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Eesti Vabariigi
101. sünnipäeva
pidulik kontsert-aktus

lk 3

TÕSTAMAA OSAVALLAKESKUSEL UUED TELEFONI NUMBRID
 Infospetsialist-registripidaja Liia Oidjärv

tel 444 8161
 Osavallakeskuse juhataja Anu Peterson

tel 444 8160
 Sotsiaalkonsultant Tiiu Saar

tel 444 8163
 Projektijuht Alo Tomson

tel 444 8162

 Ehituse järelevalveinsener-menetleja Mairi Õismets

tel 444 8175
 Vanemraamatupidaja Karin Randmäe

tel 444 8165
 Finantsjuhtimisteenistuse spetsialist Merit Kaja

tel 444 8164
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JUHTKIRI

TÕSTAMAA OSAVALLAKOGUS 26. veebruaril 2019

 23. veebruari varahommi-

 Kohal olid osavallakogu liik-

kul ärkasin hea sõbra korteris
Tõstamaal. Vannituppa ei pääsenud, sest see oli umbselt lilli
täis. Kribinal haarasin kohvri,
et marssida ülivarajasele bussile läbi ootamatult möllama
hakanud tuisu. Salalik libedus
murdis mind pikali just mõned
meetrid enne päästvat ootepaviljoni. Peaasi, et luud terved.
Pärnus tuiskasin hooga ühelt
bussilt teisele. Trehvasin bussis isand Kõrret ja mõnusasti
naeru pugistades olime siuhti
Tallinnas. Juba kappasin trammile, et sujuvalt õhuväravasse
jõuda. Uudishimu pärast lasen
terastiibadel ennast kanda, sest
ilm on huvitav ja avastamist
väärt. Reis oli kulgenud ootamatult ladusalt.
Lõpuks lennukis hingasin
sügavalt ja mõtlesin, et olen
ikka üks õnneseen. Juba järgmisel päeval võin lasta vihiseda
kõrvus kõrbetuulel. Unustada
korraks ära poegivad pudulojused ja heitlikud ilmad, aga
ainult korraks.
Eelmise õhtu pidulik sündmus pani jalad veel lennukiski
võdisema, kuidagi ootamatu
tähelepanuavaldus sai mulle osaks. Uskumatu oli suur
õnnitlejate arv ja veel suurem
lillesülem.
Sõbrad saatsid hõljukitäie
lilli saarele mind ootama ja
kogu see lilleilu võttiski mind
koju jõudes pidulikult vastu.
Mul on hea meel, et siin
kandis elatud kolmekümne
aasta jooksul olen leidnud palju
toredaid ja töökaid inimesi, kellega juttu ajada ja lehelugu teha.
Kordumatud on lood, mida
inimesed oma elust jutustavad,
neid kuulates elan mõne minuti justkui nende elu. Minutitest
on saanud aastatega tunnid ja
see aeg on mulle hindamatu.

med Mati Lehola, Anu Randmaa, Toomas Rõhu, Tõnu
Salu, Karoliine Kask. Puudusid
Madis Veskimägi, Mark Soosaar.
Osa võtsid abilinnapea Marko Šorin, Tõstamaa osavallakeskuse juhataja Anu Peterson.

Ülle Tamm, toimetaja

Päevakord

 Pärnu Linnavalitsuse korralduse „Kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega
koormamise tasumäärade kehtestamine“ eelnõule arvamuse
andmine;
Eelnõu tutvustas osavallakeskuse juhataja Anu Peterson.
OTSUSTATI (ühehäälselt)
toetada esitatud eelnõu.

 Pärnu Linnavolikogu otsuse
„OÜ Tõstamaa Sadam lõpetamine“ eelnõule arvamuse andmine;

Eelnõu tutvustas osavallakeskuse juhataja Anu Peterson.
Linnavalitsus teeb linnavolikogule ettepaneku lõpetada
osaühingu Tõstamaa Sadam
tegevus alates 01. aprillist 2019.
Viimastel aastatel ei ole
osaühingul majandustegevust
toimunud.
OTSUSTATI (ühehäälselt)
toetada esitatud eelnõu.

 Pärnu Linnavolikogu määru se „Tõstamaa Keskkooli
põhimäärus“ eelnõule arvamuse andmine;
Eelnõu tutvustas abilinnapea Marko Šorin.
Uue põhimääruse kinnitamine on tingitud kohalike
omavalitsuste liitumisest ja erinevate mõistete ja korralduslike toimingute täpsustamise
vajadusest.
OTSUSTATI (ühehäälselt)
toetada esitatud eelnõu.

 Pärnu Linnavolikogu määruse „ Pärnu linna kultuuri- ja
spordiasutuste töötajate palgajuhend“ eelnõule arvamuse
andmine;
Eelnõu tutvustas abilinnapea Marko Šorin. Seoses uue
omavalitsuse moodustamisega
on vajalik ühtlustada kultuuriasutuste juhtide ja töötajate
töötasustamise alused ja lisada
juhendisse ka spordiasutused.
OTSUSTATI (ühehäälselt)
toetada esitatud eelnõu.
 Arengukava tegevuskava
ülevaatamine;
 Toimus arutelu Tõstamaa
osavalda puudutavate tegevuste ja investeeringute osas.
Täismahus koosoleku protokoll on leitav Pärnu linna
dokumendiregistrist.
TOK

Linnavalitsus toetab korterelamute hoovide korrastamist

P

ärnu linnavalitsus on valmis kuni 40% ulatuses toetama korteri-, hoone- või elamuühistuid, kes soovivad sel
aastal oma hoove korrastada,
taotlusi selleks oodatakse kuni
15. maini.
Toetust võivad taotle da
kõik Pärnu linnas ja osavaldades tegutsevad ühistud. Linn
toetab mängu- või spordiväljaku rajamist või parendamist;
jalakäijate ala, sealhulgas haljas- või puhkeala rajamist või
parendamist; hooviinventari
paigaldamist või korrastamist
ning rataste ja sõiduautode
parkimiskohtade rajamist või
parendamist.
Toetust antakse taotlejale
kuni 40% ulatuses töö kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot ühe taotleja
kohta või 4000 eurot ühe üle 50

TOIMETUS
Toimetaja: Ülle Tamm tel 505 5340, küljendaja: p2
Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus Tõstamaa osavallakeskus
Internet: www.tostamaa.ee

korteriomandiga taotleja kohta või 4000 eurot ühistaotluse
korral.
Taotlu se ja ku lua ruande vormi leiab linnavalitsuse
kodulehelt (https://parnu.ee/
index.php/linnakodanikule/
keskkond-majandus/heakord/
heakord/hoovid-korda). Taotlusi saab esitada kuni 15. maini,
kuid arvestada tuleks, et korteriomanike üldkoosoleku kokkukutsumine ja kavandatava
töö eelarve koostamine võtab
aega.
Taotlusele on vaja lisada
korteriomanike üldkoosoleku
või põhikirjast tulenevate volituste alusel juhatuse protokolli koopia, mis sisaldab otsust
hoovi heakorrastamiseks vajaliku töö tegemise kohta; ühistaotluse esitamisel kinnitus
nõusoleku kohta ühistaotluse

esitamiseks; vajadusel taotleja
valitseda oleva naaberkinnistu omaniku nõusolek; kinnistu või kinnistute plaan kavandatava töö asukohaskeemiga
ja kavandatava töö kirjeldus;
fotod kavandatava töö asukohast enne tööde algust; kavandatava töö eelarve ning vajaduse korral asjakohased kooskõlastused või nõusolekud kavandatava töö tegemiseks.
Toetuse andmise otsustab
linnavalitsus. Toetuse saajaga
sõlmitakse toetuse sihipärase
kasutamise leping. Kavandatu tuleb ellu viia hiljemalt selle
aasta 1. detsembriks ja aruanne
esitada 3. detsembriks. Toetus
makstakse välja hiljemalt ühe
kuu jooksul alates nõuetekohase aruande esitamisest.
Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik

Levi: Tõstamaa PMÜ kauplus, Tõhela raamatukogu, Tõstamaa
raamatukogu, Pootsi pood, Tõstamaa bensiinijaam.
Trükikoda: OÜ Hansaprint
Tiraaž: 450 tk

Saatke meile oma jutte ja fotosid aadressil leht@tostamaa.ee
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101, oleme ikka veel olemas!
K

aunis pidu meie oma
kodus! 22. veebruaril
kogunesime Eesti Vabariigi 101. sünnipäeva pidulikuks
kontsert-aktuseks Tõstamaa
rahvamajja.
Mida kinkida sel päeval oma
riigile? Hea tava kohaselt tervitasime Eestimaad laulu, pillimängu ja tantsuga, pakkudes
kõrva- ja silmailu kõigile. Uhke
on tõdeda, et sellise suurepärase
kontserdi suudame kokku panna ja teoks teha meie oma Tõstamaa kohalike isetegijatega!
Suur aitäh kõigile, kes selle ürituse hea toimumise jaoks vaeva nägid, oma aega ja energiat
panustasid!
Aktuse ametlikuma ja väärikama osana anti üle vapimärgid.
Õnnitleme siinkohal veelkord
2019. aasta vapimärkide omanikke Ülle Tamme ja Viivi Karlepit ja ühtlasi teeme tänukummarduse aastate pikkuse panuse
eest Tõstamaa kultuuriellu.
Täname ka n-ö kogu kaadritagust meeskonda, lisaks rahvuslike ampsude pakkujaid:
AnuPagar ja Janely Koduköök,
ning rahvamaja kaunite temaati-

liste dekoratsioonide loojat Janne Rauda.
Aktuse ametliku osa lõppedes avasime kaks näitust: “Kaunis emakeel” ja Eve ja Karmen
Kääri loodusfotod, ning seejärel
olid palutud kõik tantsule. Eesti 101. sünnipäeva õhtu jätkus
mõnusa jalakeerutusega meie
oma ansambli Sirli kaasahaarava muusika ja rütmide saatel.
Katri
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Mõtteid pärast filmi “Tõde ja õigus
P

ärast filmi “Tõde ja õigus”
tekkis selline tunne, et oleks
veel edasi vaadanud, sest see oli
hea film. Mind pani mõtlema
see, et miks küsida teiselt raha,
kui lasta kraavi teha enda maale.
Talurahvas oli veider. Selles ﬁlmis oli kaks peremeest, kes käisid iga asja pärast kohtus.
Vargamäel ei puhanud mitte
keegi, sest kõik rabasid võimalikult palju päevast päeva tööd
teha nii kuidas jõudsid. Neil ei
olnudki midagi rõõmustavat.
See ﬁlm saab minult rasvase
“5+”, sest oli nii huvitav ja natuke veider.

S

ee film oli ülihästi tehtud.
Ma tavaliselt selliseid vana
aja filme ei vaata, aga see oli
tõeliselt huvitav. Kogu aeg käis
mingisugune tegevus ja igav ei
hakanud, näitlejad olid ka hästi valitud.
See ﬁlm pani mõtlema sellele, kui lihtne on meie elu praegu.
Kuna tööd oli siis nii palju, olid
ka inimesed mornimad, lapsed
mängisid rohkem omavahel,
naised tegid ka rasket tööd.

M

õtlesin pärast ﬁlmi sellele, et meie elu on praegu
ikka palju lihtsam. Ei pea tege-

Ääremärkus
 Küll on kultuuri nautimine mugavaks tehtud. Tõstamaa
Mõisas saab vaadata uusi eesti
mänguﬁlme ja kuulata erinevaid esinejaid. Teater Endla meile kohale küll ei tule aga
oma bussiga teatrisse sõidutab
küll.
Märtsis oli meil võimalus
vaatata Jarek Kasari muusikali
„Oliver Twist“. Etendus oli hea
ja hästi tempokas. Kõrvalrollis astus üles meie kandist pärit
Joosep Käär. Soovitaks seda
etendust vaatama minna nii
noortel kui vanadel.
Maikuus peaks tulema veel
üks võimalus bussiga otse teatrisse sõita. Jälgige reklaame.
Teatrikülastaja

ma rasket tööd, selle teevad ära
igasugused masinad. Palju on
arenenud tehnika, transport,
meditsiin, haridus. Siis pidi ise
kartuleid, vilja jm toiduaineid
kasvatama, nüüd saab neid
poest osta. Talu sai pärandada vaid pojale. Naised tegid ka
rasket tööd. Kahju oli sellest, et
Andres ei saanud Pearuga üldse
läbi ning nad käisid tihti kohtus.
Film meeldis mulle väga.
Vaataksin seda hea meelega veel
ja loodan, et sellele tuleb ka järgesid.

K

palju rasket tööd? Tavaline vist
oligi see, et tehti tööd. Ebatavaline oli see, et riieldi naabritega. Kumbki peremees ei jätnud
teise kiusamist. Naised püüdsid küll mehi lepitada. Lapsed
said omavahel hästi läbi, nad
viisid üksteisele saepuru, leiba,
pakuotsi. Rõõmudest ja kurbusest ei räägitud.

K

ui film lõppes, ei olnud
mul erilisi tundeid. Ma ei
saa öelda, et mulle ﬁlm ei meeldinud, aga samas ka ei saa öelda, et see eriti meeldis. Mulle ei
meeldinud, et see nii sünge oli,
sest ma ei usu, et vanasti polnud
ühtegi toredat asja. Aga ﬁlmist
jäi selline mulje.

ui kinosaalist välja astusin,
oli mõttes vaid “Vau!” Filmi teostus oli väga realistlik ning
hästi läbi mõeldud. Need kolm
tundi möödusid märkamatu kiirusega, sest nähtu sisu oli köitev
ja põnev.
Mõni stseen oli üpris emotsionaalne ning kiskus välja ka
pisarad. Film pani mind mõtlema sellele, kui palju on meil erinevaid võimalusi meditsiini- ja
tehnikavallas, mis nii mõnedki
igapäevased toimetused lihtsamaks muudavad.

inu arvates oli ﬁlm pikk
ja lohisev, kindlasti saaks
lühemalt teha, näiteks ei peaks
pikalt näitama seda, kuidas
lehm sohu kinni jäi või käidi
kohut. Samas on ﬁlm väga tõsine ja räägib sellest ajast, kui polnud masinaid, maal polnud koole (haridust saadi linnas), pidi
naise või mehe leidma...

M

S

õtteid pärast ﬁlmi vaatamist. Kas vanasti tõesti
saadi nii palju lapsi? Kas tehti nii

M

ee ﬁlm andis mulle väga hea
ettekujutuse sellest elust, mis
oli üle saja aasta tagasi. See ﬁlm

oli tehtud nii hästi, et ilmselt raamatut lugedes poleks ealeski nii
seda elu ette kujutanud. Palju
oli kohti nagu tänapäeva eluski. Näiteks naabrite omavaheline käitumine. Ikka tahetakse
parem olla ja keeratakse teisele
käkki, et endal aina parem oleks.

Oli ka selliseid kohti,
mis panid küsima, kas
päriselt on ka elus nii,
et oled aus ja võitled
oma õiguse nimel,
kuid võidab see, kes
valetab ja on
omakasupüüdlik.
Kuid oli ka selliseid kohti,
mis panid küsima, kas päriselt
on ka elus nii, et oled aus ja võitled oma õiguse nimel, kuid siiski võidab see, kes valetab ja on
omakasupüüdlik.
Mind hämmastas, kuidas
vanasti lapsest saati tehti tööd
hommikust õhtuni. Tänapäeval
on juba liig, kui kaks tundi peab
füüsilist tööd tegema.
Vanasti olid ka palju külmemad talved, praegu vingutakse
juba paari miinuskraadi üle.

Töötukassa kutsub 50+ vanuses Pärnumaa
inimesi töömessil tasuta töötuppa
 Tehnoloogia kasutamise on muutunud tööl ja
ka eraelus aina olulisemaks ning see paneb vanemad inimesed keerulisemasse olukorda. Lihtsamaid protsesse tuleb arvutiga täna teha juba pea
igal töökohal.
Pärnu Kontserdimajas toimub 3. aprillil
Pärnumaa töö- ja karjäärimessi ajal tasuta õpituba 50+ vanuses inimestele digioskuste parandamiseks. Digiteadmisi jagab BCS Koolituse õppejõud.
Koolitusel õpitakse kasutama ID-kaarti, saadakse aimu mobiil-ID võimalustest, digiallkirjastatakse dokumente ja pööratakse tähelepanu
Eesti.ee portaalile ja teenustele.
Huvilised peavad osalemiseks kaasa võtma

oma ID-kaardi ja pin-1 ning pin-2 koodid. Lisaks
saab töötukassa inimeste käest infot, milliseid
tasuta koolitusvõimalusi töötukassa pakub tööl
käivatele inimestele, kust peaks alustama koolituste otsimist ja mida õpetatakse.
Kui inimene on vähemalt viiekümnene ja saab
keskmist palka, siis võimaldab töötukassa tasuta
lihvida oma arvutioskusi.
Töötavatele inimestele pakutakse erinevaid
IT koolitusi – päris alustajatele ja ka spetsialistidele. Infot koolituste kohta saab aadressilt www.
töötajaõpi.ee
Lauri Kool
Eesti Töötukassa
kommunikatsiooniosakonna peaspetsialist
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s” vaatamist
S

ee film oli põnev ja arendav. Minu peale-ﬁlmi-emotsioon oli silmi avav, reaalsustaju
kõigutav, emotsionaalselt kurnav, meeliülendavalt empaatiline, kurb, rõõmus, kaastundlik, tänu- ja õnnetunne, kõigele uuesti mõtlemine. Minule jäi
sellest ﬁlmist väga hea kogemus
ja kulutatud kolm tundi oli seda
väärt.

S

eda ﬁlmi oli väsitav vaadata,
nii pikk, ebamugav hakkas.
Samas oli huvitav, kuna see oli
nii nagu päriselt vana aeg, väga
realistlik. Need mehed ajasid
oma vaidlemistega mind vahepeal närvi. Siiani on see olnud
parim eesti ﬁlm, mida ma näinud olen. Mulle meeldivad rohkem action-filmid ja noortele
mõeldud ﬁlmid.

E

nne filmi vaatamist ar vasin, et mulle see tõenäoliselt ei meeldi, kuna paljud vanemad inimesed olid öelnud: „Teie
põlvkonda see ei huvitaks.” või
„Teie põlvkond niikuinii ei saa
sellest ﬁlmist aru.” Seetõttu olin
üllatunud, kui hea ﬁlm see oli
ning ma ei saanud silmi ekraanilt. Kogu aeg oli huvitav ja väga
pingeline, väga hästi tehtud ka.

KUHU MINNA

MÄRTS

Soovitan soojalt kõigil eestlastel
seda vaadata, see on vaatamist
väärt.

A

ndres Paas oli väga tõsine
ja kinnine mees, kes austas
väga kõva töötegemist ja Piiblit,
kust otsis õigust. Ta mõtles aina
tuleviku peale ja kuidas nende lapsed selle koha üle võtavad, aga unustas ühe väga tähtsa asja. Nimelt armastuse, mida
oleks pidanud oma naise, laste ja
kodupaiga vastu välja näitama.
Sellepärast ei tahtnudki keegi sinna jääda, sest nad ise ka ei
armastanud seda paika.
Oru Pearu oli väga enda kasu
peal väljas, valetas, varastas ja
keeras kõigile käkki. Ta ei austanud oma naist, lapsi ning veel
vähem naabrimeest. Vahel tundus Pearu ka normaalne.
Minu lemmikkoht selles ﬁlmis oli see, kui Andrese naine
Krõõt, laps süles, läks vaatama
aia juurde, mille Pearu oli katki
teinud, et näha, mida teine teeb,
kui sead on tema rukkipõllule
läinud. Need sõnad, mida Krõõt
hüüdis, et sigu tagasi kutsuda,
kummitavad siiani mul peas.
9. klassi õpilaste mõtteid
vahendas õpetaja Mari Lühiste

Reede, 29. märtsil kell 17.00 Tõstamaa rahvamajas
Kaili-Lotta KALLIGRAAFIA KURSUS

APRILL
Kolmapäeval, 3. aprillil kell 19.00 Tõstamaa rahvamajas
Tõstamaa võrkpalliturniiri FINAALMÄNG
Reedel, 5. aprillil kell 12.00 Tõstamaa mõisas
SOLISTIDE KONKURSS “Muusika meid kõiki seob”
Reedel, 5. aprillil kell 19.00 Tõstamaa rahvamajas
Tõstamaa võrkpalliturniiri FINAALMÄNG
Kolmapäeval, 10. aprillil kell 19.00
Tõstamaa mõisa keldris
TEATRIÕHTU
Külas Tori näitering On1Teater N. Neždana
etendusega “See, kes avab ukse”
Etenduse pikkus 1 h ja 15 minutit, vaheajata.
NB! Etendus ei sobi alla 14 aastastele teatrisõpradele.

Laupäeval, 13. aprillil kell 21.30 Tõstamaa rahvamajas
TANTSUÕHTU: “Külalised Manijalt ja Philadelphiast”.
Tantsuks Manija Poisid ja DJ Riho Pruul (Cool Päxe)
kell 22.00 etendab Tõstamaa rahvamaja näitering
N. Simoni lühinäidendi “Külaline Philadelphiast”.
Pilet eelmüügist 5€, peo õhtul 10€.
Laudade ja piletite broneerimine Tõstamaa raamatukogus
tel: 44 96184

Esmaspäeval, 29. aprillil
JÜRIÖÖ JOOKS
Korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel täiendusi ja muudatusi.

Üks ilus eestikeelne lause...
...oli selle aasta emakeelepäeva tulemus,
kui iga klass pidi mõtlema ja kaunilt kujundatuna kirja panema ühe ilusa lause. Laused tulidki ilusad.
1. klass: Eesti keel on ilus keel ja Eesti loodus on ilus.
2. klass: Eesti keel on püha keel.
3. klass: Ma armastan Eestit.
4. klass: Eestimaa on kauneim koht, kus
elada.
5. klass: Elas kord üks mees, kellel oli suur
nina ees.
6. klass: Kreatiivne kärgpere kärutas kuukulguriga kuule.
8. klass: Tolmutormi tõttu hukule määratud laeval maalivad kaheksa muusikut
seitset baleriini, kes kannavad heleroosasid ujumiskostüüme ja meekarva mesimagusa väljanägemisega avaraid kübaraid, ise

samal ajal kulmudega viiulipoognale silmakirjelikke autogramme kirjutades.
9. klass: Soeuurija ja kullapai vaatasid
kuuvarjutuse ajal virmalisi, mis sillerdasid nagu klaasikillud ning äkitselt käratas musirull oma mökutavale rullnokale :„Kaua sa hoiad neid iiriseid oma selja
taga?”
10. klass: Kuninglik linnuke siristab jumalikult kuuvalgel aasal.
11. klass: Miks ärgata, kui võib magada
nagu kass?
12. klass: ÕÕvastav ÖÖsorr ÕÕvastas
ÕÕvakolli jäääärele jäänud
kuulilennuteetunneliluugi peal.
13. klass: Ema inglihääl kõlas imearmsa
lapsukese mõtteis.
Laused trükkis õpetaja
Mari Lühiste

Kauni muusikalise kingituse 8. märtsi
õhtul mõisas tegi Tõstamaa naistele
ansambel Trio Romansid - suurepärane
kontsertelamus! Siiras tänu hea publik,
kes te ikka ja jälle tulete! Maitseelamusi
pakkusid AnuPagar ja Pootsi veinimõis.
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Olematu uus koolimaja

S

irvisin internetis vanu ajalehti. Ja endalegi suureks
üllatuseks leidsin, et Tõhelasse olevat ehitatud uus koolimaja.
28. augusti 1936. aasta ajalehes Postimees oli ilmunud
väike teade Pärnumaalt: „Tõstamaa vallavolikogu otsustas
1937. aasta koolivaheajal ehitada Tõhelasse uue koolimaja,
milleks tehakse laenu 50 aastaks
haridusministeeriumi käsutuses
olevatest koolimajade ehitusfondi summadest.”
20. oktoobri 1936. aastal
(samal aastal) teatab ajaleht Uus
Eesti oma artiklis juba uue kooli valmimisest! Veelgi huvitavam
on see, et avaldatud on ka uue
koolimaja pilt. Ilus ja uhke!
30. oktoobri 1936. aasta ajaleht Järva Teataja teatab ka oma
lehes, et Tõhelas avati pidulikult
uus koolimaja. Sama fotogi kõrval. Suur hoone, arvestades sellega, et Tõhela 6-klassilises algkoolis õppis sel ajal keskmiselt
60 õpilast.
Usu veel ajalehti ja ajakirjanikke!

Eelnev oli ajakirjanike fantaasia, aga kuidas oli asi tegelikult.
Tõhela Noorsoo Selts alustas
tegevust aastal 1917. Üsna pea
leiti, et kooli klassiruum on kokkusaamisteks ja pidude korraldamiseks väike, on vaja suuremat saali. Viimaks saadi kokkuleppele, et 1874. aastal valminud
koolimajale (praegu rahvamaja)
tuleb teha juurdeehitus. 1931 oli
projekt valmis.
Laseme rääkida Noorsoo
Seltsi protokollidel.
20. veebruar 1933: ”Pärnu
Maavalitsuse hariduse osakond
teatas, et seltsi poolt esitatud
Tõhela koolimaja juurdeehituse plaani ei ole Hariduse- ja Sotsiaalministeerium kinnitanud.”
Uue projekti tegemise palvega pöörduti Tõstamaa Vallavalitsuse poole.
7. mai 1935: „Tõstamaa Vallavalitsus teatab, et vallavalitsuse
koosolekul 3. mail 1935 on vastu võetud otsus, kus nemad ära
ütlevad Tõhela algkooli juurdeehituse projekti valmistamisest ja sellega seoses olevaist

kuludest ning lubavad projekti
Noorsoo Seltsil omal valmistada, kui selts seda soovib, muidugi seltsi omal kulul.”
4. aprill 1936: „Juhatus Pärnumaa Koolivalit suse kir ja
nr. 25 alusel, kus teatatakse, et
Tõhela algkoolimaja – seltsimaja
projekt on kinnitatud, otsustab
projekti valmistamise tasu arh.
Meriväljale välja maksta.”
Kogu aeg käis vilgas tegevus raha hankimiseks. Noorsoo Seltsi põhiline raha saadi
pidude sissetulekuist, vähemal

määral liikmemaksudest. Seltsimaja ehituse heaks korraldati „basaar” peoõhtu, õnnemängude ja einelauaga. Toimusid
annetatud asjade müük ja loterii.
Siseministeeriumi loaga viidi
läbi korjandused.
Valiti kümneliikmeline ehituskomisjon. Alustati ehituseks
vajalike materjalide kohaleveoga. Siis tuli võimumuutus ja seejärel pääses sõjavanker veerema
ja ehitus jäigi seetõttu ellu viimata.
Silvi Rand
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Kõikjal on jälgi su töödest ja tegudest,
mida loonud sa aastate reas.
Elad edasi meeltes ja mõtetes,
oled alati meie seas.

VAIKE LEPPIK

20.12.1943 – 17.02.2019

JANEK TUULMEES

Mälestame toredat klassivenda
JANEK TUULMEEST.
Avaldame südamlikku kaastunnet tema perele.
Klassikaaslased Tõstamaa kooli päevilt

17.02.1973 – 03.03.2019

NELE-ELIISE
RUNTHAL

22.02.2000 – 04.03.2019

Me mõtteis püsid sa ikka, elad edasi sõprade seas...
JANEK TUULMEEST
mälestavad klassikaaslased Tõstamaa Keskkooli päevilt.

