik Vello Tammele. Tamm oli eelkõige tuntud teatrikunstnikuna,
töötades koos Priit Pedajase, Kaarin Raidi, Ingo Normeti ja Merle
Karusooga. Kuni surmani 15.06.1991 töötas Tamm Endla teatri
peakunstnikuna.
Manilaiule kolis kunstnik 1987, sest ta armastas merd ja purjetamist. Mere ääres maalimas või joonistamas võis teda kohata igal
vabal hetkel, mis talutöödest üle jäi.
Mälestuspingi mõtte teostas MTÜ Ilusa Manilaiu Eest tänu
Kultuurkapitali ja arvukate eraannetajate toetusele. Avamisele tuli
kohale palju Vello sõpru ja teatriinimesi, kes üle hulga aja said seltsis uuel pingil vanu aegu meenutada ja Tamme armastust mere
vastu jagada. Pingil reas Priit Pedajas, Margot Visnap, Jaak Allik ja
Toomas Lõhmuste. TT
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KOOLIMAJA KAJASTAB

Kiitust tublidele
õppuritele!
Tõstamaa Keskkooli
direktor Toomas Mitt
avaldab kiitust hea ja
väga hea õppeedukuse
eest 2020/21 õppeaastal
järgmistele õpilastele:
I klass
Miia Adler
Jessica Jaansoo
Jakob-August Kalbach
Mirtel Pihle Piirme
Anton Rand
Kirsika Saar
Erika Sahtel
Kristjan Sims
II klass
Katariina Helena Lumera “5”
Mia Marii Madisson “5”
Eliisabeth Päästel “5”
XXX
Freija Ilmsalu
Johanna-Lisethe Mäesepp
Revo Raavik
Marvin Tuulmees
III klass
Merileen Meras “5”
Edeli Piirme “5”
Kirke Sahtel “5”
Andreas Karlson
Romet Lille
Herman Lumera
Eleonora Marta Nine
Elena Pulk
Ly Raudsepp
Kert Sims
Kene Sireli
Steven Tetsmann
Lenne-Merit Veskimägi
IV klass
Rete Laasi “5”
Pilleriin Piirme “5”
Grettel Ülevärva “5
Marten Loginov
Veljo Luhamaa
Rasmus Soosaa
Ruari Eamon Thomas
Hans Romet Uustalu
Georg-Kristjan Väli
V klass
Jaspar Adler “5”
Eneli Piirme “5”

Eneli Pulk “5”
Ranno Mändla
Janar Tuulmees
VI klass
Romeo Kaljurand “5”
Sven-Artur Rahuoja “5”
Marcus Sinimeri “5”
Felicity Aile Thomas “5”
Ike Joel Järv
Keitlyn Kaal
Nora Kalda
Cristopher Madisson
Joonas Rõhu
Liis Rõhu
Rico Sepp
Karmen Tuhkanen
VII klass
Nikolai Kiradi
Gertrud Martson
Martha-Maria Päästel
Grete Vulkan
VIII klass
Merili Adler
Aigar Gurjanov
Emma Liisa Salk
Maarja-Helena Veskimägi
IX klass
Brian Blumfeldt “5”
Everita Imana “5”
Jaan Luhamaa
XXX
Markus Oja
Samuel Timo Peltokangas
Markus Press
X klass
Anny Kerem
Ana-Maria Müür
Marleen Sahtel
Grettel Soonisoo
XI klass
Sten-Jents Käärt
Risto Rand

Enne suve saime kooli ta
Alates 17. maist lubati kooli kõik õppurid, et lõpetada 2020/2021 õppeaasta. Enne seda olime taaskord
distantsõppel alates 28.02.2021, peale veebruari
vaheaega.
Saime mõne ürituse ka tehtud järgides riigi poolt antud
piiranguid ja eriti heameel on
selle üle, et korraldasime taaskord piduliku lõpuaktuse.
Märtsi alguses sai 1.-4.
klass koolis käia kuni 11 päeva, sest siis saadeti nad koju
distantsõppele. Osadel õpilastel toimusid tunnid internetis oﬃce 365 keskkonnas,
kus igal õpilasel ja õpetajal on
oma konto. Mõni õpetaja tegi
veebitunde, mõni andis ülesandeid töövihikutes ja mõni
lähenes loominguliselt. Tegelesime ka arvutite laenutamisega – kellel oli soov, sai koolist laenutada.
Distantsõppe ajal toimusid kooli mälumängud google formsis – e-ankeet. Märtsikuu mälumängu teema oli
“Kevad” ja aprillikuu oma
“Kes või mis on pildil?”. Kuid
need olid individuaalsed, siis
selle õppeaasta viimase kooli
mälumängu saime meeskondadega korraldada. Teemaks
oli “Küsimused, mis on olnud”.
Parimad said auhinnad!
Aprillikuus toimus meil ka
fotokonkurss “Arvuti tagant
välja”, kuhu ootasime ühelt

osalejalt mak simaalselt 3
fotot. Kokku osales 16 noort.
Valiti välja facebooki lemmik
ja esikolmik, mille otsustas
žürii. Žüriisse kuulusid Toomas Mitt, Anu Peterson, Eveli
Ilvest ja Liis Tamm. Facebooki lemmikuks sai Merili pilt,
kus oli õhtune meri koos paadiga. Žürii otsus: III koha vääris Rico lumine pilt, II koha sai
Patriku pilt “Poiss krossikal”
ja I koha saavutas Merili pilt
“Õhtune meri ja paat”. Parimatele auhinnad, mida toetas
ka Tõstamaa osavallakeskus.
Riik otsustas, et eksamid
toimuvad, aga riigieksamid
on vabatahtlikud ja hinnatakse sel aastal teistmoodi, kui
muidu. Seega saatsime 9. klassi õpilased toreda tutipeoga
eksamitele. Tutipeo korraldas
tubli 8. klass koostöös klassijuhataja Ene Lehtsaluga!
Nüüd on eksamid edukalt
tehtud ja näeme noori pidulikul lõpuaktusel, 19. juunil 2021 kell 14.00. 12. klass
lõpetab samal päe val, aga
kell 17.00! Aktused toimuvad
õues.
Juunikuus oli juba mõnusam, sest alates 2. juunist mas-
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Noored igatsesid pääseda
oma keskusesse

T

ore oli kuulda uudist, et
noortekeskused võivad
taas avada oma uksed.
Vahepeal oli siin küll keerulised
ja kummalised ajad, sest ei saanud aru piirangutest – oli lause,
et 25% täituvus, aga siis järsku
öeldi, et noortekeskused ei tohi
olla lahti, vaid individuaalne
noorsootöö (1 noor ja 1 noorsootöötaja). Meie noortekeskuses üks ühele noorsootöö vastu
huvi ei olnud, tahetakse isekeskis koos olla.

agasi

ki kandma ei pea! Juuni alguses
käidi erinevatel klassiekskursioonidel ja õuesõppepäevadel,
sest koolimajas toimusid põhikooli eksamid. 11. juunil lõpetasime piduliku aktusega kooliaasta. Parimaid õpilasi peeti
meeles.
Suvi aina lähenes ja noored ei jõudnud enam ära oodata, millal saab juba koolitöödest
puhata.
Ja nüüd ta ongi käes, kauaoodatud suvi! Ilusat suve!
Karoliine Kask
Tõstamaa Keskkooli
huvijuht-noorsootöötaja

Enamus info jagamine toimus kõik facebooki lehe kaudu, kuna noortega ei saanud
kohtuda. 11. märtsist pidime
keskuse sulgema ja tegevused toimusid internetis. Näiteks kokandusringid olid zoomis või osalejad said vaadata
videoõpetusi. Tegime erinevaid
viktoriine kahooti keskkonnas.
Esi me ne oli märt si kuu
lõpus teemal “Kui hästi sa tunned Tõstamaa noortekeskuse
noorsootöötajaid?”, aprillikuus
teemal “Kui hästi tead sa Eestis tähistatavaid tähtpäevi?” ja
maikuus Euroopa päeva teemaline. Esikolmik said auhinnad, kui võitjad endast märku andsid ja õigete nimede all
võistlesid.
1. aprillil kutsusime kõiki
noori meile facebookis väljakutset esitama. Meie esimene
challenge oli “Tehke ﬁfa turniir”,
mis tähendas seda, et saime
Janikaga üks päev noortekeskuses kokku, et playstationis
jalgpalli mängida. Kuna eelnevalt pole iseseisvalt noortekeskuses playstationit mänginud,
siis pidime vahepeal helistama
ühele noorele ja küsima nõu.
Lõpetasime viigiga.
Kutsusime noori ka õue
mängima, sest toas tegevusi
teha ei tohtinud, aga kahjuks
osavõtt oli lahja. Samuti toimusid kokandusringid noortekeskuse maja taga õues. Kohale tuli mõni noor ja valmisid
väga maitsvad toidud, nt üks

lemmik oli risoto kanaga ning
huvitav ja uus kogemus oli
corndogide (maisijahust tehtud
tainas, juust ja viiner) küpsetamine. Selle õppeaasta viimases
kokandusringis tegid noored
endale burgereid ja jäätist.
Maikuu lõpus käisime koos
Janikaga Hispaanias Malagas
koolitusel “Their right is your
right”, mis on inimõigusteteemaline rahvusvaheline projekt, milles lööb kaasa ka Eesti,
täpsemalt Nooruse Maja, kelle
kaudu me seal käisime.
Projekti „Nende õigus on
teie õigus” eesmärk on tugevdada noorsootöötajate pädevusi vähemusrahvuste noortega seotud inimõiguste alase
hariduse põhikontseptsioonides ning pakkuda neile vajalikke teadmisi ja tööriistu õppevahenditena võrdõiguslikkuse
edendamiseks ja sallimatuse
käsitlemiseks ühiskonnas.
Eriti heameel on selle üle,
et saime tähistada lastekaitsepäeva 1. juunil Tõstamaa noor-

tekeskuse ja rahvamaja juures. Noored jagasid pisematele õhupalle ja külla tuli Eesti Päästekoerte Ühingu Pärnu
grupp, kes tegid publikule vahva etteaste. Kohal oli viit erinevat tõugu koeri, kes näitasid,
mida nad peremehe juhendamisel teha oskavad. Kõigile
väga meeldis.
Peale seda said huvilised
noortekeskuse taga õuemänge mängida, meisterdada lilli ja/või pabertuulikuid Merili juhendamisel. Pakuti morssi
ja muhvineid ning Sipsik tegi
näomaalinguid. Kõigil oli tore
– nii suurtel kui ka väiksematel.
Enne suvepuhkusele minekut otsustasime teha ühe laagri, mis toimus 14.- 16. juunil
Ermistu Puhkekülas. Osalejaid oli 22 – nii kohalikke kui ka
eemalt, nt Tallinnast, Ristilt ja
Pärnu keskusest. Osalustasu oli
55 eurot ja osalema oodati alates 10. aastaseid noori, aga meil
oli ka mõni 9. aastane, kes soovis tulla, kuna ruumi oli veel.
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Ööbisime kämpingutes ja saime süüa Võrgukuuris hommiku- ja lõunasööki. Õhtusöögid
tegime ise.
Esimesel päeval rääkisime
reeglid selgeks, siis tutvusime
omavahel, mängides erinevaid
mänge ja käisime ka järves ujumas. Noored ujusid, juhendajad valvasid. Õhtul toimus
parve peal mälumäng kahoot
keskkonnas ja õhtu lõpetas
ristsõna täitmine vastates erinevatele küsimustele, mis olid
Ermistu Puhkekülla laiali jagatud.
Võisteldi meeskondades
ja parimad said auhinnad.
Südaööks olid kõik ilusti kämpingutes.
Teisel päe val viidi läbi
Ermistu järve tundma õppimise programm. Uuriti järveelanikke ja nende looduskaitselist väärtust. Toimusid põnevad praktilised tegevused, kus
noored leidsid jär vest elusolendeid, keda lähemalt uurida. Programmi viis läbi Jüri
Tenson.
Edasi algas olümpia “Kõige
kõvem eestlane”, kus oli 4 erinevat ala – kummiku vise, keegel, hoota kaugus ja täpsusvise
lauatennise pallidega. Kummiku viske ja hoota kauguse võitis Robin. Keegli võitis maksimumpunktidega Ron-Joosep
ja täpsusviskel said I koha Pilleriin ja Cristopher. Peale lõunasööki tuli külla Tõstamaa
päästekomando, kes näitas
oma tehnikat ja rääkis veeohutusest.
Oluline info kuulatud suundusime väiksele matkale Tõstamaa poodi. Poe juures saime pilti teha näitleja Nikolai
Bentsler`iga, keda noored teavad Aleksandrina Kättemaksukontorist.
Õhtusöögijärgselt suundusime taaskord parvele, emotikonide mängule ja presidendi
valimisele. Emotikonide mängus pidi näod ja kirjeldused
kokku sobitama. Selle võitis
kämpa number 7. Siis kuulasime kõikide mõtteid, kui nad
oleksid Eesti presidendid, siis
mis nad ette võtaksid.
Väga huvitavad valimiskampaaniad tekkisid, nt soo-

vitakse hoida loodust, toetada
väikeettevõtteid, tõsta nikotiinitoodete hinda, taarapudeli eest makstagu 1 euro, maksuvaba Eesti ning kaitsta Eestit ja tema rahvast. Laagerdajad hääletasid presidendiks
Robini, kes lubas kõigile tasuta
kommi. Õhtu jätkus ﬁlmivaatamisega ja küpsisetordi valmistamisega järgmiseks päevaks.
Kolmandal ja viimasel päeval võtsime laagri kokku. Peale
hommikusööki andsid noored
teada laagri plussidest ja miinustest. Negatiivset tagasisidet sai kraanist tulev vesi, mis
oli väidetavalt muna maitsega, mõned kommenteerisid ka
kämpinguid, mis olid noorte
jaoks õhukesed ja väiksed ning
osade arvates oldi lärmakad ja
õhtusöögiga läks aega.
Positiivne oli söök, erinevad
tegevused, soe vesi, korralikud
vetsud, mugavad voodid ja
seltskond. Viiepalli skaalal sai
laager keskmiseks hindeks 4,4.
Parvel arutlesime ka projektikonkurssi “Noorte heaks”, kus
noored andsid noorsootöötajatele ideid, mida võiks project
sisaldada.
Lõpetuseks oli tubade kontroll, kõikidele osalejatele tänukirjade jagamine ja auhindade loosimine ning viimaseks
noorte enda tehtud küpsisetordi söömine ja seejärel kojusõit.
Sooviksime tänada Ermistu Puhkeküla, kes meid lahkelt
vastu võttis. Samuti täname
Tõstamaa Päästeametit, kes
rääkis noortele, kuidas veekogu juures ja sees käituda ning
täname Sillametsa talu maitsvate kurkide eest.
Lõpuks suur kummardus
noortele ja nende vanematele,
sest ilma nii tublide noorteta ei
oleks see laager nii tore olnud.
Suured, suured tänud meeldiva koostöö eest!
Täname kõiki Tõstamaa
noortekeskuse koostööpartnereid ja vahvaid noori, kes meid
külastavad!
Kohtume augustis osavallapäevadel ja alustame uue hooga sügisel!
Karoliine Kask noorsootöötaja

Lõputöö läheb Tõhela
raamatukogu ehtima

B

irgit Pere on väga tänulik
nendele inimestele, tänu
kellele viis tee teda 2016.
aastal õpingutele Viljandi Kultuuriakadeemiasse.
Käsitööd on Birgit teinud
lapsepõlvest saati ning peamisteks õpetajateks olid mõlemad
vanaemad. Meelt mööda olid
paljud käsitööliigid, kuid enim
ahvatlust tekitasid peenemad
ja ﬁligraansemad ning püsivust
nõudvad käsitöötehnikad.
Birgiti lõputöö Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias
oli loov-praktiline, kus naine
rekonstrueeris pindpõimes teki
Tõhela rahvamaja-raamatukogu
sisustustekstiilina.
Inspiratsiooni lõputööks sai
Pere juhuslikult, kui temani jõudis avalikku müügiportaali üles
pandud foto kaunist punasest
tekist. Põimetehnika köitis naist
neljanda kursuse alguses ja lummates värvide, ornamentide ja
kujunditega.
Birgit väärtustab väga ajalugu, oma esivanemaid, oma juu-

ri, oma kodukohta. Tekk läheb
temapoolse kingitusena sisustustekstiiliks Tõhela rahvamajale, samas on see ka kummardus tema esivanematele, kes on
õppinud, õpetanud ja teinud
kultuuri selles üle 145. aasta
vanuses maakivihoones. Sellega
seoses tundis ja soovisi ka Birgit
panustada, midagi jäävat edasistele põlvkondadele.
Tekki on võimalik näha osavalla päevade raames augustis
ka Tõstamaa rahvamajas. TT
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Tõstamaal läheb suuremaks õhetamiseks

V

ähem kui kuu aja pärast
saab teoks meie esimene väike pärandkultuuriline festival „Tõstamaa õhetus“.
Väärtustame kohalikku pärimust ja kultuuri.
Miks me seda teeme? Ikka
selleks, et traditsioonid elaksid
edasi meis ja meie lastes. Kõigil neljal päeval saab Tõstamaa
käsitöötoas õppida roosimist.
Askeldada saavad nii algajad kui
osavamad kudujad. Meie meistrid hoiavad teil hoolega silma
peal.
Lisaks on töötuba lastele.
Tõstamaa käsitöö poe kultuurihoovi näitusekuuris on üles seatud väljapanek „Tõstamaa veimevakk“ Mari Lühiste erakollekstioonist.
Mari Lühiste teeb kolmel
päeval alevis pärandkultuurilisi
jalutuskäike pealkirjaga „Mida
Tõstamaal näha ja kuulda“.
Armastatud Mari Lühiste on
meie mälestuste allikas ja ei ole
seika Tõstamaa ajaloost, mida ta
ei teaks.
Näituse kuuri on välja pan-

dud Pärnu kunstide kooli Tõstamaa maja lasteringides valminud tööd, mis samuti on tugevalt paikonnast mõjutatud.
Õhtupoole me õhetame ning
peame pidu öövalguses. 7. juuli
õhtul vaatame rahvamajas ajaloolisi ﬁlme Tõstamaast. 8. juuli
õhtul esitab ansambel Vokiratas
Pärnumaa kuulsaima pulmalauliku Liisu Oriku laule.
Tantsime ja laulame kaasa.
9. juuli õhtul esineb laululaval
Puuluup omanäolise kavaga.
Pidu on meiemoodi mõnus ja
suviselt kerge.

„Tõstamaa Õhetus“
Meremaa sadamas
Meremaa sadamas saab näha
ja katsuda päris ehtsat muinaspaati Thule, mis on valminud
Norrast, Gokstadist leitud enam
kui 1000 aastat vana viikingipaadi jooniste järgi Nõval.
Seda tüüpi muinaspaate pole
juba ammu siinkandi vetes näha
olnud. Meremaa sadama angaaris saab aga uudistada veel paate.
Mõned aastad tagasi Selistesse kolinud paadimeister Anti

Kreem alustab Meremaa sadamas kahe omapärase paadi taastamist. Üks on Rootsist Eestisse
rännanud vana 1928. aastal salapiirituse paadiks ehitatud mootorpaat Gertrud, mille sarnased
jahid olid ka salapiirituse vedajatest eestlastel Põhja-Eesti rannikuvetes kasutusel.
Teine taastamisele minev

paat on pärit siitsamast Paatsalust ja on vanemat tüüpi lappaja.
Haruldaste paatide taastamisele saame suvi läbi kaasa elada.
Tõstamaa õhetab!
Katri ja Eveli

Lapivaip 100 näitus
tuleb Tõstamaale

Romantiline Rannatee
korraldab romantikat

See harukordne ja imeline
näitus on avatud rahvamajas
Tõstamaa osavallapäevade
ajal ja jääb üles septembri
lõpuni.

„Rannatee Romantikaöö“
toimub Tõstamaal 20. - 22.
augustil.

Eesti sajandaks sünnipäevaks võttis nõuks sada eesti naist
õmmelda selleks puhuks igaüks
ühe 1x1 meetri suuruse lapivaiba, kokku 100 meetrit tekstiili
pandud ilu.
Vaibad koguti kokku, ühendati omavahel ja sellest sai näitus, mis on juba mitu aastat rännanud mööda Eestimaad. Vaiba
autorid on alates 7. klassi õpilastest Aegviidust kuni 90-aastase
memmeni Põlvamaal.
“Lipp lipi peal, lapp lapi peal
pole ainult sibul, vaid meie klii-

mas ka inimene - oma kihilise
riietuse sees.
Pikk sügis, külm talv, ja tuuline kevad on meie esiemad
pannud kuduma, õmblema,
tikkima, lappima.
Kuid me pole võtnud seda
kui sundi, vaid elame värvides
ja mustrites välja oma rõõmu,
ikka lipiti ja lapiti. Lapi nõiad
olla ju need kõige kõvemad
nõiad,” mõtiskleb lapivaibaprojekti eestvedaja Sirje Pakler
albumi “Lapivaip 100. Minu
Eesti täna” sissejuhatuses.
Olen ise seda näitust näinud
ja vaataks veel ja veel ilma, et
tüdineks. On mida vaadata.
Pille Martson

Kes ei mäletaks augustikuu
õhtuid ja öid rannakülades, mil
hein on tehtud ja taevalaotus
tähesäras. Aeg hingetõmbeks
ja küpsemise lõhnade nautimiseks. Romantiline Rannatee
leiab rajad väiksete rannakülade südamesse ja äratab nad ellu
läbi „Rannatee Romantikaöö“
festivali. See justkui üks suur
pidu.
Ermistu Pühkeküla restoranis Võrgukuur vallutavad jahimehed köögi ja kolmel õhtul
saab maitsta ülipõnevat ulukiliha gurmeed. Maria talu kontserdisaalis kõlab kodumaiste

loojate kaunis helilooming. Ristimarja Loodusrajal saab proovida kätt omanäoliste taimsete ehete loomisel. Tõstamaa
käsitöö poe kultuurihoovis on
näputööõhtu, koos pillimängu
ja lauluga. Tõstamaa rahvamaja paneb aga Tõstamaa Maarja
kiriku kõlama helide ja valgusega – laser-harﬁ kontsert Rolf
Roosalu ja Tiit Kikase esituses.
Laura ja baar Väljas valmistab
aga kolm ööd kõige romantilisemaid kokteile. Kes vajab helide ja rütmidega saadetud teekonda iseendasse, siis Jaaguranna lillelaagris on harukordne võimalus kogeda tantsurännakut. Tuleb kolm magamata
ööd.
Eveli Ilvest
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S

el aastal avanesid mõisa
uksed külastajatele koos
näitusega - Tõstamaa mõisa väärikad seinad on taas kaetud vär vika kunstiga - Piret
Rohusaare “Hingemaastikud”,
maalid, mis sündinud kunstniku jalutuskäikudelt, kandmas
erinevaid meeleolusid ja värve,
hetki loodusest ja hingest.
Siiras rõõm, et jõudsime
koostöös mõisa ja Piretiga näituse ülespanekuni. Sest tegelikult ulatub näituse korraldamise mõte juba nelja aasta taha, kui
Piret juhtumisi mõisat külastas
ning leidis, et just need kõrgete lagedega ajaloolised ruumid
tema piltidega väga hästi haakuvad. Tõsi, toona oli plaan eksponeerida Pireti jazzmuusikute
maalisarja, ning avamiseks kor-

raldada maalidel jäädvustatud
muusikutega kontsert. Kahjuks
jäi ettevalmistuse ja organiseerimise aeg liig lühikeseks.
Viimaks on näituse idee
teostunud, ning alates 16. juunist saab tutvuda ja näha Pireti ehedana mõjuvat loomingut.
Lisaks maalidele on kunstnik
kaasa toonud näitusmüügi tarvis keraamilised kohvitassid ja
maalilised massiivsed kannud.
Hingemaastikud.
Ajal on kombeks meie hingedesse maalida ja talletada erinevaid tundeid, värve, emotsioone.
Eelkõige on maalid kunstniku
enda hingemaastikud või hingepeegeldused, kuid tegelikkuses näeme alati siiski vaid seda,
mis meis endis olemas. Seega me peegeldume nendelt maalidelt samaväärselt kunstnikuga,

kui seisatame ja süveneme värvidesse.
Soovin näitusele ilusat kirevat mõisa suve, paljude külastajate ja uudistajatega. On tajutav, kuidas ajalooline mõisa
interjöör toetab loomingut ning
avardab piire.
Näitus jääb avatuks kuni 16.
augustini. Piret Rohusaarega on

võimalik kohtuda osavallapäevade raames, 14. augustil, kui
oleme palunud teda juhendama
väikest maalimise meistriklassi. Seal sündivatest maalidest on
hea kavatsus teha kingitus näituse näol “Mõisakool 100”le.
Ootame kätt proovima ja
maalima kõiki huvilisi!
Katri
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13. - 15. AUGUST 2021

REEDEL, 13. augustil

11.30 MÕISAEKSKURSIOON koos Liina Kääriga

20.00 Tõstamaa mõisas FILMIÕHTU “Eesti matus”

LAUPÄEVAL, 14. augustil
10.00 Tõstamaa mõisa juures osavallapäevade
AVAMINE ja TURUHOMMIK
Turule registreerimine: katri@tostamaa.ee

Osavallakeskuse juhataja Anu Petersoni tervitus,
Tõstamaa vapimärkide üleandmine,
esineb Tõstamaa laulukoor ja Vokiratas,
päevajuht Ado Kirsi.
SILVER SEPP muusikalised fantaasiatiirud
SiSemaailma~Purjekal
LASTEALA – lasteaia heategevuskohvik, meisterdamise
töötuba (Ave ja Katre Veskimägi), vahvad liikumised
ja tantsud (Laura Pampa), laste jooga, mängu- ja
joonistamisnurk.
PIRET ROHUSAARE pop-up maali meistriklass lastele
RANNA RANTŠO loomaaed
VIBULASKMINE Rando Järve juhendamisel
MADALSEIKLUSRADA. KASTIRONIMINE
NÄITUSED:
Tõstamaa mõisas
Piret Rohusaare maalinäitus “Hingemaastikud”
“Jalutuskäik vanal ja uuel Tõstamaal”
“Tõstamaa rannarahva jälgedes”
Tõstamaa rahvamaja
suures saalis: LAPIVAIP 100 – AVAMINE 11.30
väikeses saalis: Tõstamaa lapitööring "Päikesemärgid"
näitusesaalis: Birgit Pere PINDPÕIMTEHNIKAS
KOOTUD VAIP
VALLAPÄEVADE SÄRGID LÄBI AEGADE
Tõstamaa raamatukogu
Tarbeklaas Nõukogude Eesti kodus
Tõstamaa Tervisekeskus
Vanad meditsiinitarbed
Tõstamaa Käsitööpoe näituse kuuris
Käsitöökeskuse täiskasvanute näputöö
Meremaa sadamas
Viikingi paat Thule – saab näha ja katsuda ehtsat
viikingipaati
10.30 Tõstamaa kooliaias – AIAKUJUNDUSE õpituba
“Ilusa aia saladus” juhendab Reti Randoja-Muts
Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli
aiakujunduse õpetaja
11.00 Mõisa laval mustkunstnik Richard Samarüütel
11.00 MINITRIATLON 300 m + 8 km + 2 km
kogunemine Ermistu Puhkekülas
Eelregistreerimine: sport@tostamaa.ee

kell 12.00
mõisa laval

mustlastantsu- ja lauluansambel

MALJARKA
13.00 Tõstamaa mõisa tallihoovis Häädemeeste
Huviteatri lustakas ETENDUS “Minu emaema
olli minu emal seda rääkinu, ema rääkis minul ja
mina olen ta sinul rääkinu, vanemate pärandust”
14.00 PÄRANDKULTUURILINE JALUTUSKÄIK
MÕISA JUUREST KESKALEVIKKU
Tutvustab ja jutustab Mari Lühiste
kell 16.00 Tõstamaa kirikus

UKU SUVISTE akustiline duo
kell 20.00
Tõstamaa mõisa juures
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IVO LINNA & SUPERNOVA
DJ Elmu Sadulsepp

Kogu päeva ja õhtu vältel toitlustab mõisa-alal
Kelmar Catering ja Korgiter, vein ratastel.
Alevis avavad hooviväravad KODUKOHVIKUD
(vt lisa FB Tõstamaa Osavallapäeva Kohvikud)

Pühapäeval, 15. augustil
10.30 JALGRATTASÕIT. Start rahvamaja juurest,
lõpp Merelaiu Puhkekülas
12.00 Merelaiu Puhkekülas PAARISVÕRKPALL
Eelregistreerimine: sport@tostamaa.ee

17.00 Meremaa Restos KONTSERT-ÕHTUSÖÖK
õhtusöök 17.00 kontsert 18.00

Tõstamaa Rahvamaja






7.-10. juulil avatud NÄITUSED:
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12.00 - 16.00 Tõstamaa Käsitöökeskuse poes ja kultuurihoovis
“Tõstamaa veimevakk” Mari Lühiste erakollektsioonist.
Pärnu Kunstide kooli Tõstamaa maja käsitöö- ja
keraamikaringide õpilaste tööde näitus.
7. - 9. juuli 12.00-21.00 ja 10. juuli 10.00-12.00
Tõstamaa rahvamajas Pastacas (Ramo Teder) joonistused
Meremaa sadamas
Viikingipaat Thule - saab näha ja katsuda ehtsat viikingipaati.
Sadama angaaris saab näha vana salaviinaveo
paadi taastamistöid.
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KUHU MINNA Tõstamaal
JUULI

AUGUST

Tõstamaa mõisas
Piret Rohusaare maalinäitus HINGEMAASTIKUD

1., 3., 4., 8., 10., 11., 12. ja 15. augustil kell 19
Pootsi veinimõisas komöödia “ERAMAA”

Näitus on avatud mõisa lahtioleku aegadel, kuni 16. augustini

Laupäeval, 7. augustil kell 12
Manija külakeskuse juures
MANÕJA PÄE

Teisipäeval, 6. juulil kell 19 Tõstamaa mõisas
Teater R.A.A.A.M. esietendus
“LÄBI KÕIGI ELUDE MA OTSIN SIND”
järgnevad etendused: 7., 8., 13., 14.,
16., 17. ja 18. juulil
7. - 10. juulil
festival TÕSTAMAA ÕHETUS 4 päeva roosimist, kaasa laulmist ja tantsimist
Neljapäeval, 8. juulil kell 19 Pootsi veinimõisas
komöödia “ERAMAA”
järgnevad etendused: 9., 10., 13., 14., 15., 20.,
21., 23., 27., 29., 30. juulil. 11. juulil kell 18
Reedel, 9. juulil kell 20 Tõstamaa laululaval
festival TÕSTAMAA ÕHETUS
KONTSERT ansambel PUULUUP
14. juulist 15. augustini kell 12
Pootsi veinimõisas
koguperelavastus “NÕIDKAPTENI NEEDUS”
Neljapäeval, 15. juulil kell 20 Tõstamaa mõisas
HARFIMUUSIKA KONTSERT väikese luulega,
musitseerivad Tiinamai Keskpaik ja
Kreet Rosin-Pindmaa
Laupäeval, 17. juulil kell 18 Pootsi veinimõisas
Kaunimate Aastate Vennaskonna KONTSERT
KAUNIMAD LEMMIKLAULUD ME ELUS
Laupäeval, 17. juulil kell 19 Manija muuseumiaidas
XXXV Pärnu Filmifestival kohtumine festivali
laureaatidega ning võidufilmide paraad
Esmaspäeval, 19. juulil kell 19 Tõstamaa mõisas
Teater R.A.A.A.M. suvelavastus
“PRAEGU POLE AEG ARMASTAMISEKS”
järgnevad etendused 20. ja 21. juulil
Neljapäeval, 22. juulil Tõstamaa rahvamajas
XXXV Pärnu Filmifestival suur filmiõhtu teemal KUTSUMUS
kell 18 lastele dokfilmid
kell 20 kogupere dokfilmid
kell 22 dokfilm noortele

Laupäeval, 7. augustil kell 18 Tõstamaa mõisas
MUINASJUTUSTUSED
Liina Žigurs (vioola), Taavi Orro (klarnet),
Kadri-Ann Sumera (klaver)
Reedel, 13. augustil kell 20
XXV TÕSTAMAA OSAVALLAPÄEVAD
Tõstamaa mõisas filmiõhtu “EESTI MATUS”
Laupäeval, 14. augustil
XXV TÕSTAMAA OSAVALLAPÄEVAD
Turuhommik: SILVER SEPP ja SiSeMaailma~Purjekas
Keskpäevakontsert: mustlastantsu ja -lauluansambel
MALJARKA
Kirikukontsert: UKU SUVISTE
Piduõhtu: IVO LINNA ja SUPERNOVA
Reedel, 20. augustil kell 18
Tõstamaa käsitöökeskuse poe kultuurihoov
festival RANNATEE ROMANTIKAÖÖ.
SUVEÕHTU NÄPUTÖÖ, LUGUDE JA MUUSIKAGA
Tantsukeerutus KARMOŠKADE saatel
kell 22 Tõstamaa Maarja koguduse kirikus
festival RANNATEE ROMANTIKAÖÖ
Heli ja valguse kontsert - Rolf Roosalu ja Tiit Kikas
Jaaguranna lillelaagris
festival RANNATEE ROMANTIKAÖÖ
Helide ja rütmide romantika - green corn moon ehk
helid ja rütmid täiskuu ilus ja väes
baaris Väljas festival RANNATEE ROMANTIKAÖÖ
KOKTEILIÕHTU
Laupäeval, 21. augustil Ristimarja loodusrajal
festival RANNATEE ROMANTIKAÖÖ
Romantika EHE Ristimaja loodusrajal
Jaaguranna lillelaagris
festival RANNATEE ROMANTIKAÖÖ
Helide ja rütmide romantika - green corn moon ehk
helid ja rütmid täiskuu ilus ja väes
baaris Väljas festival RANNATEE ROMANTIKAÖÖ
KOKTEILIÕHTU
Kultuurikavas võib ette tulla muudatusi ja täiendusi.
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