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14. mail toimus üle mitme koroona-aasta RäimeWest 2022.
Räime jätkus kõigile ja kõhud said kenasti kalakraami täis.
Vaatamata väikesele vihmale olid tantsijatel jalad kerged ning
rõõm kauplejate silmis. Õhtusel Räime jätkupeol
rahvamajas, keerutasid tantsu Kukerpillide saatel
inimesed meilt ja mujalt. Silmailu pakkus
tantsutrupp Celavy.
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A

e, ae mu armsad piibelehed, kes te
saadate aeda hurmavaid lõhnapahvakuid. Möödun teist magusat lõhna sügavale sisse tõmmates.
Ploomid avavad tasapisi põrnikate põrina saatel õievahtu. Tikrid on juba pisikesi helerohelisi pärleid täis, aga mustsõstrad meelitavad alles mesilasi, et siis hooga
marjadel põsed punni ajada. Õuna- ja pirnipuud avavad roosakasvalkjaid õienuppe,
tõotades viljadest lookas saaki. Rippuvad
kirsioksad kannaks kui tüllist kostüümi,
mis omakorda looritab õhtust loojangut.
Muidugi, nii väga oodatud sirel, kes kandmata vilju ometi nii palju hingele pakub.
Lugematul hulgal on temast laule ja luuleridu loodud, pilte maalitud ning lapsepõlvemälestusi talletatud. Aia servas kõrguv
kimalasi täis kastan avab väärikalt õielühtreid.
Aed on imeline lõhnade kogum - taimede ilu, lindude ning putukate kooslus. Just
nüüd on ilusaim aeg aastas. Üks suur puhkemiste paraad. Pidev sumin annab teada, et elu aias keeb pööraselt. Tuleb astuda
tasa, kuulatada, peaaegu hingamata, alles
siis hakkad märkama tillukesi sehkendajaid ja saalijaid rohukõrtel ning õienuppudel.
Ühtäkki avab taevas vihmaluugid ja
sulaselge valge vesi sajab pauhti alla. Ööbik
vakatab, aga pääsukesed kogunevad sidistades kaseladva okstele ja lasevad ennast
vihmal uhtuda. Konnadel ei tule mõttessegi vaikida, nemad krooksuvad ööpäevaringselt.
Sooja suve plahvatuseks on looduses kõik valmis ja meie siin omame seda
kevadist rahuõndsust. Kurb, et kuskil üsna
lähedal toimuvad hoopis teistsugused
plahvatused, need mis külvavad surma,
surma, surma…Põldudel on pikad haudade rivid ja tuules õõtsuvad paberlilled.
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: 550 tk
Saatke meile oma jutte ja fotosid aadressil
leht@tostamaa.ee

p Algus kell 15.00, lõpp kell 17.25.
Juhatas: osavallakogu esimees Anu
Randmaa. Protokollis: infospetsialistregistripidaja Liia Oidjärv. Võtsid osa: Mati
Lehola, Krista Nõmm (Teamsi vahendusel), Anu Randmaa, Tõnu Salu, Madis
Veskimägi. Puudusid: Paul Karlep, Mark
Soosaar. Kutsutud: Meelis Kukk (Teamsi
vahendusel), Karmo Näkk (Teamsi vahendusel), Tõnu Poopuu (Teamsi vahendusel),
Tiina Roht (Teamsi vahendusel), Toomas
Rõhu, Evelin Talviste (Teamsi vahendusel),
Varje Tipp (Teamsi vahendusel), Riido Villup (Teamsi vahendusel).
PÄEVAKORD:
1. Pärnu Linnavolikogu määruse „Pärnu
linna 2022 I lisaeelarve“ eelnõule arvamuse andmine
2. Pärnu Linnavolikogu määruse „Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt
kaetava osa määra kinnitamine“ eelnõule
arvamuse andmine
3. Pärnu Linnavolikogu 25.04.2019 määruse nr 15 „Linnavara valitsemise kord“
muutmine“ eelnõule arvamuse andmine
4. Pärnu Linnavolikogu 16.09.2021 määruse nr 12 „Jäätmehoolduseeskiri“ muutmine“ eelnõule arvamuse andmine
5. Pärnu Linnavolikogu otsuse „Sotsiaalkindlustusametiga halduslepingu sõlmimine“ eelnõule arvamuse andmine
6. Pärnu Linnavolikogu 29.11.2018 määruse nr 54 „Toimetulekutoetuse arvestamisel
arvesse võetavate alalise eluruumi alaliste
kulude piirmäärade kehtestamine „ muutmine“ eelnõule arvamuse andmine
7. Pärnu Linnavolikogu otsuse „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine“ eelnõule arvamuse andmine
8. Pärnu Linnavolikogu määruse „Määruste kehtetuks tunnistamine“ eelnõule arvamuse andmine
9. Arengukava tegevuskava 2023 - 2027
arutelu
10. Informatsioonid.
ARUTELU:
1. Pärnu Linnavolikogu määruse „Pärnu
linna 2022 I lisaeelarve“ eelnõule arvamuse andmine.
Eelnõu tutvustas Meelis Kukk.
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 lisaeelarves riigieelarve tasandus- ja toetusfondi muudatused ning eelmise aasta toetusfondi jäägid.
Küsimused:
Krista Nõmm – Kas on tulemas kergliiklustee Tõstamaalt-Ermistuni, see on väga
ohtlik lõik?
Meelis Kukk – Selles eelarves seda ei
ole, see on järgmiste eelarvete lahendada.
Jutuks on olnud kergliiklusteede võrgu ehitamine.
Krista Nõmm – See on eluliselt oluline
teelõik Tõstamaa elanike jaoks. Seal on restoran, lapsed käivad ujumas, toimub aktiivne kalapüük. Liikluskoormuse kasv on seal
suurenenud jalgratastel ja jalgsi liiklejate
osas. Loodame, et kergliiklustee saab teoks
lähiajal.
Meelis Kukk – Peame vaatame, et eelarves võimalused olemas oleksid.
Käimas on Euroopa Liidu 7. aastane toetuste periood ka kergliiklusteede võrgustiku arendamiseks. Toetuste eraldamised
on hindamispõhised. Üks põhi kriteeriume on kasutatavus. Arendusosakond kindlasti lülitab selle projekti toetust taotlevate
objektide hulka.
Mati Lehola – Kavaru küla elanikud on
pöördunud omavalitsuse poole külakeskuse katuse vahetuse osas, teede remondiga,
kruusa veoga teedele ja sadama süvendamisega. Siin ei ole näha, et oleks raha eraldatud.
Toomas Rõhu – Kavaru sadamas on tee
parandatud, sadama hoone on korda saanud, alustatakse Kavaru sadama ujuvkai
remonditöödega.
Anu Randmaa teeb ettepaneku toetada
lisaeelarvet.
OTSUSTATI: (ühehäälselt) toetada esitatud eelnõu.
2. Pärnu Linnavolikogu määruse „Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt
kaetava osa määra kinnitamine“ eelnõule
arvamuse andmine.
Eelnõu tutvustas Varje Tipp.
Audru valla, Paikuse valla, Tõstamaa valla ning Pärnu linna ühinemise järgselt moodustunud Pärnu linna haldusüksuses kehtivad hetkel kokku neli erinevat koolieelsete
lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra ja tasumise korda. Käesolev
eelnõu esitatakse ühtsete põhimõtete kehtestamiseks alates 1. september 2022 ühe
määrusena.
Vanema poolt kaetava kohatasu baasmäär on 10% eelneval kalendriaastal keh-

tinud Vabariigi Valitsuse poolt
kehtestatud palga alammäärast
kuus.
Tegelik kohatasu kujuneb
baasmäära ja koefitsiendi korrutisena ja ümardatakse euro täpsusega. Koefitsiendid sõltuvad
lasteaia asukohast ja erisustest.
Tõstamaa Lasteaed koefitsient
on 0,6.
Kohatasu maksmine käib
ARNO kaudu.
Vanem vabastatakse avalduse alusel tema laste kohatasu
maksmisest, kui perest käib lasteaias kolm või enam last, tingimusel, et vanema ja laste elukohana on rahvastikuregistris
registreeritud Pärnu linn.
Ühest perest pärit lasteaia
kohta kasutava teise lapse eest
tasub vanem 80% kohatasu
maksumusest. Vanem vabastatakse kohatasust lasteaiakoha
mittekasutamisel vanema avalduse alusel kuni ühe kuu ulatuses aastas. Kohatasust vabastust
võib kasutada kahes osas.
Küsimused:
Tõnu Salu – Kohatasu tõus
on liiga suur, kui mujal tõuseb
25% kuni 30%, siis Tõstamaal
kuni 80%.
Varje Tipp – 4 aastat on Pärnu keskuslinna lapsevanemad
maksnud 10% kõrgemat hinda.
Et vähegi ühtlustada neid kohatasusid, siis toimub muutus,
Tõstamaa jääb kõige paremasse
olukorda. Palgaastmed ei erine
keskuslinna, Paikuse ega Audru osavallas nii suuresti, et peaks
vahesid suurendama. Tõstamaa
jääb kõige suurema erisusega.
Teenuseid pakutakse kõikides
lasteaedades võrdväärselt.
Tõnu Salu – Võiks tõusta 30
euroni, maapiirkonnas on palgad väiksemad.
Varje Tipp – Statistika täna ei
näita, et palgad oleks väiksemad.
Tõus oleks 22 eurolt 35 euroni.
Anu Randmaa – Praegu on
selline olukord, kus hinnatõusud
on väga suured. Järsk tõus ühel
aastal ei ole paindlik ja ei arvesta vanemate võimalustega. Tõus
oleks pidanud olema sujuvam.
Varje Tipp – See on koalit-

siooni poolt välja töötatud eelnõu ja on leitud kompromiss,
mis oleks kõige õiglasem kõikide suhtes. Me ei saa keskuslinna
lapsevanemaid olukorda viia kus
lõhe oleks väga suur, sest kõik
saavad võrdväärset teenust ning
ei ole argumente palga suhete
osas, mis oleksid nii suured.
Toimus arutelu.
Anu Randmaa teeb ettepaneku, et eelnõusse läheb lastevanemate osalustasuks Tõstamaa
Lasteaias 30 eurot.
OTSUSTATI: (4 poolt, 1 vastu) esitada eelnõusse ettepanek
Tõstamaa Lasteaia osalustasu
suuruseks 30 eurot.
Istungilt lahkus Madis Veskimägi.
3. Pärnu Linnavolikogu
25.04.2019 määruse nr 15 „Linnavara valitsemise kord“ muutmine“ eelnõule arvamuse andmine.
Eelnõu tutvustas Karmo
Näkk, kes tegi ülevaate kavandatavatest muudatustest.
Küsimusi ei esitatud.
OTSUSTATI: (3 poolt, 1 erapooletu) toetada esitatud eelnõu.
4. Pärnu Linnavolikogu
16.09.2021 määruse nr 12 „Jäätmehoolduseeskiri“ muutmine“
eelnõule arvamuse andmine.
Eelnõu tutvustas Karmo
Näkk, kes tegi ülevaate kavandatavatest muudatustest.
Küsimused:
Anu Randmaa – Kui nüüd
saab panna paberit ja plastpakendit ühte konteinerisse, siis
kastid saavad väga ruttu täis.
Milline oleks lahendus probleemile?
Karmo Näkk – Pakendite
kogumist reguleerib Pakendiseadus. Pakendiseadusest tulenevalt on meil 3 taaskasutusorganisatsiooni, kelle kohustus on
avalikus ruumis pakendeid kokku koguda. Palun keskkonna-ja

heakorraspetsialist Anu Petersonil suhelda organisatsioonidega, et tihendada äraveo graafikuid või lisada täiendavalt konteinereid piirkonda.
OTSUSTATI: (ühehäälselt)
toetada esitatud eelnõu.
5. Pärnu Linnavolikogu otsuse
„Sotsiaalkindlustusametiga halduslepingu sõlmimine“ eelnõule
arvamuse andmine.
Eelnõu tutvustasid Riido Viilup ja Tõnu Poopuu
Sotsiaalkindlustusamet on
teinud kohaliku omavalitsuse
üksustele ettepaneku välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse alusel halduslepingute sõlmimiseks.
Sotsiaalkindlustusamet soovib sõlmida Pärnu Linnavalitsusega haldusleping ajutise kaitse
saanud Ukraina sõjapõgenike
Pärnu linna elama asumisel tekkivate järgmiste kulude katmise
korraldamiseks: eluruumi ühekordselt sõlmitava üürilepingu
sõlmimisega seotud kulu ja tõlketeenuse kulu.
Halduslepingu sõlmimisel
üle antava riikliku haldusülesande täitmisega seotud kõik kulud
tuleb katta riigieelarvest.
Küsimused:
Mati Lehola – Viitasite rahvusvahelisele lepingule, mis
on kehtiv Eesti Vabariigis. Kas
oskate viidata dokumendile, mis
kohustab meid tegutsema põgenike huvides?
Tõnu Poopuu – Sisuliselt on
tegemist direktiiviga, mis on
Euroopa Liidu liikmesriikidele kohustuslik ja nõukogu on
oma rakendusotsusega täpsustanud direktiivi Ukrainast lähtuva põgenike massilise sissevoolu
osas.
Valitsus on teinud korralduse ajutise kaitse korraldamiseks
Ukraina põgenikele. Direktiiv
ise pärineb 2021 aastast. Välismaalase rahvusvahelise kaitse seadus on üsna pikaajaline
dokument. Euroopa Liidu liikmesriigid on võtnud kohustuse
põgenikega tegeleda.

Sotsiaalkindlustusamet on
halduslepinguga teinud ettepaneku Pärnu linnale, kuna
lepingus ära nimetatud hüvitiste põgenikele toimetamine on
mugavam läbi kohaliku omavalitsuse.
OTSUSTATI: (ühehäälselt) toetada esitatud eelnõu.
6. Pärnu Linnavolikogu
29.11.2018 määruse nr 54 „Toimetulekutoetuse arvestamisel
arvesse võetavate alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärade
kehtestamine „ muutmine“ eelnõule arvamuse andmine.
Eelnõu tutvustas Riido Villup, kes tegi ülevaate kavandatavatest muudatustest.
Küsimusi ei esitatud.
OTSUSTATI: (ühehäälselt) toetada esitatud eelnõu.
7. Pärnu Linnavolikogu otsuse
„Korruptsioonivastase seaduse
rakendamine“ eelnõule arvamuse andmine.
Eelnõu tutvustas Tiina Roht.
Audru valla, Paikuse valla,
Tõstamaa valla ning Pärnu linna
ühinemise järgselt moodustunud Pärnu linna haldusüksuses
kehtivad hetkel erinevad õigusaktid (kaks volikogu otsust ja
kaks volikogu määrust) korruptsioonivastase seaduse rakendamise kohta.
Korruptsioonivastase seaduse alusel peavad huvide deklaratsioone esitama linnavalitsuse
liikmed ja volikogu liikmed. Seadusest tulenevalt saab kohaliku
omavalitsuse volikogu loetelu
laiendada.
Käesolev eelnõu esitatakse
ühtsete põhimõtete kehtestamiseks.
Eelnõu kohaselt peavad huvide deklaratsiooni esitama: Pärnu Linnavalitsuse struktuuriüksuse juhid; Pärnu linna valitseva
mõju all oleva äriühingu juhatuse liige; Pärnu linna asutatud
sihtasutuse juhatuse liige.
Anu Randmaa teeb ettepaneku toetada esitatud eelnõu.
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OTSUSTATI: (ühehäälselt) toetada esitatud eelnõu.
8. Pärnu Linnavolikogu määruse „Määruste kehtetuks tunnistamine“ eelnõule arvamuse andmine.
Eelnõu tutvustas Tiina Roht.
Ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste õigusaktid kehtivad kuni uute Pärnu linna
õigusaktide kehtestamiseni selle kohaliku omavalitsuse üksuse
territooriumil, kus need ühinemiseni kehtisid.
Käesoleva eelnõu eesmärgiks
on korrastada kehtivat õigust
ning tunnistada kehtetuks sisulise õigusjõu kaotanud enne ühinemist vastuvõetud volikogude
määrused.
Eelnõuga tunnistatakse kehtetuks Tõstamaa Vallavolikogu
4.12.2015 määrus nr 24 „Korruptsioonivastase seaduse
rakendamine“.
Anu Randmaa teeb ettepaneku toetada esitatud eelnõu.
OTSUSTATI: (ühehäälselt) toetada esitatud eelnõu.
9. Arengukava tegevuskava
2023 - 2027 arutelu.
Sõna võttis Tõstamaa osavallakeskuse juht Toomas Rõhu,
kes informeeris, et linnavalitsus
vaatab üle Pärnu linna arengukava ja tegevuskava.
Osavallakogu ja kodanikud saavad esitada ettepanekuid, millised võiks olla objektid, mida lisada tegevuskavasse
aastaks 2023 - 2027 Tõstamaa
osavallast. Avalik väljapanek toimub 20.06 - 22.07.
Toomas Rõhu tegi ülevaate
Tõstamaa piirkonna arengule
vajalikest objektidest Pärnu linna tegevuskavas.
OTSUSTATI: võtta info teadmiseks.
10. Informatsioon.
Toomas Rõhu informeerib,
et lähinädalal algavad Kavaru
sadama ujuvkai remonditööd.
Osavalla teed on hööveldatud ja tolmutõke on teedele pandud.
TOK
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Noored tegid dokumentaalfilmi

M

aikuu oli täis erinevaid tegevusi nii
noortekeskuses kui
ka väljaspool keskust. Suurimad ettevõtmised olid RäimeWestil ja Pärnu õpilaste filmifestivalil osalemine.

Kokandusringides valmistasid noored soovikohaselt
sel kuul ainult soolast kraami.
Kokku segati friikartulid, brokkoli, kapsas, porgand, tomat,
riivjuust, peekon, seened ja nii
valmiski maitsev ahjuplaaditäis lõunasööki. Noored said
valmistada ka spinatipastat ja
filotainasse keerati köögiviljast ja kanast koosnev segu.
RäimeWesti jaoks valmistasid
noored mahlased praetud räime võileivad ja ahjus küpsetati
Quiche – pannipirukas. Kokkamine noortele meeldib!
RäimeWestil organiseerisime lastenurka ja kokandusringi
poisid müüsid oma toodangut.
Lastenurgas tegi Anna Sharlotte kõigile soovijatele näomaalinguid ja kaasas oli meil nii
meisterdusvahendeid kui ka
palju erinevaid mänge. Lastel
oli meie juures tore ja tänu Tõstamaa mõisa telgile ei pidanud
vihma pärast muretsema.
Mais valmistasime kaarte emadele, erinevate Euroopa
lippude äraarvamine Euroopa päeva puhul, kaardimängu
“Turakas” turniir ning kiusamisvastane ja paberlennukite
päev. Mõnel päeval pakutakse
ise välja tegevusi, näiteks toiduvalmistamist, kui nälg näpistab.
Üks mai suuremaid projek-

te oli dokumentaalfilmi tegemine. Noored tegid dokumentaalfilmi Tõstamaa noortekeskusest. Meeskonda kuulusid
Merili Adler, Hevenli Kaškin,
Anna Sharlotte Hallgrimsson,
Nora Kalda, Liis Rõhu ja Elis
Tungel. Iga noorel oli oma roll:
produtsent, režissöör - Merili
Adler; stsenarist - Merili Adler,
Anna Sharlotte Hallgrimsson,
Elis Tungel, Nora Kalda, Liis
Rõhu, Hevenli Kaškin; toimetaja - Merili Adler, Anna Sharlotte Hallgrimsson, Elis Tungel,
Nora Kalda, Liis Rõhu, Hevenli Kaškin; operaatorid - Merili
Adler, Anna Sharlotte Hallgrimsson, Elis Tungel; monteerija - Merili Adler; intervjueerija
- Anna Sharlotte Hallgrimsson;
pealelugeja - Anna Sharlotte Hallgrimsson, Nora Kalda.
Me väga täname kõiki, kes aitasid kaasa lüüa: Kaidi Soosaar -

taustamuusika lauluga “Hiiepuu”, Karlo Salu, kes laenas
oma drooni ja õpetas Merilit
filmima drooniga; Anu Peterson, kes oli nõus intervjuud
andma ja Madis Veskimägi, kes
lubas väikese lõigu võtta tema
tehtud Noortekeskuse avamise
videost. 25. mail toimus uhke
gala Pärnu Apollo kinos, kus
vaatasime kõik koos festivalile saadetud filme ja peale seda
toimus autasustamine. Festivalile saadeti 9 filmi ja meie saime
parima dokumentaalfilmi tiitli.
Kiitus noortele tegijatele!
Juunikuus tähistame koos
rahvamajaga lastekaitsepäeva
ja kuu keskel toimub meil suvelaager Ermistu puhkekülas. 20.
juunist läheme suvepuhkusele.
Päikest soovides

noorsootöötajad
Janika ja Karoliine

ea tervise üks alustugedest on terved hambad.
Kõik inimesed peaksid
igal aastal külastama hambaarsti ja tekkinud tillukesed augud
tehakse korda.
Kurb, kuid väikesest probleemist saab aastatega suur ja
siis väga suur. Kõik on kõigega
seotud. Puuduvad hambad toovad kaasa kroonilised söögitoru-maoprobleemid. Krooniline
põletik kurnab kogu keha, kaasneb halb hingeõhk. Sellest tekivad uued probleemid- sotsiaalne eraldumine, depressioon,
töökaotus.
Teame hästi, et pool praetaldrikust peaks olema toorsalat. Iga
päev peaks sööma viis ühikut
puu- ja juurvilja. Ehk siis pool
kilo porgandit, kaalikat, salatit
ja õuna. Valutavate või puuduvate hammastega ei ole see võimalik. Selle asemel lutsutatakse
vorsti-jahusousti lödiks keedetud makaronidega, sest muud ei
jää üle! Tulemuseks uued probleemid - kehakaalu tõus, suhkrutõbi, vererõhuhaigus, liigestevaevused ja sageli ka enneaegne
surm. Lagunevate hammaste
hind läheb väga kalliks!

Tõstamaa hambaravi
arengute lugu

Midagi ei saa tekkida tühjale
kohale. Nii on ka meie hambaravi kabineti avamisega, seda on
tagasivaatavalt huvitav meenutada.
Tõstamaal on läbi aegade,
juba alates1950. aastast hambaravi toimunud. Tegevuskohaks
põhiliselt Tõstamaa Maa-Jaoskonnahaigla hoone, Varbla mnt.
50. Hambaarsti lahkumisega,
1996 a lõppes kabienti tegevus.
Tõstamaa alevis, Nooruse 1
ruume planeerides ja ehitades
1996 - 1997 pidasin väga oluliseks hambaravi kabineti väljaehitamist. Minu kindel veendumus on, et kodulähedase tervisekeskuse üks oluline ülesanne
on pakkuda hambaravi kõigile
piirkonna elanikele ja seda võrdsena perearstiabiga. Hambaravi
teenust osutas dr Kalmer Lepiku

Hambaravi OÜ. Kabinet lõpetas
tegevuse mõne aasta pärast.
2017 - 2018 tervisekeskuse
uusi ruume planeerides pidasin
endiselt väga oluliseks hambaravikabineti väljaehitamist. Sobivaks majakarbiks saime Tõstamaa lasteaia vaba hooneosa,
Varbla mnt 24. Nihutades vaheseinu ja uksi oli võimalik ehitada nõuetekohase suurusega 16
ruutmeetriga ruum, lisaks kanali rajamine hambaravi tooli alla,
selle kaudu kulgeb vesi, kanalisatsioon, elekter, kompressori
ja imuritorud. Oluline on ruumi sundventilatsioon, sest hambaravi on aerosoole genereeriv
tegevus, ventilatsiooniküsimus
muutus väga aktuaalseks seoses
koroonapandeemiaga. Pisidetailina tuleb märkida, et hambaravitoolis olev patsient peaks
nägema aknast sinist taevast.
See aitavat patsiendil paremini lõdvestuda ja ravitulemus on
parem.
2017. aastal pidasime heast
sõbrast hambaarstiga koostööplaane tulevikuks. Soodsalt õnnestus osta Võru linnas
tegevuse lõpetanud hambara-

E

estis on olukord rahva suus kurb. Meie poliitikud ja tervishoiujuhid arvavad, et hambaravi on rohkem niisama iluteenus ja suures osas inimese oma lõbu. Kes tahab, see maksab. Kes
ei maksa, ise teab.
Meil on äriühingutepõhine tervishoiukorraldus, märkimisväärne osa maksumaksja rahast imbub ära nii, millest maksumaksja ise suurt kasu ei saa. Raskem on hinnata märksa väärtuslikumat - see on meedikute aeg, mis peaks jäägitult kuluma
patsientidele, mitte „ametnike teenindamiseks”.
vikabineti varustus. Kaasaegne
hambaraviteenus ei ole mõeldav
digitaalse röntgendiagnostikata,
ostsime uue hambaraviröntgeni
ja digitaalse pildiretseptori.
Alustasime tööd Varbla mnt
24, septembris 2018. Hambaravikabineti avamine aga venis,
põhjuseks oli liigne bürokraatia.
Vajadus luua äriühing, taotleda
tegevusload, sõlmida lepingud
haigekassaga, töölepingud, rendilepingud, tellida kuluvvahendid jpm. Sisulist hambaarstitööd
teha sooviv kolleeg loobus algsest koostööplaanist.
Kolm aastat seisis hambaraviks mõeldud ruum sihipärase
kasutuseta. Raske tunnistada,
aga ruum täitus tasapisi igasugu
kolaga.

2021. aasta detsembris, valmistudes lähenevateks jõuludeks, alustasime „kodukaunistustöödega”. Pereõde Ervin kraamis hambaravikabineti tühjaks
sinna kogunenud „entroopiast”.
Vaadates kena ruumi ja korralikku varustust jäin mõttesse.
Iganädalaselt helistab keskmiselt
2 - 3 patsienti, kelle probleemiks
on äge hambavalu, kuid hambbarsti juurde saaks aja paari kuu
pärast. Kohtun ka patsientidega, kelle suhkrutõve ja südameveresoonkonnahaiguste üheks
põhjuseks on aastakümneid esinenud väärtoitumus, selle põhjuseks omakorda aga hammaste halb olukord. Minu perearstinimistu on paisunud ligi 2400
patsiendini. Haldan nimistuid
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Arengupäeval räägiti
tulevikust
p Paikuse, Tõstamaa ja
Audru osavallas toimunud
Pärnu linna üldplaneering
2035+ arengupäevadel
arutlesid osavaldade elanikud oma kodukandi tänase
ja homse ruumi üle.
Tõstamaa rahvamajas
peetud arengupäeval olid
kohal inimesed Kastna,
Tõhela, Männikuste, Seliste, Puti, Manija, Pootsi,
Päraküla ja Lao külast ning
Tõstamaa alevikust.
Pärnu linnavalitsuse
arhitekt-planeerija Alice
Närepi sõnutsi võib Tõstamaa osavalla arengupäeva põhjal öelda, et selle
tõstamaalased hindavad
piirkonnale omast looduslähedust, ajalooliselt väljakujunenud kultuuriruumi,
kogukonnatunnet ja kohalikke kultuurisündmusi.
Arengupäevale tulnud
tõdesid, et hajusa asustusega Tõstamaa osavald ühes
aleviku ja 19 külaga erineb
oluliselt tiheasustusega
keskuslinn Pärnust ja linna
lähiümbrusest. See erinevus võiks osavalla elanike
hinnangul jääda alles, sest
vaid nii säilivad Tõstamaale
omased väärtused.
Koostatava üldplaneeringuga soovivad Tõstamaa piirkonna elanikud
luua eeldused parema
kergliiklusteede võrgustiku
välja arendamiseks, muuta piirkonna rannaalad ja
väikesadamad kohalikule ja
külalisele hõlpsamini ligipääsetavaks ja atraktiivsemaks ning säilitada vaated
hooldatud kultuuriobjektidele ja loodusele.
Arengupäeval arutati
ka võimalusi reserveerida
koostatavas üldplaneeringus rohkem ühiskondlikke maa-alasid, mis võivad
tulevikus olla vajalikud avalikus kasutuses ruumide
ja hoonete arendamiseks,
laiendamiseks ja/või rajamiseks. TT

Audrus ja Pärnus. Tänu sellele saan maksta töötajatele kaks
korda kõrgemat palka kui see
on kombeks. Ja nüüd, kõige
tähtsam! Avastasin, et minu
finantsvõimalused ja hambaarsti tehtavad protseduurid
võimaldavad palgata täiskohaga hambaarsti, tunnitasuga 30
eur, 5200 eur kuus ja assistendi
tunnitasuga 15 eurot ehk 2400
eurot kuus. Ehk siis palgafond
u 9000 eur. Materjalidekulu
kuus umbes 3000 eurot, ehk
siis kokku kulub ca 12 tuhat
hambaravikabineti käigushoidmiseks. Ja seda patsiendile tasuta! See ei olnud muinasjutt vaid reaalne majanduslik
kalkulatsioon.
19. detsembril 2021 tegin
postituse kõikvõimsas näoraamatus, üleskutsega leida
hambaarst. Minu poolt tasuta ruum ja varustus, konkurentsivõimeline palk. Postitus
osutus väga menukaks, paari
päevaga kogus see 566 „like” ja
483 jagamist.
3. jaanuaril 2022 helistas
hambaarst dr. Maie Metsamaa
ja uuris, kas ma mõtlen seda
kõike tõsiselt. Jah, oli minu
kindel vastus. Siis ma tulen,
oli kolleegi kindel vastus, kuid
ainult tingimusel- soovin olla
palgatöötaja, 3 päeva nädalas,
ei mingit ettevõtlust! Minu
süda hüppas rõõmust!
Asusin õhinal taotlema
Terviseameti tegevusluba,
sõlmima lepinguid haigekassaga, liidestuma TEHIK-u ja
Pildipangaga. Õhin aga asendus peagi pettumusega, sest
üldarstiabi osutuval äriühingul
ei tohi olla muud teenust kui
üldarstiabi osutamine. Hambaravi on juhuslikult eriarstiabi. Midagi sellist ma aimasin,
kuid salamisi lootsin, et ametnikud ei tee sellest probleemi.
Tegid ja kuidas veel! Katsusin
rääkida, et osutamegi üldhambaravi teenust, ennetus, väikeste aukude ravi jm. Eriarstlik hambaraviteenus oleks see,
mida tehakse näiteks näo- ja
lõualuukirurgia osakondades.
Kõigest hoolimata sain ametkondadelt kindla ei. Tuleb leida teenuseosutaja või teha uus

äriühing.
Minu jonnimine ei muutnud midagi, kuigi ajakirjanik
Laura Kimmel ilmutas hambaravi probleemidest pikema artikli ei toonud see kaasa
midagi positiivset.
Teenuseosutaja leidmine äriühiskonnas tähendab,
et põhiline sissetulek laekub
paisuvale ärikehale, pisku aga
jõuab tegeliku töö tegijani.
Siiski tuli luua uus äriühing.
E-riigis on see üsna lihtne,
kuid tähendas ikkagi aja ja
rahakulu, põhikirja koostamist, raamatupidamist, lepinguid jne.
Uus hoop tuli seadusest, et
perearst ei tohi asutada eriarstiabi osutavat äriühingut või
olla selle osanik. Kuidas nii,
tekkis minul naiivne küsimus.
Kas perearsti amet tähendab
tõkendit, põhiseadusega tagatud ettevõtlus- jt kodanikuvabaduste piiranguid? Kas tõesti võib hambaravifirma asutada ükskõik kes, välja arvatud
tegevust tundev perearst?! Jah,
seadus olevat selline, midagi ei
ole teha, selgitasid ametnikud.
Teema tuli arutamisele ka
Riigikogu sotsiaalkomisjonis,
kuid ei mingit tulemust. Seadus on seadus!
Läbi aastate on kujunenud hea koostöö OÜga Cotze,
põhiliselt raamatupidamise
valdkonnas. Selle tegevjuht,
Karin Vääna leidis, et tema äriühingu alt on võimalik asutada uus äriühing. 12. veebruaril
2022 sündiski äriühing Tõstamaa Hambaravi OÜ, kõigi
õiguste ja kohustustega. Mina
sain auväärse koha äriühingu
juhatuses. Tegelikkuses tähendas see võimalust veeta kümneid tunde arvuti taga, teha
erinevatele ametkondadele ja
institutsioonidele avaldusi ja
taotlusi.
Vahejuhtum Terviseameti tegevusloa taotlemisel. Pärnust saabus kabinetti inspekteerima sümpaatne osalise
meditsiiniharidusega töötaja, igati heatahtlik ja sõbralik.
Mõõdeti ruumi ja vaadati tooli. Instrumendid: intsisiivide ja
molaaride, premolaaride eks-

taktorid jt instrumentide ning
ravimite olemasolu ei huvitanud inspektorit. Kõik üldine aga vastas nõuetele ja peagi valmis ka akt. Hakkasime
ootama luba kõrgemalt poolt
ehk Tallinnast, Paldiski maanteelt. Ühel pühapäevasel päeval saabus e-kiri, et kabinetti
tullakse inspekteerima, peale
seda algab loa menetlus, mis
võib väldata kuni kolm kuud.
Enne ei tohi tööd alustada.
Minu vastuskiri, et kabinett on
juba inspekteeritud, aktki olemas. Selle peale saabus järgmine päev e-kiri, kus lisatud
tähtajatu tegevusluba. Ei mingit selgitust. Tuttav hambaarst
imestas, et ainult ühe kuuga
luba käes. Tema taotles oma
luba 6 kuud, sai sellest ärevushäire ja öised nutuhood.
Tagantjärgi on seda lugu
päris huvitav meenutada.
Tegin seda kõike õhinapõhiselt ja teadmisega, et teen ikka
õiget asja. Samas tundsin, kuidas „kätemaksukuradike hingesopis hõõrus käsi”, tõestasin
meie äriühingupõhise meditsiinikorralduse absurdsust ja
ametnike võhiklikkust. Kui
palju kaob väärtuslikku meedikute aega teisejärguliseks
tegevuseks, patsiendiga tegeletakse siis kui selleks jääb aega
üle. Imestatakse, miks on järjekorrad nii pikad ja hinnad
kõrged.
Ja lõpuks algas 10. mail
2022 töö Tõstamaa Tervisekeskuse hambaravi kabinetis.
Töö tasustamise aluseks on
haigekassa lepingud ja hinnakiri. Dr Maie Metsamaa teeb
ravitööd, abiks röntgendiagnostika, parandab auke, täidab
juurekanaleid, eemaldab lootusetuid hambaid ja igemesse
jäänud hambajuuri, võtab ka
proteeside jäljendeid. Juba esimestel tööpäevadel sain perearstina konsulteerida kogenud hambaarstiga vastuvõtule pöördunud patsiente, saime
ühiselt koostada raviplaani.
Ja seda sama vastuvõtu ajal,
patsient ei pidanudki ootama
kolm kuud.
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Tänu siinsetele inimestele ja randadele

R

aske on Tõstamaaga
hüvasti jätta. Jätta maha
see rand ja metsad, tugev
kogukond ja kõik need emotsioonid ja tunded, mis selle ajaga on minu sees kasvanud. Ehk
just sellepärast on Tõstamaa
inimesed otsustanud jääda siia,
selle asemel, et suurematesse
linnadesse või välismaale liikuda. Pärast suurepärast lõunasööki Cotze Söögimajas rääkis
Anu paljudest aktiivsetest tõstamaalastest, kes on siin sündinud
ja kasvanud. Anu jagas meiega
maal elamise eeliseid ja seda, kui
toetav on elada inimeste keskel,
kellega oled koos üles kasvanud.
Keijo rääkis, kuidas saada Tõstamaal omaks, isegi kui
oled mujalt pärit. Hetkel õpib
ta päästjaks ning veedab suved
perega karavanist veini müües,
kaks väga erinevat viisi, kuidas kogukonnale midagi tagasi
anda.
Kohe pärast vestlusringi kohalikega saime veelkord
tõestust sellest, kui sõbralikud
ja toetavad on Tõstamaa inimesed. Tagasiteel oma ööbimispaika me eksisime ära. Jah, terve
grupp, välja arvatud kaks eestlastest võõrustajat. Teadmata,
kus me oleme, kohtasime Marekit ja tema näitas meile peaaegu
olematut rada tagasi Sutiranda.
Tundsime end kui maadeavastajad Amazonase vihmametsas, liikudas sügaval Tõstamaa
metsas ja kuulates tarkusi meid
ümbritseva looduse kohta. Hiljem, samal õhtul, leidsime end

keset kohalikku pidu. Pidutsemine on midagi, mida me oskasime juba enne selles projektis
osalemist. Andsime endast parima, et sulanduda kohalike sekka ja pidutsesime nagu oleksime
seda siin terve oma elu teinud.
Paljud teist nägid tulemust ning
saavad anda hinnangu, kuidas
meil läks.
Ja ma ei ole meie projektist
veel rääkima hakanudki. Projekti „Be an Agent of Change“
(Ole muutus, mida tahad teistes näha), algupärane idee kuulub Liisile, meie Tõstamaalt
pärit võõrustajale ning sai täide
viidud tänu koostööle Alexandraga, Rumeeniast. Projekti fookuseks oli aktiivse rolli omamine
keset käimasolevat keskkonna
kriisi. Projekt kestis üheksa päeva, aga kuna esimene ja viimane päev olid vaid reisimiseks, oli

Luis Ramos, Hispaaniast

SAADA LAPS LAAGRISSE!
MTÜ Lustakad Seiklused ootab kõiki
7.-15. aastaseid lapsi laagrisse.
Laager toimub 7.-12. augustil, Tõstamaal.
Laagripäevad on põnevad ning vaheldusrikkad,
viibime palju looduses, meisterdame, õpime
matkatarkusi ning muid elulisi oskusi.
Läbi mitteformaalse programmi, mille loomises
lapsed ise kaasa saavad lüüa, loome tugevaid
sõprussidemeid ning kustumatuid mälestusi.
Rohkem lisainfot leiad meie kodulehelt:
https://lustakad.wordpress.com/
ja sotsiaalmeediast: Facebook ja Instagram: Lustakadseiklused
Lapse saab laagrisse registreerida siin:
https://lingid.ee/lustakadseiklused
Tõstamaa Tuulte lugejatele sooduskoodiga
“Tõstamaa” soodushind 198 €

Madis Veskimägi

28.05.2022

seitse päeva täis huvitavaid ning
rikastavaid tegevusi. Me elasime
hubases majas Sutirannas, kus
me enamus Tõstamaal veedetud ajast olime. Ühe terve päeva
veetsime ka Pärnus. Töötoad ja
tegevused panid meid otsesesse ühendusse loodusega ja omades ümberringi Tõstamaa hämmastavaid looduslikke paiku, ei
olnud kahtlustki, et olime õiges
kohas.
Meie grupi moodustasid
kuuest riigist ja üheksast eri rah-

vusest noored, kel algselt peale
vaadates ehk vähe ühist oli, aga
kes nüüdseks head sõbrad on.
Ka see oli oluline punkt, luua
inimeste vahelisi piiriüleseid
ühenduslülisid. Kasvasime ühtseks tiimiks, avades ennast ning
lastes igal grupi liikmel olla see,
kes ta on.
Projekti jooksul külastasime
ka armsat Tõstamaa kooli, me
kõik nõustume sellega. Tiimina
läksime kooli, et tutvustada oma
projekti noortele ning üheskoos
midagi toredat teha. Lisaks jagas
Laura meile selle hoone põnevat
ajalugu ning jalutuskäik ajalukku läbi nelja korruse jäi kõigile
lühikeseks. Hämmastav oli avastada, kuidas kunagi mõisa soojana hoiti ning kuidas elu ja olu
mõisas muutus Nõukogude ajal
ja pärast seda.
Me saadame suured tänusõnad kogu Tõstamaale. Ööl enne
lahkumist mõtlen kui palju me
võtame Tõstamaad endaga kaasa, kui oluline oli meie külastus
ja Keijo sõnadega: Anna kogukonnale tagasi, mida saad.
Jah, nagu ma juba ütlesin, on
raske jätta hüvasti...

7. mail koristati Tõstamaa laululaval Teeme ära 2022 talgute raames,
kohal olid Tõstamaa tegusad naised.

Küsimuste korral kirjuta lustakadseiklused@gmail.com või
helista Liisile 5650 6795
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Väikesel saarel suured inimesed

ERASMUS+ projekt Poolas
24.04- 30.04 toimus ERASMUS+ projekti raames
väljasõit Poola, kus osales
kokku viis riiki: Portugal, Türgi,
Poola, Bulgaaria ja Eesti. Kõik
õpilased paigutati asendusperedesse, kus me elasime
terve selle nädala. Järgneval
viiel päeval toimusid erinevad
Poola linna ja kultuuri hõlmavad tegevused.

lõunat oli meile planeeritud esimene töötuba, milleks oli kashubia stiilis taldrikule maalimine.

Pühapäev, 24. aprill.
Me alustasime oma sõitu Poola poole pühapäeval kell
kaheksa hommikul. Sõitsime
autoga Riiga, sealt läksime lennukile ja lendasime esimese lennuga Varssavi. Järgmine lend oli
suunaga Varssavi- Gdansk, kus
ootasid meid meie pered. Lennujaamast sõitsime otse Gdynias olevasse kohalikku ostukeskusesse, et seal teiste riikide õpilastega kohtuda.

Teisipäev, 26. aprill.
Päev algas üpris varakult. Kell
7.50 kogunesime Gdynia rongijaama juures oleva parkla juurde, et sõita bussiga Chmielnosse,
kus toimusid erinevad tegevused. Sinna jõudes läksime ühte
kohalikku savitöötuppa. Saime
ka ise proovida, kuidas masina
peal savist nõusid voolida, lisaks
nägime ka väga ilusat ja mitmekümne aasta vanust keraamikat.
Töötoa lõpuks valis iga riik
kõigi oma tehtud nõude hulgast
välja parima, mis tehakse otsast
lõpuni valmis ja saadetakse neile. Päeva lõpetasime külastades
etnoloogilist välimuuseumi ning
koosviibimisega lõkke ääres
kanalihast vorste grillides

Esmaspäev, 25. aprill.
Esmaspäeva alustasime kell
10 nende koolimajas, kus me
saime kõigiga tuttavaks ning iga
riik rääkis ka natuke oma koolist, riigist ja kultuurist. Mängisime tutvumismänge ja avastasime nende koolimaja. Lõunaks
saime süüa meile vägagi veidra
kombinatsiooniga toitu - makaronid maasikakastmes. Peale

Kolmapäev, 27. aprill.
Kolmas päev algas kell 9.
Sõitsime rongiga Gdanskisse,
kus saime näha nende imeilusat
vanalinna. Sealne arhitektuur on
väga muljet avaldav, ehitised on
massiivsed ja väga peened. Käisime ka ühes suures kirikus, kus
on koopia ühest väga kuulsast
maalist ning suur kell, mis näitab 24 tundi.

Kaasrahastas
Euroopa Liidu programm
„Erasmus+”
Peale linnatuuri külastasime
merevaigu muuseumi ja sõime Poola kuulsaid pierogi-sid.
Õhtupoolikul käisime veel ka
Sopotist läbi, mis asub Gdynia ja
Gdanski vahel.
Neljapäev, 28. aprill.
Kohtusime uuesti kell 9 Gdynia rongijaama ees ning sõitsime bussiga saarele nimega Hel.
Kohale jõudes jalutasime mere
ääres ning nautisime värsket
õhku. Edasi läksime seal olevasse hüljeste nö varjupaika, kus
nägime, kuidas neid söödetakse,
kontrollitakse ning mängitakse. Kui tegevused olid lõppenud
külastasime ka mõnda suveniiripoodi ja sõime kohalikes söögikohtades lõunat. Tagasi liikudes
käisime läbi ka avatud välinäituselt, kus olid puudest nikerdatud
kujud.
Reede, 29. aprill.
Eelviimase päeva hommikul
kogunesime kell 10 Teatri kõrval olevasse parki ning alustasime mänguga, kus pidime külastama ettenähtud kohti linnas ja

seal pilti tegema. Umbes kella
üheks jõudsime tagasi kooli, kus
toimus veel üks viimane õpituba. Selleks oli 3D printimine,
kus igast grupist valiti üks asi
välja, mida hakata printima.
Samal ajal vaatas teine grupp
meie kooli direktori tehtud pilte
terve nädala jooksul ning mängisid kahooti, pärast toimus
vahetus. Pärast seda, kui kõik
tegevused olid tehtud oli jõudnud kätte aeg hüvastijätuks ja
diplomite jagamiseks. Õhtu
lõpetasime õpilastevahelise väikese peoga.
Laupäev, 30. aprill.
Kahjuks oli nädal läbi saanud
ja jõudis kätte aeg koju minna,
tänasime oma peresid külalislahkuse eest ning alustasime sõitu kodu poole.
Arvan, et see oli väga hariv ja
meelelahutuslik väljasõit ja ma
olen väga tänulik, et sain selles
projektis osaleda, aitäh!

Tõstamaa Keskkooli õpilased

Anny Kerem (11. klass) ja
Rita Niine (10. klass)

Pea nelisada aastat tagasi pani inglise luuletaja ja jurist John Donne kirja järgmised read: “Ükski inimene ei ole saar, täiesti
omaette: iga inimene on tükk mandrist, osa
maismaast; kui meri mullakamara minema
uhub, jääb Euroopa väiksemaks, samuti ka
siis, kui ta maanina uputab, kui ta sinu sõprade või sinu enda lossi purustab; iga inimese surm kahandab mind, sest mina kuulun
inimkonda; ja seepärast ära iialgi päri, kellele lüüakse hingekella: seda lüüakse sinule.”
Sellest mõtisklusest läksid lendu kaks fraasi,
mis elavad oma elu edukalt tänaseni - need
tundis hea lugeja vast alla joonimatagi ära.
Mõeldes Manijast - ühest väiksemast
püsiva inimasustusega laiust Euroopas - ei
saa John Donne’i öeldust üle ega ümber.
Ega saa tegelikult ka tänase Euroopa kontekstis. Käimas on midagi nii õudset, mida
mina kui esimesed kümme aastat oma elust
nõuka-ajas elanud inimene, mäletan ainult
oma vanavanemate lapseea ning noorukipõlve dramaatilistest meenutustest. Kes
oleks võinud arvata, et nüüd jälle? Või isegi - juba jälle?! Aga ajalool on kalduvus end
korrata. Ehk oleme nüüd targemad, varasemast õppinud. Või kas ikka oleme? Eks seda
näitab aeg.
Mida on aga aeg näidanud mulle kui kõige viimasena Manijale jõudnule?
Vahetult pärast 2020.a hilissügisel Mani-

jale jõudmist (nimetan seda tinglikult jõudmiseks, sest minu püsielukoht on endiselt mandril; olen aus massakas, kes hetkel
veel käib saarel siis, kui töö elamist ei sega)
omandasin raamatu “Inimese saar Manõja”.
Et end Manilaiu ajaga ja olnuga kurssi viia.
Ahmisin raamatut õhtuti, lugusid talukaupa, saareasukate sugulasliine kokku ühendades. Nagu eksamiks valmistudes, ainult et
pingevabalt, eksamita. Lugesin, ja mida talu
edasi, seda enam oli peas ainult üks mõte
- sellisel mere ja tuulte dirigeerida maalapil
keset laia vett ei ole ükski inimene saar. Inimese suurus tuleb hästi ning suurema pingutuseta esile. Talude ja naabrite koostöö ja
koos tegemine. Tänaseni olen ma Manijal
kohanud ainult Suuri Inimesi. Jah, väikesel
saarel suured inimesed. Teisiti ilmselt ei saagi.
Ütlen ausalt, et mida lähemale mandri
suunalt Pootsi tammealleele, seda rahulikumaks meel ja hing muutuvad. Manijale
jõudmine on kohalejõudmine, on suur privileeg. Olen maailmas ringi rännates seda
mõnes üksikus kohas veel tundnud, äratundmist. Nüüd siis Manija-maagia. Kohamaagia, mis raskematel aegadel nagu praegu, annab jõudu edasi minna, edasi kesta.
Mõistan, et minu vaade Manijale on distantsilt ning suuresti igatsusest veeta seal
rohkem aega, siiani veel vähese kasutamis-

kogemuse pinnalt ja kantud mõneti nagu
esimesest armumisest, kuid see ei muuda
selle imelise koha olemust. Jätkugu ainult
inimestel, mandril ja Manijal, oidu ajada saare-asja tasakaalus Manija unikaalse loodusega ning hoidumist inimlikest karidest.
Tiiu Tehver

Ukraina kunstnik jäädvustab
Manõja inimesed lõuendile
Käimas on Kihnu Kultuuri
Instituudi algatatud projekt
„Manõja inimesed lõuendile“.
Osa pilte on erinevate kunstnike käe all juba mõne aasta
eest valminud ja külakeskuse
seintele üles riputatud.
Tänavu on saarele maalima
tulnud Ukraina kunstnik Marina Škarupa, kes töötab kujutava kunsti (maali- ja videokunsti)
valdkonnas. Kodumaal Ukrainas peetakse teda kaasaegseks
visionääriks. Kriitikute arvamusel on tema meditatsioonimaalid silmatorkavalt head, milliseid
analooge on tänapäeva Ukraina
kunstis raske leida.
“Kui inimesed väljendavad

oma emotsioone sõnadega,
siis mina näen ümbritsevat elu
kunstiliste kujunditena,” kommenteerib Marina Škarupa
tagasihoidlikult.
Marina ärkas 24. veebruari hommikul ärevustundega.
„Ärkasin tund enne esimest
plahvatust, aga sisimas juba
teadsin, et nüüd see algab. Elan
Kiievis vasakkaldal, Borispoli
lennujaama viiva tee ääres. Lennujaam oli esimesi sihtmärke,
et lõhkuda meie taristut - väga
hirmutav oli,“ jutustab kunstnik.
„Olin oma täiskasvanud lastega kokku leppinud, mida teha
juhul, kui üksteisega kontakti ei
saa. Aga ikkagi oli ehmatav, kui
laste telefonid tummad olid.“
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„Esialgu me ei kavatsenud
Ukrainast lahkuda, kuid pidev ja
halvav hirm sundis meid ikkagi
seda sammu astuma,” mõtiskleb
Marina.
“Ühel hetkel mõistsin, et
tuleb sõita tagasi Kiievisse, et
osagi oma töid Ukrainast välja
tuua.
Olin enne sõda sõlminud näitustel osalemise kokkulepped.
Sellal, kui sajad tuhanded suundusid Läände, loksusin mina pea
üksi Kiievi poole. Mind peeti
imelikuks.”
“Tänaseks on tütred naasnud
kodumaale. Ehkki näiliselt on
Kiievis rahulik, siis tegelikult on
õhuhäired igapäevane asi. Mul
on telefonis Ukraina uudised
online’is, lehitsen neid pidevalt.
Mure on suur. Mina ise olen esialgu Eestis ja tegelen oma kunstiga,” kõneleb Marina.
“Imetlen siinseid inimesi ja
loodust. Eriline koht minu südames on just Manija saarel. Loodan, et mõistate isegi, kui imeline paik see on,“ õhkab kunstnik.
“Maailm on viimastel aastatel palju muutunud. Milline
saab olema meie tulevik ja kes
peaks olema uue aja kangelane?”
muretseb Marina. “Mulle tundub, et ennekõike peame õppima vastutust võtma,” lisab ta.
Marina Škarupa on osalenud paljudes Ukraina ja rahvusvahelistes näituseprojektides, nagu: Videokunstifestival
Clermont-Ferrandis (Prantsusmaa), Firenze biennaal (Itaalia),
näitus “Peategelane” Kiievi rahvusmuuseumis, näitused Pärnu
Kaasaegse Kunsti Muuseumis,
näitus Dohas (Katar) Ukraina
iseseisvuse 25. aastapäeva auks,
projektis “Ukraina kunst” Abu
Dhabis (AÜE) jne.
Tema töid hoitakse Pärnu
Kaasaegse Kunsti Muuseumis,
Abu Dhabi Art Hub’i (AÜE)
fondides, erakogudes Ukrainas,
Tšehhis, Eestis, Itaalias ja Austraalias.
Esimene Manija maal Mõisa
Viktorist on valmis ja oma koha
teiste maalide kõrval külakeskuses sisse võtnud. Molbertil seisab pooleliolev töö Silla Elviga.
Svea Aavik
Piret Zimmermann
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Lugu Rakvere tüdrukust, kes jõudis Lõuna-Eesti kaudu Manijale
„Ühest tublist kogukonna liikmest on vaja lugu kirjutada,“
teatab Toomas Rõhu ilma pikema sissejuhatuseta. „Ahah,“
kostan mina ettevaatlikult, jättes igaks juhuks taganemisruumi. „Ülle Tamm on tegus ja äge
tegelane, kes tuleb Tõstamaa
Tuultes jäädvustada,“ on Rõhu
konkreetne.
Tean, et hea naabrinaine
Ülle eelistab pigem lehte teha,
kui ise leheveergudel olla.
Võtan pisukese mõtlemisaja,
kuid jagades Toomas Rõhu seisukohta, otsustan mõned mõttekillud kirja panna.

Ülle ja elutarkus

Meil kõigil on erinev lugu
hetkest, mil Ülle meie radaritele ilmus. Mina kohtasin teda
1993. aastal, kui tegin oma esimese Manija reisi.
Põlise linnatüdrukuna tippisin kergetel kontsadel kohale ning nagu tollal kombeks,
tort ja lilled näpus. Ülle mõõtis
mind hindava pilguga ja tähendas siis õrna pilkega hääles:
“Ega sa Kadrioru parki jalutama tulnud ning jäta alatiseks
meelde, et üle mere sõites võetakse ikka leivapäts ühes.“ Hea
nõuanne, mida olen siiani hinnas pidanud.

Ülle ja Tallinna lennujaam

Mõned kuud tagasi pidime Üllega kohtuma Tallinna
lennujaamas. Tema sai kellegi autoga küüti ja mina tubli
timurlasena lubasin teda Tallinnas sõidutada.
Kohale jõudes märkasin
lumesajus inimfiguuri ja kohvritega reisile tõttavaid inimesi
suure kaarega lennujaama sisenemas. Juuresolev foto selgitab
nii mõndagi. Lool oli iseenesest
väga loogiline seletus - samal
päeval sai Ülle poollooduslike
rannaniitude pikaajalise hooldamise eest Keskkonnaametilt
auhinna. Kes see siis ette teadis,
et auhinnaks on vikat?!
„Kulub majapidamises ära,“
naeris Ülle. Ehkki selles ta kindel polnud, kas ta vikatiga lennujaama maskotiks parim valik
oleks.

Ülle ja teater

Ülle lahkus Rakvere kodust
pealinna peale 8ndat klassi.
Tal oli suur soov õppida teatrikunsti ja seda tollane Tallinna 32.keskkool pakkus. Tema
õpingukaaslased olid näiteks
Gerda Kordemets, Toomas
Lõhmuste, Andrus Vaarik ja
Laine Mägi.
Üllele meeldis kooliajal

luulelugemisega suurtel lavadel
üles astuda. Edukalt, sest mitmel korral sai ta ilusa etlemise
eest pärjatud.
Tema viimatised muhedad
rollid olid kodumajanduskooli õpetaja Gerda Kordemetsa
etenduses „Pruutide kool“ ja
homeerilise naeruga külanaise
episood filmis „Mehed“.
Suur teatri- ja filmiarmastus
on Üllel kallal siiani. Pikad arutelud ja mõtisklused uute etenduste ja filmide üle kestavad
temaga tunde.
Tihti unustab Ülle end hommikuni arvutiekraani taha, et

vaadata mõnd filmiklassikat või
uut väärtfilmi. Tühja sest järgmise päeva väsimusest.

Ülle ja kokakunst

Seda, et Ülle Tamm mõistab
ja oskab süüa teha, ei ole saladus. Kahtlustan, et ta on toidujumalatega salapakti sõlminud.
Ülle enda sõnul on tema roogade salaingridient värske hooajaline kraam, mis peab kindlasti
olema enda kasvatatud. Üllel on
mõned eriti hõrkjad firmaroad,
millede maitsemõnulemiseks
inimesed mitmel korral hooaja
jooksul saart väisavad.
Uusi meeliköitvaid retsepte
tavatseb Ülle hankida reisidelt.
Välismaal on temaga turu külastamine pikaldane protsess, sest
kõike on tarvis maitsta ja kohalikega toidusaladusi jagada. Koju
naastes lõhnavad kohvrid isuäratavalt maitseainete järele.
Üllel tekkis kunagi idee korraldada Manijal väike tagasihoidlik kalaüritus. Kalanduskogu arvas seepeale, et mõelda
tuleb ikkagi suurelt ja nii Ülle
sõpradega RäimeWest’ile elu sisse puhuski.

Ülle ja Tõstamaa Tuuled

Iga kuu üks lehenumber ja nii
katkematult enam kui 20 aastat.
Ja kogu see aeg Ülle taktikepi all
ja orkestreerimisel. Ajalehe kokkupanek on paras logistika – kes
annab teada, kus midagi toimub,

kes kirjutab-pildistab, sünnidsurmad, teadaanded jne.
Ülle on ka ise terava sulega
ning endise profifotograafina
oskab fotodele elu sisse puhuda.
Naudin tema juhtkirju - need on
paberile pandud suure sisemise
põlemisega ja sõnu pieteeditundega käideldes.

Ülle ja taimeteadmised

Kui mina kõnnin saarel, nägu
päikese või mere poole pööratud, siis Üllel on silmad uudishimulikult maapinna suunas.
Ta teab ilmeksimatult, milline
vars või õis suhu toppida, millest kaugelt mööda kõndida, mis
on tervisele hea ja mis mitte. Kui
Ülle on täitsa kaotsi läinud, võib
ta triiphoonest üles otsida. Seal
ta möllab - katsetab erinevaid
sorte tomateid, salateid ja maitsetaimi.

Ülle ja seened

Ülle salakirg on seenemetsad. Ta ei luba küll end hobimükoloogiks nimetada, kuid seda
ta tegelikult on. Ta napsab paar
seenemetsatundi ka siis, kui
turistid talus on.
„Tensoni Jüri vaatab mulle head magusad kohad valmis,
mina lippan koort riisuma,“
tavatseb Ülle öelda. Teinekord
peatab niisama auto tee veerde ja teeb kiirtiiru metsa, mis
lõpeb tavapäraselt seeni triiki
täis pakiruumiga. Minu arvates

on tal eriline oskus leida metsatukast üles kõik seal kasvavad
seened.

Marju on sel perioodil sündinud.

Ülle ja loomad

Turismitalu pidamine on
söakas ja töömahukas ettevõtmine. Sõprade-sugulaste majutamise- ja toitlustamisega tuli
algust teha kohe peale Manijale
kolimist, sest kõikidele tundus
meretagune asi eksootilise paigana.
Ühel hetkel sai külalislahkusest igapäevane töö. Aastate
jooksul on Riidal käinud tuhandeid inimesi. Paljudest on saanud püsikliendid ja osadest armsad sõbrad. Täiesti tühi maja,
ainult Ülle ja Tiidu päralt, on
vaid mõnel päeval aastas.

Möödunud suvel oli Riidal
paar järeleaitamist vajavat looma. Ülle hoidis ja poputas neid
ning kui oli aeg loomad karjaga sotsialiseerida, kippusid nad
pigem ikka Ülle sabas lonkima.
Nii juhtus tihti, et kui Ülle asjatas naabrite juurde, tegi ta seda
imposantse saatjaskonnaga.

Ülle ja lapselapsed

Ehtne „vanaema õunapuu
otsas“. Ehkki ta okste vahel puu
otsas istumas ei käi, siis oma
seiklusliku ja rõõmsameelse
natuuriga just sellisena mõjub.
Lapselapsed on tip-top hoitud ja
kasvatatud. Taimetarkuse ja looduse märkamise oskuse on Tuuli ja Vesse kindlasti kaasavaraks
saanud.

Ülle ja Tiit

Inimene on terviklik tugeva
ja väärika partneriga. Ülle kõrval on 31 aastat seisnud Tiit Pilt.
Tiit on tark ja tugev tagala.

Ülle ja Lõuna-Eesti

Ülle päris esimene oma kodu
oli talus Lõuna-Eesti kuplite vahel, loomade ja kõige muu
maaelu juurde kuuluvaga. Ilma
elektri- ja jooksva veeta. Elukogemus seegi. Tütred Merike ja

Ülle ja Riida talu

Ülle ja Manija saar

Saarevahi ametit on Ülle
pidanud 13 aastat. See töö hõlmab suhtlust riigi- ja ametkondadega, nõuab otsustusvõimet
ja vastutustunnet, paindlikku
suhtlemis- ja meeskonnatööoskust.
See töö ei hakka alati silma,
kuid seda tegemata oleks saarel
lahendamata kitsaskohti enam.
Manija elanike mured on ka Ülle
mured ja kui abi küsitakse, on ta
alati valmis lahendusi otsima.
Kui vaja, oskab karmilt öelda.
Lollust ei talu. Kuid mis peamine – süda on õige kohas.
Piret Zimmermann
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Saaresüdames ootab lambapood

Tooma Vilma leib kannab alati ristimärki

Otse Manija saare keskel asub
Saaresüdame lambapood.
Rannaniidul naudivad kihnu
maalambad mitmekesist taimetoitu ja pakuvad rahustavat
vaatepilti nii kohalikele kui külalistele – põlistõug pärandmaastikul. Kopli kõrval on nonde
samade lammaste saadusi pakkuv pood, mis täidab ühtlasi
kihnu maalamba ajalugu tutvustavat muuseumi ja kompetentsi
keskuse rolli.
Samas hoones on Kihnu

Tooma Vilma on Manijal üksainumane, kes veel kodus ehtsat saare leiba teeb. „Ei ole mina
üksi, Vahtra Elme teeb ka leiba,“
vaidleb Vilma heatahtlikult. Ülle
Tamm teab lisada, et Elme teeb
leiba küll, aga linnakodus. Jõuame üksmeelele, et Vilma on saarel ainus leivaküpsetaja.
Vilmal on auväärne leivaastja, mil rohkem kui 100 aastat
vanust ja mis teenis juba tema
mehe perekonda. Leiba on selles kogu aeg tehtud. Vilma kätte jõudis astja siis, kui ta mehele
läks. Vahepeal on tähtis abimees
Manija kodust äragi käinud Sorgu saarel, kus Vilma ja tema
mees majakavahi ametit pidasid.
Pärin, kuidas Vilma leiva-

Maalambakasvatajate Seltsi arhiiv ja raamatukogu ning
külaliskabinet, kus saab tutvuda põnevate lugudega meie
põlislambast, lugeda, kirjutada, mõtelda ja puhata – vaadata lambaid ja nende saadusi ning
soetada endale meelepärane
mälestus. Olgu see uus teadmine või lummav lugu, pärandkultuuri killuke, midagi villast
või nahast koju või kehakatteks, luuehe või trofee, praktiline meene või edev aksessuaar,
tooraine käsitööhuvilisele.
Lisaks poepidamisele korraldame erinevaid koolitusi
(loengud, õpitoad, ekskursioonid) pärandkultuuri ja kihnu
maalamba huvilistele.
Lisaks meie kõige vanemale lambatõule saab teises koplis näha eksootilisi alpakasid.
Poes on riiul ka nende kaubaga
– käsitsi kedratud lõng ja omanäolised valmistooted. Mõnusat
õhkkonda loovad poevalvuritest
kassid, pere armsad lemmikud.
Looma- ja loodusesõbrad,
käsitööhuvilised ja kõik teised-

ki, kes otsivad kordumatut eestimaist elamust, on meie juurde,
Manija Saaresüdamesse, alati
oodatud.
Saaresüdames toimetavad
Anneli ja Herki - Lulli talu vanaperenaine ja - peremees ning
Kadri ja Indrek - Lulli talu noorperenaine ja - peremees.

Kontakt:
tloomaarst@gmail.com;
info.enebro@gmail.com
Kihnu maalamba- ja
tema keskusega seonduvat
saab jälgida
Facebookis: kihnumaalambakasvatajateselts

Anneli Ärmpalu - Idvand

Ranna talus peatub puhkaja aeg
Armas sõber, kui sa oled väsinud linnakärast, tahaksid tulla
kosutavale puhkusele maale või sooviksid, et aeg hetkeks peatuks - siis Manija saar on just Sinu jaoks!
Ranna talu pakub erinevaid teenuseid Manija saare südames. Võta aeg maha ja tule naudi meie juures tõelist puhkust,
maalähedust, merd ja imelisi päikeseloojanguid. Meil on rannaniitudel oma loomad ja vahva Lambapood.
Pakume ööbimist hubases 4-le inimesele mõeldud kämpingus otse mere kaldal. Samuti saab telkida, korraldada vahva tööürituse kuni 11-le inimesele, rentida kümblustünni.
Saarele pääseb pererahva paadiga või ühistranspordiga (liinipaat Mann, hõljuk või parvlaev Kihnu Virve).
Ootame Sind pere- või sõpruskonnaga Ranna tallu!
Kadri Sirk

Meie tegemistel saab silma peal hoida järgnevates kanalites:
Facebook: Manija saare süda
Koduleht: www.enebro.ee
Portaalid: www.airbnb.com.ee/manija; www.puhkaeestis.ee/
et/ranna-talu-majutus-manija-saare-suda

tegu käib. „Panen hommikul
jahu, kartuli, vee ja soola astjasse kokku ja nii see astja toimetama hakkab. Õhtul segad jahu
juurde, segad paksuks, teise päeva hommikul paned jahu veelgi
juurde ja muudkui sõtkud. Mida
kauem sõtkud, seda parem leib
tuleb. Mõni segab kulbi või labidaga, aga mina sõtkun. Mõni
teeb ilma kartulita, aga mina
teen kartuliga, sest siis on leib
pikemalt pehmem. Igal inimesel on oma meetod ja leival oma
mekk,“ õpetab Vilma. „Vahel
teen ka liha- ja kalaleiba. Kroovi- ja lihtjahu leib läheb 2 päeva,
püülijahust leib võtab 3 päeva
aega.“
„Seejärel kütan suure ahju.
Panen ahju täpselt seitse lepahalgu, või kui on väiksemad
halud, siis üheksa. Halgude
täpne hulk on hirmus oluline,
sest liiga vähe kuuma jätab leiva tänkjaks ja liigpalju kõrvetab
ära,“ selgitab Vilma. “Leib on
süte peal ahjus täpipealt 2 tundi.
Korraga mahutan sinna 4 suurt
ja 2 väikest leiba.“
Enne ahjupanekut saab iga
päts ristimärgi peale. „Õigupoolest teen juba taignale ristimärgi, et kuri silm külge ei hakkaks.
Astja kaabitsen puhtaks ja see
jääb ootama järgmist leivategu.
Astja on hapust juuretisest läbi
imbunud. Mida rohkem leiba
teed, seda kiiremini tainas käima läheb,“ jutustab Vilma
„Saia teen pliidi ahjus igal

laupäeval. Ikka muna, või, suhkur, kondenspiim, sool ja kergitamiseks pärmi. Saia teen
samuti leivavormis,“ räägib Vilma. “Kas see on siis magus sai,
et kondenspiim sees on,“ uurin
mina. „Ei ole ühtegi. Täitsa tavaline laupäevasai on,“ arvab Vilma.
„Lapsed viivad leiba ja saia
kaasa, ise hoian oma leiva külmikus. Talvel astjas. Kui tahan
leiva uuesti pehmeks saada, teen
ta märjaks ja panen natukeseks
ahju,“ lisab leivameister.

„Olen juba 86 ja ei jaksa enam
nõnda palju leiba teha. Sõtkumine on raske. Õnneks käivad lapsed siin ja aitavad sõtkuda. Nende käes läheb see töö lennates,“
rõõmustab Vilma.
Saan astja servast pisut tainast mekkida. Selline hea hapumaitse on.
Õhtul lähen taas Vilma juurde – oma soojale ja päev otsa
isutanud leivapätsile järele. Oh
seda õndsust!
Piret Zimmermann
Fotod Ülle Tamm

Manija muuseumiait ootab suvekülalisi

Pärimuslikud heinatalgud Manijal

UNESCO pärandkultuuride nimistusse kuuluva kihnu kultuuri
kaitseks loodud Manija muuseumis saab tutvuda siinsetest taludest pärit vanavara, vanemate ja uuemate kudumitega, rõivaste,
kalapüügi- ja muusikariistadega ning mõistatada kõikvõimalike
tarbeesemete otstarvet.

Juulikuus algavad pärimuslikud heinatalgud Kultuuriministeeriumi toel, kus kohalikud staažikad heinategijad eesotsas Tooma Vilmaga õpetavad, kuidas vikatiga heina niita, kaarutada, vaalutada,
kuidas rehaga kubu teha, nagu Manija naised vanasti tegid. Ka
kuhja tegemine ja hangumine saab neil talgutel selgeks. Kõigist
talgulistest on suur abi saare niitude liigirikkuse hoidmisel. Heinategemise tulemusel on Manijas teiste kaitsealuste niidutaimede
hulgas näha ka vähemalt seitset liiki käpalisi. Kirev õitevaip muutub iga nädalaga.
Niitmine algab siis, kui kaitsealused liigid on oma seemned valmis kasvatanud. Heinatööl võivad osaleda kõik, kes aegsasti endast
märku annavad.
Heinatalgutel osalemise sooviga palume pöörduda:
sveaaavik@hotmail.com või telefonil 514 8917.

MTÜ Manõja kultuuriselts annab põhjaliku ülevaate saare ajaloost, eluolust, loodusväärtustest ja näitab soovijatele Mark Soosaare väärtfilme.
Muuseumi müügiletist saab Kihnu ja Manija ainelisi raamatuid,
postkaarte, käsitööesemeid, suveniire.
Muuseumi külastamise sooviga palume pöörduda:
sveaaavik@hotmail.com või telefonil 514 8917.
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Käsitöö teeb Neeme Salme õnnelikuks

Karjatamine avab vaate merele

Neeme Salme on tegus inimene, kel nägu
alati naerul. Teeme talle Tamme Üllega visiidi, et pisut juttu puhuda.
Salme varajane lapsepõlv möödus Ruhnus. Käsitööpisiku päris emalt, kelle kõrvalt pisikese tüdrukuna läbi mängu õppis.
„Alguses ketrama. Vast 7-aastaselt tegin
esimese näputöö, kudusin kassile kapõtad,”
naerab Salme nakkavalt. “Siis hakkasin nukkudele tekke kuduma.”
„Kolisime 1958. aastal Kihnu, kus papa
oli uue maja üles raiunud,“ räägib ilusas
kihnu murdes Salme. „Olin siis 13-aastane tugev tüdruk ja abiks kolimistööde juures. Peale oktoobrikuud läksin tagasi kooli, nüüd juba Kihnus. Käsitööd tegime kogu
aeg.“ Küsin, kas Ruhnus räägiti teist murret
kui Kihnus, aga Salme kodus olla kõikse aeg
kõneldud Kihnu murdes. Põlisruhnlased
rääkisid rootsi keele murrakut.
Uudishimutsen, kas Salme kasutab ka
Ruhnu käsitöö nippe ja mustreid. „Kahjuks
mitte, olin liiga noor, kui Ruhnust lahkusime. Aga tean, et Ruhnus kedrati teistpidi keeruga lõnga. See tegi ka Ruhnu sokid
teiseks, selliseks kõvaks. Ja veel mäletan, et
Ruhnu sokid oli heledad, niisugused valkjashallid. Kindakiri on ka teine. Olen jäänud
Kihnu mustrite juurde.“
Kui Salme tuli Manijale mehele, siis oli
ühe aasta kodus ja seejärel täitis 22 aastat
postimehe ametit. Laste ja töö kõrvalt nii
palju käsitööd aega teha polnudki, aga seda
kiiremini käisid vardad, kui lapsed juba oma
elu peale läksid ja riigitööst hõlpu sai. „Muidugi kudusin oma pere tarvis kõik vajaliku,
mees Eedi käis näiteks merel nii, et kolmed
sokid olid ülestikku. Muidu oleks külm jalad
ära võtnud,“ vestab Salme. „Veider on see, et

Manija saar on maastikukaitseala, kus valdavalt on kõrge
looduskaitselise väärtusega pool-looduslikud kooslused –
põhiliselt rannaniidud, kus elab hulgaliselt sellele kooslusele
omaseid linnuliike nagu tutkas, niidurüdi, räusk, jõgitiir, randtiir, punajalg-tilder, liivatüll ja tõmmuvaeras. Samuti mitmeid
kahepaikseid nagu kõre, tiigikonn, tähnikvesilik, harilik kärnkonn, rabakonn ja rohukonn.
Hiljutistel aastatel on saare elanikud asunud innukamalt
rannaniite taastama. Teatavasti on loomad selleks parimad
abimehed. Täna leiab Manijalt terve hulga erinevaid keskkonnahoidlikke “maastikuhooldajaid”, nii inimese kodustatuid kui
ka mõned metskitsed.

ise armastan ma hoopiski paljaste jalgadega
olla.“
Salme ei oska kosta, kui palju sokke-kindaid ta elu jooksul kudunud on, aga arvab,
et tuhandeid. „Neid on siit igale poole rännanud. Mark Soosaar on oma Filmifestivali
tarvis ostnud. Kord oli tore juhtum, kui Kihnu praamil ühe rootslase käes oma sõrmikud ära tundsin. Ütlesin siis talle, et minu
tehtud. Käsitöölised tunnevad ka suure hulga tööde seas oma ära. Kuigi mingit märki
pole ma töödele kunagi sisse kudunud,“ kinnitab Salme.

Mina jälle omakorda mäletan 2020.aasta Väikesaarte laulupidu, kus kurja ilma
kaitseks Salme käsitööst pea täitsa tühjaks
osteti. „Vist üks-kaks paari midagi jäi järele,“
itsitab käsitöövõlur. Praegu on Salme tööd
muuseumiaidas teistele vaatamiseks väljas.
„Milliseid töid sa praegu teed?“, tahan
mina teada. „Olen lastele vestid kudunud.
Ühe suurema tegin ka, aga käed ei kannata enam rasket kudumit hoida. Ikka sokidsõrmikud-labakud. Mäletan, et kui mammal
käed haigeks jäid ja ta isale troid tahtis teha,
siis istus ta Ruhnus põranda peal maas ja
kudus, sest nii sai vardaotsad põrandale toetada,“ meenutab Salme. Salme otsib kapist
välja möödunud talve teistlaadsed tööd –
ristpistes padjakatted. Neidki on kogunenud
omajagu. Erinevad mustrid, värvigammad ja
natukene omaloomingut sekka.
Vanasti sai lõngad ise värvitud, nüüd
tegin viimase värvimise ülemöödunud aastal. Eriti suur mängimine oli kördi lõngadega. Kördid kudusin telgedel ka muidugi
ise. Tegin ka põrandavaipu ja toolikatteid.
Nüüdseks on teljed väljateenitud puhkusele
saadetud ja tahakambrisse kokku pakitud,“
sõnab Salme mõtlikult.
„Olemegi vast kolmekesi jäänud siia saarele käsitööd tegema – mina, Tooma Vilma
ja Silla Elvi,“ võtab Neeme Salme kokku.
„Sa ei mõista ka hetkegi rahus istuda,“
sõnab Tamme Ülle sekka. „Vaatad televiisorit ka vardaid klõbistades?“ „Ikka,“ on kiire vastus tulemas. „Kuhu ma need käed siis
sinu arust panen.“
Lõpetuseks teeb Ülle toreda ülesvõtte.
Piret Zimmermann
Foto Ülle Tamm

Aberdiin-angus lihaveised

Esimene tõuraamat avati Põhja-Šotimaalt Aberdiini ja Anguse krahvkonnast
pärit musta värvi, sarvedeta lihaveisele 1862.
aastal. Maailmanäitusel Pariisis 1878. aastal saavutas Aberdiin-angus esikoha, pärast
mida muutus üheks levinumaks tõuks kogu
maailmas. Praegu leidub teda arvuliselt
enim Ameerika Ühendriikides ja Argentiinas.
Liha väga maitsev, hea rasvasisaldusega. Alates 2009 aastast kasutab McDonalds
Ameerika restoranides müüdavates burgerites just anguse liha.

Šoti mägiveis

Muuseumiait on suurepärase
akustikaga kontserdisaal

on sööda suhtes vähenõudlikud, talvituvad
meelsasti väljas. Äärmiselt sõbralikud loomad.
Liha peetakse modernseks terviseroaks,
on vähese rasva- ja kolesteroolisisaldusega,
kuid sisaldab rohkesti valku ja rauda.

ja Manija saarel ning aretuskarjades. Kihnu
maalammas on vähenõudlik, sobib igasugusele karjamaale ja jätab endast väikese ökoloogilise jalajälje. Tegemist on hea kohanemisvõimega pärilike vigade- ja haigusteta,
pikaealise lambatõuga.

Šarolee lihaveis

Alpakad

Suure kasvuga, reeglina valget või kollakaskreemjat värvi lihaveis Šarolee on üks
vanemaid Prantsusmaalt pärit veisetõugusid. Tõendid selle kohta, et seesugune valget
karva lihaveis eksisteeris, ulatuvad aastasse
878. Esimene tõuraamat väljastati 1864.aastal. Kaasajal on Šarolee väga levinud lihaveise tõug, eriti Ameerika Ühendriikides.
Liha rasvasisaldus on suhteliselt väike.

Kihnu maalammas

Lõuna-Ameerika Andidest pärit alpakad
on maailma vanimaid kodustatud kariloomatõuge, kelle ajalugu ulatub Inkade riigini välja. Oma päritolupiirkonnas elavad nad
aastaringi kuni 5000 meetri kõrgusel merepinnast. Seega on alpakad harjunud väga
karmide tingimustega, sealhulgas suurte temperatuurikõikumistega, taludes ka
35-kraadist külma. Alpakad elavad 20- kuni
25-aastaseks. Nad on loomult leebed, uudishimulikud ja intelligentsed loomad.
TT

Muuseumihoone pole aga vaid esemete näitamise koht vaid ka
hea kõlaga kontserdisaal. Juulis ja augustis on klassikalise muusika
kontserdikorraldajal Allar Kaasikul plaanis tuua muuseumiaita kaks
kammermuusika kontserti.
23. juulil esinevad Erkki Rautio Soomest tšellol ja Reinut Tepp
Eestist klavessiinil. Kavas on Johann Sebastian Bachi looming.
21. augustil astub üles Leedu kvartett.
Muusikasõpradel on kindlasti veel meeles eelmise aasta kõrgetasemeline kammerkontsert, kus koos teiste virtuoosidega sai Manija
publik imetleda noort andekat viiuldajat Hans Christian Aavikut,
kes on võitnud mitmeid rahvusvahelisi auhindu. Tänavu sai ta Carl
Nielseni nimelisel rahvusvahelisel konkursil 1. preemia. Järgnevatel
hooaegadel on ta tihe külaline parimate Skandinaavia orkestrite ees.
Svea Aavik

Šoti mägiveis on maailmas vanim veisetõug, mis pärineb Šotimaa Highlandi piirkonnast ning seetõttu nimetatakse neid
otseses tõlkes kõrgmaa veisteks. Šoti mägiveis kasvab aeglaselt, seetõttu on nad teiste veistega võrreldes pikaealisemad. Veised

Kihnu maalammas on kohalik põlistõug, kes Eesti fauna ajaloo eksperdi Lembi
Lõugase andmetel on praeguse Eesti aladel
eksisteerinud vähemalt 4500 aastat. Tänapäeval on maalammas säilinud vaid Kihnu
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Seikle Vabaks matkad
Manijale

Nagu eelnevatel suvedel, on nüüdki juuli
alguses plaanis Pärnu Filmifestivali filmide
näitamine külakeskuses.
JÄLGIGE REKLAAMI!

Kõik Seikle Vabaks matkad, nii maismaal kui merel, on loodud
armastusest looduse ja looduses liikumise vastu ning see viib meid
ikka ja jälle Pärnumaa kaunitesse paikadesse. Manija on kindlasti
üks meie lemmiksihtkohti oma vaikuse ja rahu tõttu. Aeg justkui
peatub sellel väikesel saarel!
Manija on parim päevaseks seikluseks, aga kindlasti idülliline ka
pikemaks teraapiliseks puhkuseks, eemal rahvarohkusest ja linnakärast. Saart kaunistavad põllulillede väljad, rohtu näksivad kitsedlambad ning suve lõpus küpsevad põldmarjapõõsad.

Saare naiste talvine käsitöö
Äsja sai muuseumiaita välja
pandud Manija naiste talvised
näputööd. On kihnu kudumeid,
tikandeid ja ka uudsemaid asju.
Nii nagu saare elus, on vana ja
uus ka käsitöös kõrvuti. Ja et osa
tegijaist on kihnu juurtega kohalikud ning osad maismaalt pärit
naised, väljendub see ka väljapanekus.
Kõige rohkem kudumeid on
näitusele toonud Neeme Salme
– tema ammu tuntud ja hinnatud kihnu kirja kinnaste-kapõtate kõrval hakkavad silma lapselapsele kootud pisike vest ja
müts. Silla Elvilt tulid puõlsukad
ehk naiste valged puna-sinise
mustriga sokid. Vanajuri Marika
tõi aga täiesti uutmoodi põnevad kirjust lõngast sokid. Vana-

6. augustil
muuseumi ja külakeskuse juures
Manõja Kultuuriseltsi korraldatav
Manõja Päe on üks aasta olulisi
sündmusi saarel.
Seekord tulevad esinema
Kihnu Virve pereansambel ja
suupilliansambel Piccolo.
Rahalist tuge annab üritusele Pärnu linn.

KAJAKIMATKAD

juri Riina esineb uute kaunite
tikitud tekkide ja linikutega,
mis on sarnased kihnu tikitud
esemetele, ent juuripidi tulnud Riina kodukandist Pärnumaalt. Viljandimaalt pärit
Tiina Mägi on teinud nii kihnu kui maismaa kindaid, aga
toonud ka uusi ideid vahva
kannusoojendaja ning armsate lepatriinukotikeste näol.
Tooma Annelii on võtnud vaevaks õmmelda ja tikkida lausa
kahed kihnu käised. Kase Svea
sai telgedelt maha mõned kördikangad, millest üks on ka
näitusele jõudnud.
Käsitöönäitus on üleval
augusti lõpuni.
Svea Aavik

Svea Aaviku kangastelgede töötuba

Lisaks „üläljõstmistele“ ehk
käsitöötegijate kooskäimistele
on plaanis soovijatele kangastelgedel kudumist õpetada.
Svea Aavik on Manija käsitöömeistritelt juba kümme aastat telgedel kudumise õpetusi
korjanud, paar kihnu tekki ja

MANÕJA PÄE

kördikangast valmis kudunud
ning nüüd võib oskusi teistelegi
edasi anda.
Kangakudumise sooviga
palume pöörduda: sveaaavik@hotmail.com või telefonil 514 8917.

Olles mandrilt vaid
800 meetri kaugusel, on
see ideaalne sihtkoht
kajakimatkadeks, ja eriti
päikeseloojangumatkadeks. Meie kõige populaarsem matk annab
100% autentse saarekogemuse, sest külastame
nii saare sadamat, tuletorni kui ka muuseumi, kus tutvustame
UNESCO pärimuskultuuri, kohalike rannakalurite ajalugu, tänapäevast elu ning piirkonna loodusväärtusi. Matkalistel soovitame
alati lisaks tellida saaregurmeed Riida turismitalust, kus kasvatatakse ise lambaid ja veiseid, erinevaid köögivilju ja pruulitakse
haruldaselt head koduõlut ja siidrit.

GERDA KORDEMETS

PÜHAPÄEVAL, 31. JUULIL KELL 18
MANILAIUL, RIIDA TALU KUURSAALI EES.
Registreerimine riida@manilaid.ee või tel 505 5340.

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!

MERERETK

Kui tundub, et kajakimatk pole sinu jaoks, siis pakume võimalust tulla seltskonnaga purjeka pardale ja teha kaasa merereis Pärnu jahisadamast Manijale. Saame ühiselt merd ja tuuli nautida ja
hiljem kogeda sama saareprogrammi, mida kajakimatkadel pakume.

UISUMATK

Manija ei ole ainult
kevadest-sügiseni ilus ja
lummav. Talvel, kui meri
on jääkaane all, korraldame matkauiskudega matku merejääl, otse
Manija külje all. Jäämatkale järgneb sooja tee
joomine Riida turismitalus ning võimalus kiigata lauta, kas mõni uus lambatall on juba
ilmavalgust näinud!
Seikle Vabaks meeskond on nautinud Manija saare külastamist
igal aastaajal. Soovime neid unustamatuid hetki ja elamusi ka Teiega jagada! Võta ühendust ja seikleme koos vabaks!

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

Elen Juurma

Helista meile: +372 5650 0550, matkajuht Argo
Kirjuta meile: info@seiklevabaks.ee
Loe meie kohta: www.seiklevabaks.ee
Facebook: Seikle Vabaks matkad
Instagram: seiklevabaks_matkad

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!
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Otsi uusi maitseid puhtast loodusest!
Hiljuti toimus Kosmonautica puhkekeskuses koolitus
Romantilisel Rannateel
toimetajatele söödavate
metsataimede kasutamise
kohta. Õpetajateks Mercedes
Merimaa ja Maret Allikas.
Taimed meie elus mängivad
suurt rolli, ainult et ajas on palju muutunud looduses ja tänapäevased harjumused on meid
muutnud. Kui veel paarsada aastat tagasi piisas ühest nurmenuku lehest C vitamiini täiskasvanud inimese päevase vajaduse
rahuldamiseks siis nüüd soovitatakse ära süüa vähemalt 7 lehte. Aga on ka väga väekaid taimi,
mis pole looduse reosamisest
välja teinud. Paljunevad jõudsalt
sibulatega, külvavad palju mitu
aastat idanemisvõimelisi seemneid – just selline taim on karulauk.
Taimetark Mercedesel on
taimede kasutamise kohta nii
mõndagi pajatada. Imelikul
kombel roogitakse mistahes tai-

medest salatite valmistamisel
välja suhkrused ja mahlased varred ning kõige väekamad õied.
Muidugi võib karulauku tarvitada värskelt, aga vitamiinirikas
on ka hapendatud kraam. Neljaviiepäevane fermenteerimine on
just paraja happega toidulisand.
Enne tuleb taim mahlale mudida ning purki panna soolavabalt.
Peenemates restodes pakutakse
krõbeda hinna eest marineeritud karulaugu õisikuid. Mida
valgurikkam taim, seda kvaliteetsemat st lisaainetega soola
ta vajab. Veesurutise kasutamisel saad hästi ühtlase raskusega
hoidise hapnikuvabalt kaetud.
Kevadisi taimi võib ka soolata,
soola väljaleotamine on lihtne.
Võib teha nn kevadsilo.
Ümber maja korjatud kevadroheline pane purki tervelt: võililli,
natuke nõgest, naati, kikkaputke, nurmenukku, natuke tsillit,
raudrohu lehti, tõlkjat, põdrakanepit, head soola. Sellest saabki vitamiinirikka hea kääritatud
silo, mille hakid peeneks enne

lauale andmist.
Suurepärased söödavad lilled
magustoitude kaunistamiseks
on kannikesed. Neid peetakse
heaks vähiravimiks, saab siirupit
teha ning kaunistada toite.
Võilill on taimemaailma seedimise etalon, seda väge kasvab
meie niitudel veel piisavalt. Jaapanlased on kuulutanud võilille vähiravimiks, mujal ilmas
peab võilille saamiseks seemeid
ostma ja ise peenrale külvama.
Võilille õis on mahedam ja mahlakam. Taime mõrudust aitab
vähendada leotamine soolvees.
“Sööge sabast sarvedeni nii kuidas jaksate,” soovitab Mercedes.
Pestosid võib samuti teha
kevadistest hapuoblikatest, naatidest, karulaugust, aga juurde lisage kindlasti rasvainet, et
kraam meie keres ka omandatud saab.
Tavalisest põldohakast saab
mahedat puljongit, lisada võid,
soola, pipart ja muna. Põldohakas on vanas inimtoidu kultuuris kapsa eelkäija. Võib ka suppi
teha.
Ärge sööge puitunud taimi,
sest meie organism ei suuda
neid seedida.
Maret Allikas ütleb oma raamatus “Metsapoole maitsed”,
et tuues metsikuid taimi toidulauale, saame osa looduse väest
ja ilust. Ta soovitab kasutada
eriliste maitsetega taimi toidule
uue nüansi lisamiseks.
Raudrohu õienuppe võib
kasutada pipra asendajana,
noori lehti salatites. Maarjaheina lõhna tunneb taime veidi
mudies, eriti hea lõhn tuleb kuivatades. Maarjahein annab välja
natuke vanilli ja teda võib lasta
piimaga siesta. Annab hea maitse kodunapsides, just praegusel
aastaajal võib teda leida rannaheinamaalt.
Aasjürilill on ka praegune
rannaniidul õitseja, õied mahedad, sobib kalaga, lehekesed
vürtsikamad, lihtsalt toorelt
süüa.
Humalatipud sobivad samuti kiirelt pannil kuumutamisks,
lisades sidrunit, parmesani ja õli

viivad keele alla.
Angervaksal on kaks hooaega. Noored punakad lehed on
veidi mõrumandlised. Võib teha
angervaksa suhkrut. Õitest saab
siirupit, veini.
Väikesed männikäbid võib
panna sügavkülma, söödavad
on männi isaskäbid, võib lisada
salatisse, magustoidu peale, võib
sügavkülmas või suhkrusiirupis
hoida. Männikasvud on hapukad, toidus võib ka sidruni asemel kasutada.
Kuusekasve võib toitudele
peale pudistada, sügavkülmas
säilivad hästi, võib suhkruga
purki panna või keeta siirupit.
Salukõdrikul on palju maitseid, hakkab varakevadel salatisse ennast pakkuma, selline soolase toidu juurde sobiv taim.
Rannataimedest on vägagi maitsev merihumur oma
mahlaste latvadega, meenutades maitses värsket kurki, sobib
kuumutatult sidruniga kala
kõrvale. Ka kaseleht on noorelt
söödav, annab piimale huvitava
nüansi.
Põldpuju ja harilik puju, neid
võib leida igalt poolt, kuni lehed
on pehmed säristada pannilt
läbi, sobib liha kõrvale. Nendest
taimedest tehakse ka viirukit.
Põdrakanepi noored võrsed
on väga toitvad ja neid võib valmistada nagu sparglit. Kasuatda
saab pirukatäidiseks või pestoks.
Õitest võib teha teed ja muidugi
on nendega hea kaunistada roogasid.
Kaunistamiseks sobivad igasugu õied õuna- ja kirsipuudelt.
Nurmenukku saab hästi külmutada ning talvel kasutada erkkollast õiteilu.
Rand-õisluht kasvab rohusel
mererannal ja rannaniidul. Taime kõik osad maitsevad nagu
leebe koriander. Selle maitse
armastajad võivad suvi läbi meelepärast maitset mere äärest leida.
Vanad tuttavad, aga ka uued
taimed puhtast loodusest rikastavad meie maitsemeeli ning
jagavad oma väge, ole vaid usin
ja leia nad üles. TT

Ega kevad ilmast küsi
7. mail kutsuti rohenäppe kooliaeda taimevahetusele ja lilleseadeid tegema.
Aias ootasid Evi ja Janne kümnekonna
aiahuvilisega. Valmispandud lilledest ja
okstest sai meisterdada omale meelepärase kimbu või lilleseade. Evi ja Kristiina
saabusid Õie Orgi koduaiast saadetud lilletaimedega. Suured tänud,Sulle Õie!
Kuna kõle kevadtuul saatis meid lõpuks
aiapaviljoni kohvilaua äärde, jätkus teemasid
alates kevadistest sibullilledest kuni meil pesitsevate veelindudeni.
Helen Ojakallas tutvustas oma koduaias kasvavaid kevadlilli ja tark
google tõi pildid ka kuulajateni. Kõik osalejad said Evilt kingiks paki
suvelille seemnetega.
Vaatasime üle kohaletoodud taimevaliku ja mõnigi leidis uut
oma aia kaunistamiseks. Kotiga sai kaasa võtta ka istutuseks sobivat
hobuväetist. Täname kõiki taimejagajaid. Vähemalt minu aias läks
kõik istutatu ilusasti kasvama ja ootan huviga ilusaid õisi.
Aiaüritusele jõudsid ka talgulised lauluväljakult. Viisime oma
taimed koju istutamist ootama ja haarasime rehad. Ühendatud jõududega sai ka lauluväljak puhtamaks ja tundus, et ilmgi läks soojemaks.
Täname kõiki ürituse korraldajaid ning palju lilleilu teie aedadesse!

Katrin Tõnisson

Tõhela raamatukogu 105!
p Raamatukogude aastal, 24. mail tähistas sajaviiendat sünnipäeva
Pärnu Keskraamatukogu Tõhela haruraamatukogu. Raamatukogu
ja rahvamaja asuvad 19. sajandi lõpus valminud koolihoones.
Raamatukogu olid sünnipäeva puhul õnnitlemas noored ja veel
nooremad lugejad. 2022 on kuulutatud raamatukogude aastaks.
Raamatukogus saad täita seljakoti põnevate raamatutega, visata pilgu peale uuemale ajakirjandusele, külastada erinevaid näitusi.
Kui suurest infohulgast ei oska või ei suuda eristada, mis õige, mis
vale, küsi abi raamatukoguhoidjalt.
Kohtume raamatukogus!

Birgit

Et jaksaks bussi oodata, tuleb kaugemal linnaservas oma tool ligi võtta.

Tõstamaa rahvatarkus
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MÄLUMÄNGUHOOAEG 21 - 22

T

õstamaa mälumängusarjas toimus oktoobrist maini kaheksa
mängu. Osales kümme neljaliikmelist võistkonda.
Hooaja jooksul saavutatud kohtade põhjal tuli võitjaks võistkond
NULLIRING koosseisus Karin Randmäe, Enn Martson, Heikki
Luhamaa ja Janek Jaansoo.
Teise koha saavutas OKAS koosseisus Marge Päästel, Marek
Salk, Raido Salk, Ville Vulkan ja Mark Sander Salk.
Kolmas koht MM Imbi Teiter, Kirill Teiter, Kalev Martson ja
Enno Kase.
Järgnesid Metskond, Optimistid, Noorus väljas, Nublu, Noored,
Ööliblikas ja Kastna.
Tõstamaa Spordiklubi

TÕSTAMAA
SUVETEATER

TÕSTAMAA
MÕISAS

Tõstamaa mõisakool 100
kokkutulek
4. juuni
2022

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
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KUHU MINNA?

JUUNI

VÄRAVAD AVATUD
IGA PÄEV kell 10 - 18
Olete oodatud!
Taimeaia telefoni nr 5855 7830
Varbla mnt 14, Tõstamaa alev
www.sillametsa.eu

E
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A
METS mist keegi

rsson
Gertrud La

su karju

Kolmapäeval, 1. juunil kell 14
Tõstamaa rahvamajas/rahvamaja õuealal
LASTEKAITSEPÄEVA LÕBUS PROGRAMM,
Tõstamaa lasteaia 65. sünnipäeva tähistamine
Reedel, 3. juunil kell 19 Tõstamaa kirikus
Veronika Portsmuthi kooriakadeemia
KAMMERKOORI KONTSERT
Laupäeval, 4. juunil kell 12 Tõstamaa mõisas
MÕISAKOOL 100 - Tõstamaa kooli
kokkutulek
Pühapäeval, 12. juunil kell 13 Tõstamaa kalmistul
KALMISTUPÜHA JUMALATEENISTUS
Laupäeval, 18. juunil kell 14 Kastnas
KASTNA KALMISTUPÜHA
Pühapäeval, 19. juunil kell 16 Kastna tammede all
suvise pööripäeva RÄNNAK Janika Jansoniga
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

HELGI SALLO
KATRIN KARISMA
ANNE VEESAAR
Lavastaja Eero Spriit
Kunstnik Jaak Vaus

VANA BASKINI TEATER

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

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
Kultuurikavas võib ette tulla muudatusi ja täiendusi.
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VALENTINA HEINMAA 90
LEIDA VERTE 87
HELLA ORM 86
AIME MARTSON 85
MAIE ERIKSON 83
ENE EENSALU 81
MARIA PAALBERG 80
ARNE TAMM 79
MATTI RÄBUS 78
ENDEL KRUUSIMÄGI 76
LAINE POOM 75
PAUL KARLEP 75
TIIA TÕNISSOO 73
ÕILME HAKK 72
KALJU PAVLOV 71
AILI MERILA 70
OSKAR SUTT 70
SIRJE PÄÄSTEL 65
AIVAR RAND 65

ANDRES BORKVEL
06.06.1960 - 24.04.2022

VOLDEMAR LANGUS
05.11.1928 - 19.05.2022

KIRILL TEITER
25.08.1952 - 20.05.2022

Kustus elu,
vaikis valu,
saabus igavene rahu
Teatame sügava kurbusega, et lahkus meile
kallis ema, vanaema ja vanavanaema
VELLI SAULEP
9.02.1932 - 24.05.2022
Leinavad tütar ja poeg peredega.

Mälestame
Lahkunud on mees, kes lõi endale ise kuningriigi.
Torgu kolmekümnendale sünnipäevale ta nüüd
ei jõudnudki. Tõstamaalane sai Teiterist ligi
kümme aastat tagasi, aga viimane aeg möödus
Tõlli küla Vanatoa talus. Abikaasa, isa ja vanaisa Kirill
paistis silma sooja ja huumoriküllase mehena.
Tema lai silmaring ulatus igasse ilmakaarde.
Raamatute lugemine oli tema suur hobi.
Tõstamaa mälumängurid mälestavad
muhedat Kirill Teiterit.
Kuningas on surnud, elagu Kuningas!

