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Rannakalurid – ohustatud liik

S

ellelgi aastal ei õnnestunud
meil kokku saada RäimeWesti kalapeol, kuid käisin
nuhkimas, kuidas meie kaluritel
läheb. Ei tea, kas ilm oli sant või
kala vähem kui loodeti, aga jutt
kippus meil ikka karile.

Räimehooaeg
Kevad on kutselistele kaluritele kõige kiirem tööaeg – käib
räimepüük. Saan Peerni küla
kalameestega kokku Munalaiu
sadamas, kus ootab neid kokkuostu auto.
Viie liikmega brigaad laeb
kalad kiiresti kastidesse, kastid
tõstetakse autosse ja auto läheb

Sauga poole teele. Iga mees teab
oma ülesannet, kes laseb kalade peale vett, kes sordib omale
rammusamad räimed kõrvale,
kes viskab jääd, kes laadib kahveltõstukiga kalakasti veoauto
peale, kes räägib uudistajatega.
Juba paistab Manija meeste
brigaad, kohale on jõudnud uus
veoauto, et veel kala vastu võtta – kõik käib täpselt eelnevalt
kokkulepitud kellaaegade järgi.
Üle 20ne kevade räimepüügil käinud Maido Kaja näitab,
mille järgi kilu ja räime eristada
ja sordib omale pool pange kilu
kõrvale. Tema käib aastaringselt
kalal, kuid räimebrigaadis on

mehi, kes püüavad ainult räime.
Uus mees seltskonnas on Urmas
Otsmann.
Isa asemel käib räimepüügis
Heiko Mändla, keda kohalikud
teavad pillimängu või videote
järgi – muul ajal töötab Heiko
Tallinnas Eesti suurimas droonipoes. „Puhkus,“ võtab Heiko
kokku, miks ta juba neljandat
kevadet käib räime püüdmas.
„Kui sa oled põlvest põlve
seda tööd teinud, ega siis midagi muud oska. Perele tuleb leib
lauale tuua,“ ütleb kõige kogenum mees brigaadis – Raivo
Mändla ja lisab, et räimepüügiga hoiab naha toore, muidu ei

ole praegu hea aeg olla kutseline kalur.

Võlg kalajumalale
Nagu iga tööga, on räimepüügil tähtis ette valmistus:
püügiriistade korrastamine ja
parandamine. See venitab tööperioodi kolmele kuule, eelmisel
aastal oli püügiaeg pikem, sest
plaanitud mahtusid ei õnnestunud täis püüda. Eelmisest aastast ei taheta väga juttu teha, sest
kala kadus ära ja seetõttu venis
hooaeg pikaks, tulid tormised
ilmad, mis omakorda lõhkusid
töövahendeid.
>> lk 6
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ee suur koroonasse lämbumine tekitab meis luksuslikke maiseid ihasid.
Igatseme restoranis toidunautimist,
palmisaartel peesitamist, veiniõhtuid sõpradega. Umbes kolmkümmend aastat
tagasi nõuka paine aegu olime palju tagasihoidlikumad, külapoe sai ja leib ning juurde jupp keeduvorsti, parimal juhul Juubeli
keerusai ja limps.
Tol ajal olime vangis oma tahte vastu,
aga noore inimesena justnagu ei pannudki
seda tähele, sest tuli kogu aeg edasi rühkida
ja mis seal ikka urgitseda.
Praegune isolatsioon on peale pannud
palju suurema paine. Sunnib ise ennast
vangistama, olema vagusi, hoiduma elurõõmust ja püsima päevade viisi arvutiekraani ees. Lõputud koolitused ja koosolekud, mis tihti tehnilistel põhjustel ei suju
just kõige libedamalt tekitavad üsna ükskõikse ja osavõtmatu tunde.
Paljud kodus töötavad inimesed on väga
väsinud sellisest surutisest. Pole siis imestada, et depressioon kimbutab pealtnäha täitsa asjalikke inimesi.
Muidugi maainimesel lööb toominga
ving meele ärkvele, tal on turjatäis aiatöid,
mis ei lase laiskusel kontidesse pugeda. Kas
jaksabki õhtul oma õitevahus aeda imetleda. Linnainimese mõnusaks väljundiks just
avatud ajaveetmiskohad ongi, enne kui ta
õhtul oma. mesilaskärge ronib. Oma koduse vangla embuses kohe tunned kuidas vaimu vaesus nagu udu peale vajub, ela sa siis
kus tahes punktis.
Kohe, kui ma võin vabadusekraani jälle
lahti keerata tahan oma sõpradega koroonainfovabalt naerda, meenutada ja lobiseda
mõnes laimi ja sidrunheina järgi lõhnavas
söögikohas.
Vaktsineeritult, vabaalt ja õnnelikult!

 Võtsid osa: Karoliine Kask, Mati Lehola,
Anu Randmaa, Toomas Rõhu, Tõnu Salu,
Mark Soosaar, Madis Veskimägi
Kutsutud: Mart Järvik, Andrei Korobeinik, Varje Tipp, Edmund Penu, Anu Peterson, Tiina Roht, Tõnu Poopuu, Evelin Talviste, Alo Tomson.

PÄEVAKORD:
1. Pärnu Linnavolikogu määrusele „Osavaldade põhimääruste muutmine“ eelnõu
1 arvamuse andmine.
Eelnõu tutvustas Andrei Korobeinik.
Eelnõu eesmärk on muuta osavallakogude
moodustamise põhimõtteid:
1) Esiteks ei võeta osavallakogu liikmete määramisel arvesse mitte ainult osavalla territooriumi elanikelt saadud häälte arv,
vaid kogu valimisringkonna elanikelt saadud häälte arv.
Riigikogu on muutnud valimisseaduseid ning alates 2021. aastast ei ole hääletajad enam seotud elukohajärgse lähima
jaoskonna hääletamisruumiga, vaid saavad
hääletada kogu valimisringkonna piires.
Seega ei ole valimistulemuste põhjal võimalik tuvastada, kui palju hääli on kandidaat saanud konkreetse valimisjaoskonna
või osavalla elanikelt.
Eeltoodust tulenevalt ei ole pärast 2021.
aasta valimisi enam võimalik osavallakogu
moodustamisel arvesse võtta osavalla territooriumilt saadud häälte arvu.

 12. mail avati uus antigeeni testimispunkt Pärnus Port Artur 1 keskuses Hommiku 2 aadressil. Antigeeni
testid on mõeldud reisieelseks testimiseks, et välistada ägeda COVID-19 viirusnakkuse edasikandumist.

toimetaja

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

2. Pärnu Linnavolikogu määrusele „Osavaldade põhimääruste muutmine“ eelnõu
2 arvamuse andmine.
Eelnõu tutvustas Toomas Rõhu. Audru, Paikuse ja Tõstamaa osavallakogud on
ühiselt moodustanud töögrupi osavaldade
põhimääruste analüüsimiseks.
Töögrupi moodustamise eesmärk on 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 tagamaks osavaldade
erisuste arvesse võtmine edaspidise ühise
tasakaalustatud arengu saavutamisel. Töögrupi ettepaneku kohaselt moodustakse eelnõu järgi osavallakogu järgmiste põhimõtete alusel:
1) osavallakogusse kuuluvad volikogusse
valitud isikud;

Confido avab Pärnus uue
koroonaviiruse antigeeni
testimispunkti

Ülle Tamm,

Tiraaž: 500 tk

2) Teiseks nähakse eelnõuga ette, et osavallakogu liikmeteks ei määrata neid isikuid, kes osutusid valituks volikogu liikmeks. Juhul kui osavallakogu liige saab volikogu liikme volitused asendusliikmena, siis
tema volitused osavallakogu liikmena peatatakse.
Toimus arutelu.
OTSUSTATI: Mitte toetada esitatud
eelnõu.

Meie terviseradadelt võib leida mõndagi
põnevat - 10 minutine jalutuskäik rahvamaja tagant metsarajale. Kilekott, mis samuti
leitud maast, täitus kiirelt.

Pärnus asuv testimispunkt on alates 12.05 avatud iga päev kell 10 – 18.
Teenus on mõeldud reisimiseks riikidesse, mis aktsepteerivad sisenemisel
antigeeniteste. Test koos tõendiga eelnevalt broneeringu teinud klientidele
maksab 49 € ning ilma broneeringuta
klientidele 65 €.
Testi aja saab broneerida https://
www.confido.ee/koroonaviiruse-testimine.
TT
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2) ülejäänud kohad osavallakogus jagatakse volikogusse kandideerinud isikute
vahel vastavalt saadud häälte arvule olenemata sellest, kas isik kandideeris volikogusse erakonna või valimisliidu nimekirjas või
üksikkandidaadina;
3) kui võrdse häälte arvuga isikute suhtes
tuleb otsustada, kes saab osavallakogu liikmeks, otsustatakse see liisu heitmise teel.
Küsimusi ei esitatud.
OTSUSTATI: Toetada esitatud eelnõu.

5. Pärnu Linnavalitsuse ja Pärnu Linnavolikogu määrustele „Määruste kehtetuks tunnistamine“ arvamuse andmine.
Eelnõusid tutvustas Tiina Roht. Käesolevate eelnõude eesmärgiks on korrastada
kehtivat õigust ning tunnistada kehtetuks
sisulise õigusjõu kaotanud enne ühinemist
vastuvõetud linna- ja vallavalitsuste määrused ning volikogude määrused. Küsimusi ei
esitatud.
OTSUSTATI: Toetada esitatud eelnõu.

3. Pärnu linna haridus- ja noortevaldkonna
strateegia 2021 - 2035.
Haridus- ja noortevaldkonna strateegiast
tegi ülevaate Varje Tipp. Toimus arutelu.
Tõstamaa osavallakogu võttis antud info
teadmiseks.

6. Jooksvad küsimused/infominutid.
A. Tomson tegi ülevaate käesoleva aasta
investeeringutest.
T. Rõhu informeeris osavallakogu, et 17.
maist jätkab Tõstamaa postkontor tegevust
viiel päeval, iga päev kaks tundi. Pilootprojekti tulemusena on aru saadud, et meile on
vajalik pakiautomaat, kus on võimalik ka
pakke saata.
A. Peterson informeeris, et linnavalitsus on alustanud eelarvestrateegia koostamist uueks perioodiks. Osavallakogul teha
järgmisel koosolekul ettepanekud, millised
võiks olla uued objektid, mida lisada eelarvestrateegiasse aastaks 2026 Tõstamaa osavallast.

4. Pärnu Linnavolikogu määrusele „Sotsiaalteenuste osutamise kord“ arvamuse
andmine.
Eelnõu tutvustas Varje Tipp. Eelnõuga
sätestatakse sotsiaalhoolekande seadusega sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse poolt kohustuslikult korraldatava 12 sotsiaalteenuse ja vältimatu abi ning Pärnu
linna poolt korraldatava 2 sotsiaalteenuse
kirjeldus ja rahastus ning nende taotlemise
tingimused ja kord. Eelnõuga ühtegi uut sotsiaalteenust ei lisata ning sihtrühma ei laiendata. Toimus arutelu.
OTSUSTATI: Toetada esitatud eelnõu.

Täismahus koosoleku protokoll on leitav
Pärnu linna dokumendiregistrist.
TOK

Emadepäeva puhul, tervituseks meie kõige armsamatele ja kallimatele, seadsime Tõstamaa
rahvamaja akendele üles Tõstamaa keskkooli õpilaste kunsti-, kirjanduse- ja käsitöönäituse.
Näitus jääb üles kuni 1. juunini. Tänusõnad vägevatele õpilastele ja nende tublidele juhendajatele: Kaidi Pirso, Kaarin Reinson, Birgit Pere, Laura Jõe.

 Pootsi raamatukogus nüüd raamatute
tagastuskast välisukse juures, kuhu saab
24/7 sisestada oma raamatuid ja ajakirju
(kui raamatukogu suletud).
Raamatukogu on avatud kolmapäeviti ja reedeti ikka 11 - 18 ning
ootab oma lugejaid.

Pärnu linn annab erateede
omanikele kruusa
 Pärnu linna hajaasustusega piirkondades elavad erateede omanikud saavad
Pärnu linnavalitsuselt teede parandamiseks kruusa taotleda. Taotlusi kruusa
saamiseks saab esitada alates 15. maist
kuni 15. juunini (kaasa arvatud).
Ühele eratee omanikule antakse
kruusa üks kord kolme aasta jooksul.
Kruusa eraldatakse sajameetrise eratee
lõigu kohta 20 tonni, kuid mitte rohkem
kui sada tonni ühe taotleja ja ühe eratee
kohta.
Kruusaveo ja teele laotamise korraldab taotleja, kattes kõik töödega seotud
kulud. Kruusavedu ja -laotamine peab
olema ära tehtud hiljemalt 40 päeva
jooksul pärast kruusa eraldamise otsuse
jõustumist. Enne peab tee äärest olema
eemaldatud liiklemist ja kruusa laotamist takistav võsa või muu taimestik.
Digiallkirjastatud taotlus tuleks saata hiljemalt 15. juuniks e-posti aadressil linnavalitsus[at]parnu.ee.
Kes eelistab taotluse ise kohale toimetada, võib selle allkirjastada ja viia Pärnu
linnavalitsuse (Suur-Sepa 16) või Tõstamaa (Sadama tee 2).
Infot ja nõu taotlusvormi täitmisel
annab Tõstamaa osavallas Alo Tomson
telefonil 444 8162 või e-posti aadressil
alo.tomson[at]parnu.ee.
Tõstamaa osavallale on eraldatud
kruusa katteks 7000 eurot. Kuna eelmistel aastatel ei ole kogu summat ära
kasutatud, kutsume üles kõiki, kelle eratee vajaks parendamist, omavalitsuselt
kruusa taotlema. Mullu said erateede
omanikud Tõstamaa osavallas 454 tonni
kruusa.
Anu Villmann
Pärnu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist
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Matuse korraldamine pole
asi, millele peaksime igapäevaselt mõtlema. Kui see
hetk on käes, aitavad leinajat
ärasaatmise korraldamisega
tavanditeenuseid pakkuvad
ettevõtted.
Küll aga tasub meil kõigil teada seda, kuidas kalmistul toimetada, mida seal silmas pidada ja
kuidas omandada hauaplats.
Pärnu linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuse heakorraspetsialist Piret Unn ütleb,
et lähedase matmiseks tuleb
omastel esimese asjana selgeks
teha, kas perekonnal on mõnel
Pärnu linna surnuaial hauaplats.
Linna territooriumil on ühtekokku 14 kalmistut, neist kolm
asub Audru osavallas (Audru, Jõõpre ja Uruste surnuaed),
Tõstamaa osavallas on surnuaedu viis (Tõstamaa, Kastna, Seliste, Kõpu ja Tõhela kalmistu),
Paikuse osavallas üks ning keskuslinn Pärnus viis surnuaeda
(on Alevi, Vana-Pärnu ja Metsakalmistu ning linna oma on ka
Häädemeeste valda jääv Uulu
surnuaed. Pärnus asub ka Vana
kalmistu, ent sinna enam ei
maeta).

Hauaplatsi kasutusleping
Kui hauaplats on olemas,
saab selgitada, kes seda kasutab
ja kellel on õigus sinna matta.
Hauaplatsi kasutajaks loetakse
omakseid, kes on korraldanud
esimese matuse, nende puudumisel aga isik, kes hauaplatsi reaalselt kasutab (mõeldud on
siiski lähisugulast mitte võõrast
inimest).

Kindlaks tuleb teha seegi, kas
kellelgi perest on olemas hauaplatsi kasutusleping.
Kõigi nende asjaolude väljaselgitamiseks tuleb pöörduda kalmistuvahi poole. Kalmistuvahtide kontaktid leiab Pärnu linna kodulehelt. Hauaplatsi
kasutajate andmeid saab kontrollida ka kalmistute veebiregistris kalmistud.ee.
„Siinkohal panekski inimestele südamele, et kui nad teavad, et neil on mõnel Pärnu kalmistul hauaplats, peavad nad
sõlmima hauaplatsi kasutuslepingu. Jahmatus võib olla päris
suur, kui matuseid korraldades
ilmneb, et hauaplats peaks vist
ammusest ajast olemas, aga keegi perest ei tea enam täpselt kus.
Seda tuleb paraku ette, et kusagil
justkui oleks perekonnal hauaplats, ent tegelikkuses on kalmukoht olnud aastaid hooldamata
ning sel puudub kehtiv kasutusleping. Võib juhtuda ka nii,
et perekond ei olegi enam selle
hauaplatsi omanik ning pikalt
hooldamata seisnud hauaplats
on antud kellelegi teisele,“ tõdeb
Unn.
Hauaplatsi kasutuslepingu
taotluse saab vormistada kalmistuvahi juures või siis täites
taotluse kalmistute veebiregistris kalmistud.ee, misjärel saadab linnavara- ja heakorrateenistus taotluse esitajale lepingu
allkirjastamiseks elektrooniliselt
e-posti.
Lepingu sõlmimine ja hauaplatsi kasutusse andmine on
tasuta. Esimest korda sõlmitakse kasutusleping 15 aastaks, seejärel saab lepingut pikendada.

Lepingu sõlminud isik vastutab hauaplatsi kasutamise ja
korrastamise eest ning tal on
õigus saada ise maetud sellele
hauaplatsile.

Matus tuleb registreerida
Oluline on teada sedagi, et
kalmistuvahi juurde pole põhjust pöörduda mitte ainult andmete kontrolliks või hauaplatsi lepingu sõlmimiseks, vaid ka
matuste korraldamiseks.
Heakorraspetsialisti selgitust mööda unustavad inimesed
ära, et enne lähedase ärasaatmist tuleb matus registreerida.
Registreerimata matus on ebaseaduslik ja karistatav.
„Matus, ükskõik kas kirstuvõi urnimatus, tuleb kalmustuvahi juures registreerida vähemalt kaks päeva enne matuse
toimumist ja selleks peaks lahkunu lähedased ise surnuaiale
kohale minema. Siis saab koos
kalmistuvahiga hauaplatsi üle
vaadata ja leppida kokku hauakoha matusteks ette valmistamise,“ täpsustab Unn.

Kalmistu heakord
Üleüldse tuleb surnuaeda
külastades ja seal toimetades
pidada kinni kalmistu heakorrareeglitest. Näiteks ei tohi kalmistule võtta kaasa koera.
Autoga sõitmine on kalmistutel keelatud. Loa siseneda
autoga surnuaeda saavad üksnes suuremate heakorratöödega seotud masinad ning erivajadustega ja liikumisraskustega
inimesed. Ühtegi hauaplatsile ettejäävat puud ei tohi maha
võtta ilma kalmistuvahiga läbi

Foto: Anu Peterson

Mida peaks teadma Pärnu linna
kalmistutel toimetamisest
Lisainfo:

Piret Unn
Pärnu linnavalitsuse
heakorraspetsialist
444 8309, 574 50054
piret.unn@parnu.ee

rääkimata.
Oma lähedaste hauda koristades peab ära riisuma ka
hauaplatside vahekäigud ning
viia surnuaial kokku kogutud
riismed ja prügi selleks ettenähtud kohta. Küünlad, lillepotid
jms tuleb panna haljastusjäätmetest eraldi selleks ettenähtud
konteinerisse.
Heakorraspetsialisti sõnutsi
tunnevad paljud inimesed huvi
vanade kasutusest väljas metallristide vastu ja soovivad neid ka
oma hauale saada. Kes soovib
oma lähedaste kalmule metallristi, võib seda küsida kalmistuvahi käest.
„Pärnu surnuae dades on
palju peremehetuid metallriste, mis on inimeste teadmatusest hauaplatsilt minema visatud. Meil oleks väga hea meel,
kui keegi soovib omanikuta risti
oma platsil kasutada. Samuti on
meil betoonposte, mida saaks
kasutada kalmu piirdepostidena
ja on ka postide vahele käivaid
kette. Oluline on, et kogu selline väljaantav hauainventar jääb
samale kalmistule. Kuna enamus Pärnu linna kalmistuid on
muinsuskaitse all, siis ise ühtegi
risti, posti, ketti jm hauaplatsidelt eemaldada ei tohi,“ selgitab
Unn.
Anu Villmann
Pärnu linnavalitsuse
kommunikatsioonispetsialist
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Tõstamaa postkontor avab taas uksed

Tõstamaa postkontor jätkab tööd viiel päeval nädalas iga päev kaks tundi. E – R
10.00-12.00. Enamateks tundideks pole postkontorit kahjuks
põhjust lahti hoida, kuna pakkide kättesaamiseks kasutatakse
valdavalt automaate ning muid
postiteenuseid kasutatakse sellisel määral, et kaks tundi päevas on nende pakkumiseks optimaalne.
Hetkel on lahtiolekuajad
plaanitud eeltoodud aegadel,
mis tuginevad varasematele teenusekasutuse populaarseimatele
kellaaegadele, kuid siin saab olla
paindlik ja plaanida postkontori
lahtiolekuaegu nii, nagu osavalla kohalike ettevõtete ja inimeste eelistus võiks olla. Tagasiside
selles osas on teretulnud!
Postkontori kõrval on põhjust üle vaadata ka postiteenuste
osutamise tervikpilt Tõstamaa
osavallas.

Kaugemal elavatele toob
kirjakandja teenuse koju või
kontorisse
Mugavaim võimalus on postiteenuseid kasutada ka postkontorisse või pakiautomaadi
juurde minemata, isegi kodunt
lahkumata. Kõigil postiteenuse
kasutajatel, kes elavad või asuvad maapiirkonnas, on võimalus kutsuda kirjakandja koju või
tööle ning kasutada universaalse
postiteenuse teenuseid oma eluvõi asukohast lahkumata.
Kirjakandja kohalekutsumine on tasuta neile, kelle lähim
postkontor või postipunkt jääb
kaugemale kui 5km. Maksta
tuleb ainult postiteenuste ja neile kehtestatud teenustasude eest

Foto: Anu Peterson

17. mail avab klientidele taas
uksed Tõstamaa postkontor.
Vahepeal oli postkontor ajutiselt suletud klienditeenindaja
vahetumise tõttu, sest uue
töötaja värbamine ja koolitamine võtab oma aja. Nüüdseks on uus töötaja kõik
vajalikud koolitused läbinud
ning rõõmsalt valmis kliente
teenindama.

nagu tuleks maksta ka postkontoris. Tähele tuleb panna ainult
seda, et tasuta kojukutse kehtib
universaalse postiteenuse teenuse kasutamisele - see tähendab, et see ei laiene näiteks kullerpakkidele jms teenustele. Kirjakandjat saab kohale kutsuda
kodulehel oleva vormi kaudu
https://www.omniva.ee/public/
kirjakandja/index.html või telefoni teel 661 6616.
Pärast tellimuse vormistamist võtab Omniva klienditeenindus tellijaga ühendust ning
lepib kokku täpse teenindamise
päeva ja aja. Kirjakandja tuleb
tellimust täitma üldjuhul juba
järgmisel tööpäeval, aga mitte
rohkem kui 3 tööpäeva jooksul.
Kirjakandja tuleb koju või tööle
tööpäeviti kell 8:00 - 16:00.
Teenus on eriti mugav neile, kel ea, tervise või transpordi
puudumise tõttu on postiasutusse minek raskendatud.

Aasta lõpus tuleb
Tõstamaale täisfunktsionaalne pakiautomaat
Tõstamaa on üks kohtadest,
kus Omniva juba aasta algusest testib uudset postiautomaadi lahendust. Testist saadav
kogemus aitab välja töötada just
väiksematele kohtadele sobivat
automatiseeritud teenusepak-

kumise mudelit.
Tõstamaal on test olnud väga
edukas just selles vaates, et automaati kasutatakse pakkide kättesaamiseks ning test on toonud
välja ka vajaduse automaadist
pakkide saatmise järele antud
piirkonnas. Pakimaht on olnud
nii suur, et Omniva on Tõstamaa postiautomaati juba laiendanud. Samuti on maht selline, et pärast testprojekti lõppu
asendab Omniva Tõstamaa postiautomaadi täisfunktsionaalse
pakiautomaadiga.
Pakiautomaat võimaldab nii
pakke saata kui kätte saada ning
on varustatud kaardimakseterminaliga.
Orien tee ru valt toi mub
postiautomaadi asendamine
pakiautomaadiga aasta lõpus.
Seni on Tõstamaale lähimad
Omniva pakiautomaadid Audru.

Mugav ja kasulik iseteenindus minu.omniva lehel
Mugav ja pakiteenuste kasutamist lihtsustav rakendus on
minu.omniva (https://minu.
omniva.ee/ ). Seal saab iga klient
ise määrata oma eelistused, kust
talle saadetud pakke kätte saada
– näiteks võibolla hoopis töökohale lähimast pakiautomaadist. Arvestada tuleb seda, et

kui eelistatud kohaks on valitud
pakiautomaat, saab pakke sinna
saata ainult siis, kui saatja poolt
on pakiga kaasa pandud ka telefoninumber, kuhu paki saabumise sõnumit saata. Kui telefoninumbrit pole, jõuab pakk ikka
kenasti kohale, lihtsalt lähimasse
postkontorisse.
Minu.omnivas saab ka paki
hoiutähtaega pikendada või suunata pakki teise pakiautomaati;
jälgida paki teekonda ning vaadata postkontorite-postipunktide lahtiolekuaegu. Samuti saab
seal vormistada paki saatmise,
nii et pakiautomaadi juures saab
selle lihtsalt ja kiiresti automaati panna. Igati mugav ja kasulik
rakendus!

Postmargid ka internetist või
kirjakandja käest
Postmarke, kaarte, ümbrikke või pakendeid on kõige lihtsam osta Omniva e-poest https://pood.omniva.ee/ Postkasti mahtuvad kaubad tuuaksegi
otse tellija postkasti, suuremamõõtmelised (näiteks kaubapakendid) saab kätte kas kirjakandja vahendusel või postkontorist.
Lisaks kirjade saatmiseks
vajalikele tarvetele (ümbrikud,
margid, postkaardid jm) saab
Omniva e-poest tellida ka valikut kaitsemaske (tuuakse samuti otse postkasti, nii et maskide
soetamiseks ei pea kodust väljuma) ning margipiltidega kinketooteid.
Lisaks e-poele ja postkontorile saab postmarke osta ka
edasimüüjate käest. Postmarkide lähimad müügikohad leiab Omniva kodulehelt: https://
www.omniva.ee/era/veel/edasimuujad

Kirjakastid
Kirja saatmiseks on loomulikult olemas ka kirjakastid lisaks
Tõstamaale ka Vaiste ja Soomra külas.
Head posti- ja pakiteenuse
kasutamist!
Jaanika Lindre
Omniva postkontorite juht
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Viitan Lao sadamasse püstitatud kalajumalale ja Maido
sõnab, et kui varem mõni mees
kallas kalajumalale pudeli viina, siis eelmisel aastal pidanuks nad sinna kasti kallama,
et kala tagasi tulnuks.
„Kala läheb linna kõik. Linna vajutab sisse koha ja tint.
Jõe vesi läks puhtamaks – sellepärast. Meil pole tinti üldse
enam,“ räägib Janek Mändla,
kel kümmekond aastat räimepüügikogemust.

Meenutused möödunud
aegadest
Raivo alustas 1968. aastal kutselise kalurina – ta on
Mändla vendadest viimane,
kes veel ise räime nõudmas
käib, teised on pojad brigaadi
saatnud. Raivo meenutas 1970.
aastate lõpus alanud mõrrapüüki ja suurt ahvenasaaki –
iga brigaadi liikme kohta 10
tonni ahvenaid kevade jooksul.
Uurin, mis on saanud teistest Tõstamaa kalabrigaadidest ja mida tehakse teistes
sadamates. Mulle meenuvad
Elfriede Udu kirjeldused, kuidas Värati sadamas oli meri
paksult paate täis, ning tema
mälestused Tõstamaa ja Lao
sadama kalatsehhide tööst.
Raivo ütleb, et sadamates
hoitakse ennekõike asjaarmastajate paate ja mehed on lihtsalt vanaks jäänud ning kalapüügi lõpetanud. Lao sadama
vanas suitsu- ja pipratsehhis
on loodud sobivad tingimused
kala vastuvõtuks, kuid meri
on madal ning Munalaius on
paremad tingimused kala andmiseks.

Küttekolded
kolivad internetti
Alates 2021. aasta 1. märtsist
tuleb kõik küttesüsteemidega
seotud toimingud kanda küttesüsteemide portaali

Mehed mainivad veel hülgeid, kes kala otse mõrrast
söövad, ainult pead alles merikotkad, kelle kaitsmiseks talumetsad kinni pannakse, kuid
tuntakse muret ka plaanitava
meretuulepargi mõju üle.
„Sellise moega ei lähe siin
midagi paremaks, kui need
600 tuulikut Kihnu ümber
pannakse. Siit rannast ei saa
kalapoegagi siis kätte. See kant
suretatakse välja, “ nendib Raivo.

Sorgu – kormoranide
paradiis
Varemalt käidi ikka Sorgu saarel puhkamas, seal oli
majakavaht ja isemoodi loodus. „Nüüd peab Sorgul gaasimask ees olema. Nüüd on
kõik must, maapind on valge,“
jutustab Raivo.
„See on nagu must pilv,
mis tõuseb veest ja varjab päikese ära. Kajakad söövad taga
jäänuseid, mis kormoranidest maha pudeneb. Kui kala
ei oleks, siis nad ei töllendaks
siin. Kala on ja linde on. Kalamees ei jõua nii palju välja
püüda kui need linnud,“ kirjeldab Janek konkurente.

Ohustatud liik

Tulevik

Kala on väärt kraam ning
peale kalamehe on teisigi huvilisi. Suurimat muret teevad
meestele eluvõõrad ametnikud
ja kormoranid.
Janek näeb probleemina
seda, et on ainult n-ö ajaloolised load, uutel meestel on väga
raske löögile saada. Kõik peab
kaalutud-mõõdetud ja kellaaja
peale olema, trahvid eksimuste
eest on karmid.

Enne koju minekut tehakse
plaane ja nenditakse, et plaani
ei saa enne lukku panna, kui
on selge mis tuul teeb.
„Läänetuuled. Tuleb hommikul ära käi, ikka lääne, lääne-loode tuuled,“ võtab Maido
jutu kokku. Sel korral jäi vastuseta, et mis peaks tegema, et
meil 20. aasta pärast ka rannakalurid oleksid.
Susanna Kuusik

Tuleohutuse seaduse muudatuse kohaselt peavad pottsepad
ja korstnapühkijad alates 2021.
aasta 1. märtsist kõik küttesüsteemidega seotud toimingud
kandma küttesüsteemide portaali.
Enne 1. märtsi tehtud tööde
kohta antud pabertõendid kehtivad tähtajani ning neid portaali ei kanta. Küttesüsteemi omanik saab portaalist infot ainult
enda küttesüsteemi hooldus- ja
remonditööde kohta.
Päästeameti loodud küttesüsteemide portaal koondab
edaspidi kõik pottseppade ja
korstnapühkijate tehtud tööd.
Küttesüsteemide portaali eesmärk on omada ülevaadet Eestis
kasutusel olevatest tahkeküttesüsteemidest ning nende ohutusest, vähendada küttekolletest alguse saanud tulekahjude
ja neis hukkunute arvu.
„Kui seni on korstnapühkijad, pottsepad, klient ja Päästeamet omavahel suhelnud aktide,
passide ja kirjavahetuse teel, siis
tuleohutuse seaduse muudatuste jõustumisega muutub küttesüsteeme puudutav töökorraldus oluliselt kaasaegsemaks,“
kiidab Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe.
„Kogu küttesüsteemide seisukorda puudutav teave kolib
elektroonilisse keskkonda –
küttesüsteemide portaali. See
tähendab, et korstnapühkijad ja
pottsepad hakkavad oma tehtud töödest, sealhulgas ka korras küttesüsteemidest, esitama
infot just portaali ning 200 000
Eesti ahju, kaminat ja pliiti saab
kaardistatud,“ selgitab Tähe.
Olgugi, et praegu edastavad
korstnapühkijad Päästeameti-

Küttesüsteemide
portaal:
https://kuttesusteem.
paasteamet.ee/login
le infot ohtlike küttesüsteemide
kohta ning pottsepad väljastavad küttesüsteemide passe, siis
nii täpset ülevaadet ei ole Päästeamet küttesüsteemide seisukorra kohta varem omanud.
Pottsepad ja korstnapühkijad näevad portaalis ülevaadet
tehtud töödest ning tegemata
tööde intervallidest. Küttesüsteemi omanik saab samuti väga
hea ülevaate enda küttesüsteemi korrasoleku ja puhastamise
vajaduse kohta.
Lisaks koondab portaal ka
korstnapühkijate ja pottseppade
kontaktandmeid. Seega, kui on
tarvis kutsuda korstnapühkija,
on võimalik õige inimene enda
maakonnas kiiresti üles leida.
Küttesüsteemide portaali on
võimalik kasutada veebibrauserites Google Chrome või Mozilla Firefox. Demo keskkond on
loodud õppe-eesmärgil ning
seal sisestatud aktid ja ettepanekud ei kandu üle avalikuks kasutuseks mõeldud küttesüsteemide portaali.
1. märtsil 2021. a jõustunud
tuleohutuse seaduse muudatuse
eesmärgiks on suurendada Eestis tuleohutute objektide hulka,
teadvustada inimestele nende
endi vastutust tuleohutusnõuete
täitmisel, vähendada tules hukkunute arvu ning luua senisest
paindlikumad võimalused avaliku ja erasektori koostööks.
Küttesüsteemide portaal https://kuttesusteem.paasteamet.
ee/login.
Vaata täpsemat informatsiooni - https://www.rescue.ee/
et/kuettesuesteemide-seadustamine.
Päästeamet
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Kullerkuppude õite ilu tagant
paistab suur töö
T

alba talu avarasse hoovi keerab tee läbi väikese männituka. Varasuvest alates võib teeotsas kohata viiteid saadaolevate kartulite,
tomatite – kurkide, mee, küüslaugu, maasikate, vaarikate ja
sõstarde kohta.
Küttepuude järge peab peremees püsiklientide puhul juba
ise. Näiteks Manija majade
korstendest tuleb aastaid Talba
kaskede ja leppade suitsu ning
ahjud on kenasti soojad.
Kes on selle talu töökas pererahvas?
Ülle ja Veiko Kullerkupp
on mõlemad viljandlased ning
nende tutvuminegi 1994. aastal
toimus Mulgimaa pinnal. Mõlemad juba kolmekümne tuuris
aega viitma ei hakanud ja armastusest sai kiiresti ühine pere.
Juhtus aga nii, et Veiko vanavanemate talu Selistes jäi juba
mõni aasta enne seda tühjaks ja
nüüd arvas mees, et on leidnud
õige kaaslase, kellega koos talu
üles ehitama hakata. Ettepaneku kenast väikekodanlikust linnakesest pärapõrgusse arhailisse
elamisse kolida võttis Ülle kõhklemata vastu.
Selistes alustati nullist, tööotsad küll olid, aga raha suurt ei

makstud või jäid võlad ülesse.
Tasapisi elatuti oma metsa ülestöötamisest. Ülle kasvatas lapsi:
1995 sündis Kristjan, 1996 Kristiina, 1998 Veljo ja 1999 Viktoria.
Esimese lapse ajal ei olnud
majas vett sees ega pesumasinat, pesu tuli käsitsi pesta. See
on Üllele olnud täiskohaga töö
ja enamgi veel. Laste kõrvalt sai
paljud tööd ära tehtud ja õhtuti
veel ringmänge mängitud. Nelja lapsega pidi kord ja puhtus
kogu aeg joone peal olema. Ülle
on omajagu korrafriik, ka praegu, kevadtööde ajal ei ole ta ühegi kohaga rahul, võiks rohkem
korras olla.
Kullerkuppude pesumasin
töötab sisuliselt ööpäevaringselt. Kui lapsed veel väiksemad
olid siis oli Ülle sõnul õu puhtam
kui tuba, sest kogu aeg sai nokitsetud peenardes.
Kui avanes võimalus paremaks teenistuseks sõitis Veiko Šveitsi või Soome tööle. Selle kohta lisab ta, et seal suhtuti
tööinimestesse palju inimlikumalt. Olid head tööandjad, seevastu kodumaal oli majanduslikult segane aeg.
Kodust kaugel oli mees enamasti poolteist kuud korraga.
Muidugi ta mõtles, et kuidas
nad kodus hakkama saavad. Riia

või Tallinna lennujaama sõidutamine oli samuti Ülle kohustus, pistis aga lapsed auto peale
ja sõit võis alata. Eks see liiklus
oli päris pöörane, aga naine sai
hakkama.
Töökohti polnud, tuli ise
endale tööandjaks hakata. Aianduses on Ülle iseõppija, loeb ja
katsetab. Jumaldab pirne - ploome ja on neid hulga aeda istutanud ning igale puule kena küüslauguringi alla sättinud, peenrad
kõik piinlikult umbrohupuhtad.
Ülle sõnul tahab ta asju väga
hästi teha, aga see võtab liiga
palju aega, seepärast polegi palju erinevaid suundi aianduses

arendama hakanud. Veiko lisab
lihtsalt, et sitasti asju teha ei saa!
Kui poisid said suuremaks
aitasid nad kasvumajja puid
vedada ja Ülle küttis öösiti. Veiko kõrvalt õppisid poisid masinatega sõitma, kohe kui jalad
pedaalini ulatusid.
Veiko on poistele kõikvõimalike masinate remondi selgeks
õpetanud. Kord oligi nii, et kui
Veiko 15. juunil koju jõudis olid
tomatid kasvuhoones punased
ja kevadtööd lõpetatud.
Lapsed on kogu aeg töödel
aidanud, ikka ise löövad käed
külge, on vanemad rahul. Maja-
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le on koos poistega mitu ringi
peale tehtud. Veikol on kuldsed
käed, annab Ülle mõista.
Ülle ja Veiko teevad ka metsa isemoodi. Käivad puude vahel
ja vaatavad taevasse, et ei jääks
ühtegi lagedat kohta.
Ülle on juba vähemalt kümme aastat talviti noori puid alt
laasimas käinud, et puu jõud
tüvesse kasvaks. Poisid ronisid
isegi redeliga kuuskede otsa, et
paremad palgid kasvaks.
Viimased aastad on Kullerkupud pühendunud varase kartuli kasvatamisele. Kui vesi liiga ei
tee, kasvab kartul kenasti, kliendile läheb kaup kas pestud või
pesemata kujul. Juba helistatakse ja tuntakse huvi, millal võiks
kodumaist kartulit potti pistma
hakata.
Tomatit ja kurki hakkab juba
tasapisi saama. Tänavu kasvatatakse ka natuke tsillit paprika kõrval. Siis tulevad maasikad ja vaarikad, marjad, mesi ja
küüslauk. Nõnda, et tööd jätkub
kogu suveks.
Ülle tunneb rõõmu lapselapsest, aga ka kõikidest oma lastest, ka kenasti tärganud taimedest või esimestest valminud
tomatitest.
Elu on õpetanud hoolimist,
ta on laste nimel nõus viimasegi

ära andma, kui seda vaja peaks
olema. Veikol on suur igatsus
Šveitsi sõita. Kodus on hea, aga
sutike tuleb ilma peal ringi ka

vaadata.
Võta või jäta, Talba on suur
ja lai, aga teinekord on seda jälle maailm, sõltub millisest teeot-

sast vaadata. Töökad inimesed
on igal pool oodatud.
Ülle Tamm
toimetaja

Rohenäpud vahetasid kraami
 Rohevahetus Tõstamaal on

Rohevahetuse meeleolukas ja
värvikas hea energia tervitus väraval. Janne Raud oma põnevate
seadetega jutustab loo juhuslikkuse erakordsusest, sest just nii
said ka hambad varna visatud.

nüüdseks Efeline Liiva eestvedamisel toimunud juba neli
aastat. Kuid eks mitteametlikult on taoline taimede vahetus toimunud juba ammusest
ajast. Kuidas muidu need meie
aiad nii rikkalikud ja kaunid
on, võiks öelda, et oleme suisa
kuulsad oma ilusate hoolitsetud aedade poolest.
Rohe vahetuse idee kutsub säästma ning sõna otseses
mõttes toetab rohelist mõtlemist. Selle asemel, et taim
mõtlematult prügisse visata,
tormates samas aiandisse uue
järgi, pigem jagame või vahetame. Meeldiv on tõdeda, et mitte ainult ei vahetata taimi, vaid
lisaks jagatakse oma isiklikke
väärtuslikke kogemusi ja teadmisi taimedest. Katri

Teeme Ära 2021
 Ja nii me muudkui teemegi, aastast aastasse. Rõõmustame siiralt, kui meie üleskutsega ühinetakse, ning talgutele saabub abikäsi. Tänavused kiidusõnadega pärjatud on: Mesike Jõgi, Zeena
Kask, Õie Pihlak, Rita Algpeus, Karin Miidu.
Looduse poolt tekitatu ei valmista koristamisel mingitki raskust, aga olukord on kurb inimtekitatud kahju osas: pidev lõhkumine, sissemurdmine laululava tagusesse ruumi, ning lõkkesse
toodav praht.
Head inimesed, palume mitte lõkkeplatsile oma ehitusjääke ega
muud prahti tuua. Karin küpsetas talgutajatele imemaitsva koogi.
Tõstamaa rahvamaja
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Emadepäev voogas virtuaalselt “rahvamajast"
“Rahvamaja”
Esmalt, soovime anda teada, et vaatamata pikaleveninud
pausile kultuurielus, oleme meie
seal kaunite Tõstamaa mändide
all siiski olemas, endiselt rahvamajana tegutsev kohaliku kultuurielu keskus, ning ootame
igatsusega, mil meie ruumid
saavad taas täidetud rahva ja
mõnusa koduse atmosfääriga, et
siis unustamatult tantsida, rõkkaval häälel laulda, lõbusatujuliselt mängida.

Saame muutustega hakkama
Kohandume meiegi ootamatute oludega, kuid see pole kerge
kellelegi.
Alati jääb teatav ebaselgus ja
ebakindlus, sest tegutsemiseks
kindlat mudelit pole, aga me
püüame, anname endast ürituste korraldamisel ning kultuurielu loomisel parima, seades
esmaseks teie heaolu ja tervise.

Emadepäev
Kui avalikud kokkusaamised pole lubatud, kuidas toimida? Nii tuligi leida emadepäeva
tähistamiseks lahendus. Rah-

vamajal sündis idee salvestada
meie osavalla tublide muusikutega üks väike armas virtuaalne
emadepäeva tervituskontsert.
Logistiliselt ja tehniliselt ootamatult üsna keeruliseks osutunud ettevõtmine kujunes nauditavaks ning südamlikuks protsessiks.
Kõigi esinejate silmadest, ka
kõige pisemate, säras vastu teatav rõõm ja elevus - tuldi sooviga
panustada, kinkida kogukonnale elamust ka siis, kui päris kontserte korralda ei saanud.

Olulisem on sisu
Kontsert tuli salvestada lõikudena, iga esineja erineval
ajal, hiljem salvestised kokku
monteerida. Tegime seda esimest korda ja just nii nagu hetkel oskasime. Teadke, et see tuli
südamest ning siirast soovist
meie emasid üllatada. Kontserdiga, mis oli nähtav Tõstamaa
Youtube kanalis ning Tõstamaa
rahvamaja, Facebooki lehel,
edastame emadele tänu kasvatamise, kallistuste, armastuse ja
hoole eest, olete imetlusväärsed!

Aitäh esinejatele: Patrik Saagim, Helevi Jurjev, Ave Ingrid
Veskimägi, Risto Rand, Eneli
Piirme.
Perekond Rand-Vaaks: Erik,
Nora, Andra, Rando ja perekond Soosaar-Meras: Viljar,
Kaidi, Saskia, Merileen ja Klaara-Loore.
Tõstamaa lasteaia laste ütlused emade kohta kogusid kokku
Heidy Uustalu ja Kaidi Soosaar.
Tehniline teostus: Eveli Ilvest.
Idee ja korraldus: Katri.
Katri, rahvamajast

Juunis toob Rakvere Teater Pärnusse kaks erineva spektriga komöödiat

E

simene, „Oi, Johnny”, on
hoog ne lugu, kus ühest
valest pääsemiseks tuleb leiutada üha uusi ja uusi, mässides
end aina enam valede sasipuntrasse. Mõte ja jalad peavad töötama välkkiirelt, et mitte vahele
jääda.
Lavastaja Peeter Raudsepa
sõnul ärkab komöödiameistri
Ray Cooney näidendis inimene
just „tänu” valedele ellu ja saab
oma köidikutest vabaks. „Vähemalt selle kaks tundi, mis meie
lugu kestab, saab tegelane elada uljalt ja panna kõik oma fantaasiad ja elujõu mängu,” räägib
lavastaja Raudsepp.
Armastuse erinevaid vorme
ja värve tutvustav lavastus jõuab
Endla Teatris publiku ette neljapäeval, 3. juunil kell 19. Publikut
naerutavad laval Margus Gros-

nõi, Ülle Lichtfeldt, Anneli Rahkema, Eduard Salmistu, Madis
Mäeorg, Märten Matsu ja Tarmo Tagamets.
Rakvere Teatri teise, südamliku komöödia „Kõike head, vana
toriseja” Esko on meile ammugi
tuttav. Eskoga toimuv, tema vaated elule ja juhtumised tekitavad
sooja äratundmist. Mehe elu on
nii lihtne, kõik peaks olema justkui paigas, kuid alati ei lähe Esko
elus kõik nii nagu planeeritult.
Eriti kui külla on tulnud Helsingis elav tänapäevaste eluvaadetega poeg oma pruudiga.
Lavastaja Eili Neuhausi sõnul
on see lugu ühest tavalisest inimesest, kes käitub ebatavaliselt.
Ta leiab, et kui kargele mehele
lähedale saada, leiab sealt tegelikult tohutut elujaatust ja elamise tarkust, lisaks on tegi muidugi

Oi, Johnny. Foto: Kalev Lilleorg

ka vana toriseja ja tema abikaasa
armastuslooga.
Tuomas Kyrö romaani „Kõike head, vana toriseja” on dramatiseerinud Urmas Lennuk,
lavastanud Eili Neuhaus. Osa-

des Tar vo Sõmer, Tiina Mälberg, Liisa Aibel ja Elar Vahter.
Südamlik komöödia jõuab Endla Teatris publiku ette teisipäeval, 15. juunil kell 19.
Rakvere teater
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Toeta Tõstamaa seiklusraja projekti!
P

ärnu linnas on käimas kaasava eelarve projekt ja Tõstamaa Spordiklubi on esitas sinna seikluspargi projekti. Idee sai
projektikomisjoni toetuse ja on
nende viieteistkümne hulgas,
mis on pandud 28. maini kestvale rahvahääletusele.
Tõstamaa mõisapargis on
juba tervise- ja suusarada, pargiring kõndijatele-rulatajatele ja
disc-goﬁ mängimise võimalus.
Need leiavad aktiivset kasutamist ja moodustavad spordiväljakuga ühtse terviku.

Mitmel pool on rajatud
populaarsed madalseiklusrajad ja juba mitu aastat on
olnud mõte rajada see ka Tõstamaale. Püüame seda nüüd
kaasava eelarve toel teha koostöös Seiklusring OÜga, kellel
on kogemused seiklusparkide
rajamisel üle Eesti. Seal on eestvedajaks tõstamaalane Valdo
Kangur, kes tunneb kohalikke
olusid ja oskab seega kavandada just siia sobiva raja. Üksikud seiklusraja elemendid on
olnud ka igal aastal Tõstamaa
päevadel. Eesmärgiks on rajada

seiklusrada, mis pakub aktiivset kehalist tegevust nii lastele,
noortele kui täiskasvanutele ja
mis on nii lõbus vaba-aja võimalus kui ka treening.
Kaasavast eelarvest saavad
toetuse enim hääli saanud projektid. Konkureerime teiste
piirkondade projektidega, kus
inimesi oluliselt rohkem, aga
proovime ja eks näis.
Oma toetushääle saad anda
Pärnu kodulehel https://
www.volis.ee/gvolis/osale/
index/680?kid=14029
Toomas Rõhu
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KUHU MINNA?

JUUNI
Teisipäeval, 1. juunil LASTEKAITSEPÄEV
põnevaid tegemisi lastele alevis
Kolmapäeval, 16. juunil Tõstamaa mõisas
avatakse Piret Rohusaare maalinäitus
HINGEMAASTIKUD
Näitus on avatud mõisa lahtioleku aegadel, kogu suve jooksul

Teisipäeval, 22. juunil kell 21 Kavaru sadamas
Kavaru küla JAANIÕHTU
Tantsuks mängib lõõtsamees Rein.
Tule kaaslasega ja võta kaasa hea tuju!
Kolmapäeval, 23. juunil kell 11-16 POOTSI MÕISA LAAT
Kolmapäeval, 23. juunil Tõstamaa laululaval
JAANITULI
Tantsuks ansambel SIRLI
õhtut juhib DJ Allan Peramets

JUULI
Teisipäeval, 6. juulil kell 19 Tõstamaa mõisas
Teater R.A.A.A.M. ESIETENDUS
“Läbi kõigi elude ma otsin sind.”
Järgnevate etenduste kuupäevad:
7., 8., 13., 14., 16., 17. ja 18. juuli
Kolmapäeval, 7. - 10. juulil TÕSTAMAA ÕHETUS
Neljapäeval, 8. juulil kell 17 Pootsi veinimõisas
komöödia ERAMAA
Järgnevate etenduste kuupäevad: 9., 10., 11., 13., 14., 15.,
20., 21., 23., 27., 29. ja 30. juulil
Reedel, 9. juulil kell 20 Tõstamaa laululaval PUULUUP
14. juulist 15. augustini iga päev kell 12
Pootsi veinimõisas
koguperelavastus NÕIDKAPTENI NEEDUS
Neljapäeval, 15. juulil kell 20
Tõstamaa käsitöökeskuse poe kultuurihoov
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
Esmaspäeval, 19. juulil kell 19 Tõstamaa mõisas
Teater R.A.A.A.M. suvelavastus
“Praegu pole aeg armastamiseks”,
järgnevad etendused 20. ja 21. juulil

AUGUST
1., 3., 4., 8., 10., 11., 12. ja 15. augustil kell 17
Pootsi veinimõisas
komöödia ERAMAA
Laupäeval, 14. augustil TÕSTAMAA OSAVALLAPÄEVAD
Kultuurikavas võib ette tulla muudatusi ja täiendusi.
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INGRID TAAL
21.08.1929 - 27.03.2021

HERMAN PALBERG
10.01.1948 - 15.05.2021

