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Tõstamaalaste hell ja isamaaline EV102

K

and le he li nal kos tub
vaikselt ning kutsuvalt
meloo dia “Ta lendab
mesipuu poole”, saalis hämar,
külalised ootel. Laval Külli, Eha,
Enn ja naisvokaalansambel Reedene Rõõm.
Kui Eha on lõpetanud luuleread:
“Rõõm tihti sõnatumaks jääb,
ja peitu pisarad.
Me täiel häälel iga päev
ei kiida isamaad.
Kuid juhtugu mis iganes —
aeg olgu hell või karm –,
on igaühe südames
„Mu isamaa, mu arm!” / Leelo Tungal, tõmbab Raili kandlel helisema eelmänguakordid.
Rahvas tõuseb. Ühel meelel ja
häälel kõlab pühalikult “Mu isamaa, mu õnn ja rõõm”. Hingestatult unustamatu hetk!
Tõstamaa rahvamaja näitering ja Reedene Rõõm lõpetavad luulepõimiku isamaateemadel, ühendatud lauluviisidega.
Järgneb aktuse pidulikum
hetk, sõna saab osavallajuht Anu
Peterson ning toimub vapimärkide üleandmine.
EV100 sündmuste lõppemise raames tutvustan külalistele
väärikat metallist silti, mis hakkab ehtima rahvamaja seina tänu
ja tunnustusena Eesti Vabariigile tehtud kingituse, Liisu Oriku
mälestuskivi rajamise eest.
Oleme kogukonnaga jäädvustanud ajahetke. Sõbraliku kallistuse teevad nüüd kõik
kohalviibijad oma paremal ja
vasakul olevale naabrile. Ning
ilusasse hetke sulandub Ave
kaunis lauluhääl Mari Jürjensi laulusõnadega: “Mul on kaks
kätt, olen kallistaja...”
Esinemistervitustega jätkavad meie pisemad Tõstamaa
kodanikud, nii innustunud laul-

2020 vapimärgi kavalerid
Birgit Pere ja Andres
Kalbach.

jad kui tantsijad, klaveri- ja kitarrivirtuoosid. Oma viise veeretavad ka Vokiratas ja segakoor.
Lõppakordi pidulikule Eesti
Vabariigi aastapäeva aktusele
paneb aga Viienda Ratta hoogne
tantsusõõr!
See jä rel suun du me avama Terje Atoneni fotonäitust
“Kummardus Eesti mehele,
pühendusega poegadele” rahvamaja värskelt renoveeritud näitusesaalis. Laual ootavad fotograaﬁpoolse tervitusena Janely
valmistatud hõrgud kiluleivad
ning seintel mustvalged fotod
karakteersetest Eesti meestest.
Terje Atonen: “Meestenäitus viis mind Eestimaa eri paikades kokku vägevate, ägedate
ja väekate Eesti meestega. Näitust tehes sain teada, kui palju
on tegelikult Eesti mehes sügavust, tarkust, sisemist rahu ja
mis põhiline, kui palju on huumorit. Soovin oma meestenäitu-

se fotosid vaatajatega jagada, et
koos mõtiskleksime ja pööraksime rohkem tähelepanu Eesti
mehele, sest ta väärib tunnustamist ja kergitamist samavõrd kui
imeline Eesti naine.”
Seejärel kostuvad kutsuvalt
väikesest saalist ansambel Kar-

demoni mõnusalt kaasahaaravad tantsulood!
Selline ta oli, meie Eesti sünnipäev Tõstamaal! Olen tänulik kõigile entusiastidele aktuse
ettevalmistamise ja läbiviimise
eest!
Katri, rahvamajast
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Meelespea
vanemaealistele
 Söö tervislikult, liigu regulaarselt
värskes õhus.
Uita männikutes ja luidetel, sule silmad,
lükka nina päikese poole ja kuula lindude
kevadlaule.
 Jälgi, et vahemaa teistega kohtumisel
oleks rohkem kui 2 meetrit!
Ära tõtta tuttavat embama ja poes ära
kuku lobisema vaid hoidu teistest ostjatest
kaugemale.
 Kui on vaja kellegagi vahetult kohtuda, siis eelnevalt selgita välja tema enesetunne, palavik, köha vm. Nende olemasolul kohtuda ei tohi!
Igasugu kohtumisi saab pidada vabas
õhus ja soovitavalt päikese käes. Telefon on
praegusel ajal sinu esmane abimees, hoia
teda laetuna alati enese ligi.
 Pese regulaarselt käsi sooja vee ja seebiga, eriti, kui oled viibinud ühiskondlikes ruumides või bussis.
Püüa meeles pidada, et kui poes makstes vajutad PINkoodi, hoia kindad käes,
koju jõudes pese kõgepealt käed, seejärel
asu asju lahti pakkima.
 Haigestumisel pea nõu perearstiga
või helista perearsti infoliinile tel 1220,
tõsiste vaevuste korral helista 112. Järgi
saadud soovitusi!
Kindlasti on sul kuivatatud ravimtaimi, tee nendest teed ja joo ohtralt, kohe kui
kurgus miski kraabib või silmade liigutamine valulikuks muutub ja kondivalu tunda annab. Joo ja maga!
 Helista oma lähedastele ja võimalikele külalistele ja teata oma haigusest, väldi vahetut kontakti.
Lähedastel võid lasta ukse taha tuua
mahlaseid tsitruselisi ja head paremat
meele kosutuseks. Naudi ter vistumist
mõne hea raamatu saatel.
Madis Veskimägi perearst
Ülle Tamm 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
Tiraaž: 500 tk
Saatke meile oma jutte ja fotosid aadressil
leht@tostamaa.ee

Oluline info eakatele erioluko

K

oroonaviiruse suurim riskigrupp on
vanemaealised ehk üle 60-aastased
ning krooniliste haigustega inimesed. Selles vanuses olevad töötavad inimesed peaksid võimalusel töötama kodust.
Kõigil üle 60-aastastel soovitab terviseamet
vältida rahvarohkeid kohti, püsida võimalusel kodus ja vältida igal juhul kokkupuuteid
haigustunnustega inimestega ning suhelda
laste ja lastelastega vaid telefoni või elektrooniliste kanalite kaudu.
Ter viseamet on andnud soovitused,
mida inimesed peaksid võimaliku nakkusohu kaitseks ette võtma.
1. Pese tihti ja hoolikalt käsi
Pese käsi sooja vee ja seebiga ning avalikes kohtades kasuta alkoholipõhist käte
desinﬁtseerimisvahendit. Käte pesemine
ja desinﬁtseerimine tapab kätele sattunud
viiruse. Ühistranspordi kasutamisel tuleb
lisaks käte desinﬁtseerimisele puhastada ka
kindad ja kotisangad.
2. Järgi hügieeni
Kui aevastad või köhid, siis kata oma
suu ja nina ühekordse salvrätiga. Viska see
koheselt prügikasti ja puhasta seejärel käed.
Kui sul ei ole salvrätikut, kasuta oma varrukat (küünarvarre osa), aga mitte paljast kätt.
Suu ja nina katmine takistab pisikute ja
viiruste edasi levimist. Kui aevastad vastu
paljast kätt, võivad pisikud ja viirused sattuda sinu kaudu teistele inimestele ja esemetele, mida katsud.
3. Väldi füüsilist kontakti haigusnähtudega inimesega
Väldi kontakti või hoia distantsi vähemalt üks meeter inimestega, kellel on välised haigustunnused – näiteks köha või
nohu.
Kui seisad haigusnähtudega inimesele
liiga lähedal, võid tema aevastamise korral
piisknakkuse sisse hingata ja ka ise haigestuda. Kuna praegu on ka külmetushaiguste leviku periood, siis kõiki tuttavaid ei ole
soovitatav kallistada.
4. Väldi silmade, nina ja suu katsumist
Sinu käed puutuvad avalikes kohtades
kokku mitmete esemete ja pindadega, mis
võivad olla hiljuti viiruste poolt saastatud.
Kui puudutad oma silmi, nina või suud
mustade kätega, siis on võimalus, et viirus
kandub ka sinule edasi.
5. Kui sul on palavik, köha ja/või hingamisraskused, otsi varakult abi

Ütle tervishoiutöötajale või perearstile,
kui oled olnud lähikontaktis inimesega, kellel on hingamisteede haiguste sümptomid
ehk palavik, köha või hingamisraskused.
Haigussümptomite (palavik, köha,
nohu) leevendamiseks soovitame kodust
ravi käsimüügiravimitega. Tugeva hingamisraskuse või õhupuuduse korral helista
112.
6. Kui sul on kerged hingamisteede haiguste sümptomid, järgi hoolikalt tavapäraseid hügieeninõudeid, sealhulgas
kätepesu ning võimalusel püsi kodus,
kuni oled tervenenud (minimaalselt 14
päeva).
7. Kas terviseamet viib läbi kodukülastusi?
Ter viseametil kodukülastusi praegu
plaanis ei ole. Kui keegi tuleb sind külastama ja väidab, et on ametiisik, peab ta küsimise korral näitama oma töötõendit. Juhul,
kui on kahtlus, et tegemist pole ametiisikuga, helista häirekeskusesse numbril 112 või
häirekeskuse infotelefonil 1247.
8. Ära tarbi tooreid või väheküpsetatud
loomseid produkte
Ära tarbi toorest või väheküpsetatud
liha ega kuumtöötlemata piima. Samuti ära
tarbi pesemata puu- ja köögivilju.
Et muutunud olukorraga paremini hakkama saada, pea kinni järgmistest nõuannetest:
Jälgi igapäevast rutiini
Püüa kodus olles nii palju kui võimalik
säilitada oma tavapärane rutiin, järgides
üldtervisliku eluviisi põhimõtteid. Kui võimalik, viibi iga päev värskes õhus.
Ära võta lapselapsi enda juurde hoida
Teadaolevalt ei ole koroonaviirus lastele
väga ohtlik, küll võivad lapsed olla viiruse
edasi kandjateks. Haigestumise vältimiseks
ära kutsu praegu külla või võta hoida lapselapsi või teiste lähedaste lapsi.
Kasuta lähedastega suhtlemiseks telefoni või internetti
Suhtle oma lähedastega igapäevaselt,
kuid soovitatavalt telefoni, e-kirja, kiirsõnumite või sotsiaalvõrgustike teel ning väldi
võimalusel füüsilist kontakti.
Väldi kaupluse ja apteegi külastamist
Võimalusel ära käi ise poes ja apteegis, selle asemel palu seal käia lähedastel

3 (257) nr 3 / 2020 märts

rra ajal!
või kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajal.
Koosta poe- ja apteeginimekirjad (piisava
varuga) ja lase abistajatel kõik asjad ühe korraga tuua ja üle ukse anda.
Kui tarvitad igapäevaselt retseptiravimeid, palun jälgi, et sul oleks vähemalt ühe
kuu varu olemas. Digiretsepte saab välja
osta ka teine inimene.
Apteegis retseptiravimeid ostes on vaja
selle inimese ID-kaarti kes ostab ning selle
inimese isikukoodi kelle nimele ravimid on
välja kirjutatud, kelle jaoks ostetakse.
Vajadusel palu abi kohalikult omavalitsuselt
Kui vajad abi toidu, ravimite ja muu vajaliku kättesaamisega, tasub võtta ühendust
naabrite ja kogukonnaga ning uurida, kas
neil on võimalik toidu või ravimite toomisega aidata.
Kui ümbruskonnas pole kedagi, kes saaks
abistada, tasub ühendust võtta oma elukohajärgse valla- või linnavalitsuse sotsiaalosakonnaga, kes vajadusel aitab.

Muu oluline info

 Kui kaugtöö tegemine pole võimalik ja
tuleb käia tööl, on oluline järgida hügieeninõudeid ja lihtsaid ettevaatusabinõusid:
 Võimalusel väldi ühistransporti ja sõida
autoga või mine tööle jala;
 Võimalusel hoia inimestega kahemeetrist vahet;
 Pese hoolsalt käsi pärast teiste inimeste läheduses olemist, pärast õuest tulemist,
pärast tualeti kasutamist, enne sööki, pärast
liftiga sõitmist, jne;
 Väldi kätlemist, kallistamist ja kehalist
kontakti kõigi inimestega;
 Haigustunnuste ilmnemisel jää koju ja
vajadusel palu töövõimetuslehte.
 Ter visemure korral küsi nõu tasuta
perearsti nõuandeliinilt 1220 (avatud ööpäevaringselt).
 Alates 16. märtsist on avatud üleriigiline
abi- ja infotelefon 1247, mis jagab informatsiooni koroonaviirusega seotud küsimustes,
telefon töötab ööpäevaringselt ja on helistajatele tasuta.
Eesti Perearsti Seltsi koostatud nõuanded: „Kuidas kaitsta eakaid koroonaviiruse
eest?“ leiab Eesti Perearstide Seltsi kodulehelt: https://www.perearstiselts.ee/
Televisiooni vahendusel edastatakse
koroonaviiruse kohta ajakohast infot Eesti
Televisioonis (ETV). Alates esmaspäevast,
16. märtsist on “Aktuaalne kaamera” argi-

päeviti eetris neljal korral: kell 12, kell 17, kell
18.30 ja kell 21.00.

Politsei- ja Piirivalveameti
teeninduste töö

Tuludeklaratsioonidega pole vaja
kiirustada

Politsei – ja Piirivalveameti teenindused on edasilükkamatute toimingute jaoks
avatud. Kriitilise vajaduse puudumisel on
parem teenindussaali mitte tulla.
Kui dokument hakkab aeguma, palu abi
lähedastelt, kes aitavad taotlust esitada iseteeninduses http://iseteenindus.politsei.
ee või posti teel Pärnu mnt 139, Tallinn,
15060. Rohkem informatsiooni dokumentide taotlemise kohta leiad politsei kodulehelt https://www.politsei.ee/
Valminud dokumente hoiab Politsei- ja
Piirivalveamet teeninduses kuus kuud.

Paljud inimesed soovivad tuludeklaratsiooni esitada paberil. Hetkel on Maksu- ja
Tolliameti bürood suletud. Kuid muretsema ei pea, sest tuludeklaratsiooni esitamise lõpptähtajani (30. aprill) on veel piisavalt
aega.
Maksu- ja Tolliamet jagab jooksvalt uut
infot. Küsimuste korral võib helistada MTA
infotelefonile 880 0811 ning samuti on võimalus kirjutada e-mailile eraklient@emta.
ee.
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Tähelepanuks
pensionite
taotlejatele!
Tähelepanu eakad!
 Kui sa ei ole veel pensionär,
siis avalduse pensioni saamiseks võib esitada ka kolm kuud
pärast pensioniõiguse tekkimist.
Avalduse saab esitada elektrooniliselt, digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil: info@
sotsiaalkindlustusamet.ee,
lisainfo sotsiaalkindlustusamet.
ee/et/pension-toetused/pensioni-taotlemine.
Pensionit makstakse arvelduskontole iga kuu.
Kui saad praegu pensioni
kojukandena, aga soovid hakata
saama pangakontole, siis palun
anna sellest sotsiaalkindlustusametile teada:
 iseteeninduses;
 helista infotelefonile 612 1360;
 või saada e-kiri info@sotsiaalkindlustusamet.ee
Tähelepanu, telefonipetturid
tegutsevad!
Seoses Eestis välja kuulutatud eriolukorraga võtsid sotsiaalkindlustusameti töötajad kahel päeval telefoni teel
ühendust inimestega, kes saavad hüvitist kojukandega ning
küsisid inimeste arvelduskonto numbreid, kuhu saaksime
hüvitise eriolukorra ajal välja
maksta.
Kuna levima on hakanud
ka petuskeemid, siis lõpetasime telefoni teel arvelduskonto
numbri küsimise ning palume
meie poole ise pöörduda!
Kui sul on olemas arvelduskonto number, siis soovitame
Sul kojukande asemel hakata
hüvitist arvelduskontole saama,
selleks anna sellest sotsiaalkindlustusametile teada:
 iseteeninduses;
 helista infotelefonile 612 1360;
 või saada e-kiri info@sotsiaalkindlustusamet.ee.
Katre Kirst,
kommunikatsioonispetsialist

Muudatused postkontori töös
Omniva annab teada,
et alates 31.03.2020 on
Tõstamaa postkontor
avatud E - R 9:00 - 12:00;
L, P suletud.
Uue postiteenusena on kõikidel ettevõtetel ja inimestel võimalik tellida kirjakandja
tasuta koju või kontorisse.
Kirjakandjat saab tööle/koju
tellida meie kliendiinfo telefonilt 661 6616. Tellimusi võtame
vastu E - R kell 9 - 20 ja L - P
9 - 15.

Kirjakandja osutab järgmisi
teenuseid:
 kirisaadetise, postipaki, kullerpaki vastuvõtmine ja kättetoimetamine;
 rahakaartide kättetoimetamine;
 ajakirjade ja -lehtede tellimuste vormistamine;
 postimaksevahendite müük;
 maksete vahendus
Postmarkide lähimad müügikohad leia Omniva kodulehelt: https://www.omniva.ee/

Tõstamaa postkontor
avatud:
E - R 9:00 - 12:00
L, P suletud

era/veel/edasimuujad
Loo dame, et pakutavad
alternatiivid teevad postiteenuste kasutamise klientidele maksimaalselt mugavaks.
Täname mõistva suhtumise ja
hea koostöö eest.
Annely Noobel
Lõuna regiooni juht

Kodutoetus lasterikastele peredele
KredEx avas lasterikaste
perede kodutoetuse
taotlusvooru.
Taotlusvoor on avatud kuni
20.04.2020. a. Toetus on suunatud madala sissetulekuga peredele, kus kasvab vähemalt kolm
kuni 19-aastast (kaasa arvatud)
last ja kes moodustavad ühise
leibkonna. Toetussumma on
kuni 10 000 eurot.
Kolme- ja neljalapseline
pere, kellele on eelnevalt ühe
korra kodutoetust eraldatud,
saab teistkordselt toetust taotleda 5000 eurot. Viie- ja enamalapseline pere, kellele on
eelnevalt ühe korra kodutoetust eraldatud, saab teistkordselt taotleda 10 000 eurot.
Toetust saab taotleda:
 eluruumi soetamiseks, kui

perel puudub pere vajadustele
vastav eluruum või olemasolev
eluruum on halvas seisukorras
või ruumiliselt ebapiisav.
 ehitamisega seotud tegevusteks, kui olemasolev eluruum ei
vasta tänapäevastele elamistingimustele.
Ehitamise all mõeldak se
taotleja või tema kuni 15-aastase lapse omandis oleva eluruumi renoveerimist, ümberehitamist, laiendamist, püstitamist,
tehnosüsteemide või –võrkude
rajamist, muutmist või asendamist, tegevuste elluviimiseks
vajaliku ehitusprojekti koostamise ning omanikujärelevalvega soetud kulude katmist. Ehitusprojekti koostamise kulu on
abikõlblik 20% toetussummast.
Taotlust saab esitada alates
16.03.2020. a KredExi e-teenuste keskkonnast või e-posti

teel aadressil toetused@kredex.
ee (vajavad digitaalse allkirjastamise võimalust). Taotlusi
saab esitada ka paberil, posti
teel aadressil „Kodutoetus“, SA
KredEx, Hobujaama 4, Tallinn,
10151.
Taotluse vormid, info tingimuste ja esitamise kohta leiate
KredExi kodulehelt.
Lisainfot tingimuste ja taotlemise kohta https://www.kredex.ee/et/kodutoetus,Majandus- ja taristuministri määrus
https://www.riigiteataja.ee/
akt/126112019005.
Täp sustavate küsimuste
korral võtke palun ühendust
kodutoetuse halduriga:
Kersti Saar tel 667 4109,
Anu Holmberg tel 667 4110,
Aire Oolup tel 667 4120.
Kodutoetuse e-posti on toetused@kredex.ee.
Manija inimesed tulid
24. veebruaril saarekeskusesse
kokku vabariigi sünnipäeva
tähistama ja tuletasid meelde
kihnu laule.
Pilli mängis muusikaõpetaja
Hilma Kerbak ja esilauljad olid
Salme Leas ja Elvi Niit.
Foto: Svea Aavik
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KOOLIMAJA KAJASTAB

Mis toimus enne, kui kool kinni pandi

T

äna oleme olukorras, kus kõik
mõtlevad, mis saab edasi ning mis
saab siis, kui tagasi kooli pääseme. Õhus on palju küsimusi - kas eksamid lükatakse edasi, mis saab planeeritud üritustest ja kas suvevaheaeg jääb
lühemaks. Tuleb olla rahulik ja elada
päev korraga – raske on midagi ennustada. Parem meenutame, mida põnevat
ja toredat meie koolis ja väljaspool kooli
toimus.
Jaanuarikuu algus oli rahulik sisseelamisaeg. Aktiivsed tegevused algasid kuu
teises pooles.
 20. jaanuaril käisid 5.-6. klassi õpilased kirjanduse tunni raames Endla teatris vaatamas etendust “Pal-tänava poisid”.
 22. jaanuaril toimus kooli saalis traditsiooniline mälumäng, mille teemaks
oli “Loomad”.
Mälumängul osalesid kuni 4-liikmelised võistkonnad, kes võistlesid kolmes
vanuserühmas: 1.-4. klass, 5.-9. klass ja
10.-12. klass. Esimesed kolm kohta said
auhinnad.
 24. jaanuaril toimus emakeeleolümpiaad 7.-12. klassile Pärnu Koidula gümnaasiumis. Tõstamaa Keskkooli esindasid: 9. klass - Marleen Sahtel (5. koht),
Kadri Vulkan (15. koht), Lizelle Liivmann
(22. koht), 10. klass - Kärt Elismäe (20.-21.
koht), Kerlin Kiveste (22. koht), 11. klass Maris Kereme (II koht).
Täname õpetajaid Mari Lühistet,
Karin Mitti ja Kirsti Talu, kes õpilastega
olümpiaadiks valmistusid.
 28. jaanuaril toimus ÜHISFEST
Estonia Resort Hotel ja Spa Konverentsikeskuses. ÜHISFEST on Pärnu Ühisgümnaasiumi korraldatav arvamusfestival-osaluskohvik, mis kannab pealkirja
„Pärnu – noorte inimeste linn“.
Ar vamusfestivalil esinesid: Romek
Kosenkranius (Pärnu linnapea), Varje
Tipp (Pärnu abilinnapea), Andrus Aljas
(Estonia Spa Hotels juhataja), Karoliine
Aus (MTÜ Tunne) ja Anneli Rabbi (Pärnu Ühisgümnaasiumi direktor). Päeva
juhtis Sass Henno.
Tõstamaa Keskkoolist osalesid Kadri
Vulkan ja Grettel Soonisoo.
 30. jaanuaril toimus Pärnu Koidula gümnaasiumis matemaatikavõistlus
NUPUTA. Tõstamaa Keskkooli esindasid: Romeo Kaljurand, Marcus Sinimeri, Nikolai Kiradi, Joosep Luhamaa, Tor-

mi Väli, Merili Adler, Vilhelm Põder ja
Emma Liisa Salk. Nende juhendaja on
õpetaja Karin Mitt. Noored saavutasid
10. koha.
 30. jaanuaril toimus Koidula gümnaasiumis haridusprogramm „Huvitav
teadus” esimene voor. “Huvitav teadus”
koosneb jaanuarist kuni märtisini toimunud kolmest võistlusmängust.
Alustati mänguga, mis keskendus ettevõtlusele ja majandusele ning ajaloole ja
ühiskonnale. Veebruaris katsuti jõudu
loodusainetes. Teadmiste mängu lõpetas
märtsis võistlus matemaatikas ja füüsikas.
Tõstamaa Keskkool, koosseisus Jaan
Luhamaa, Everita Imana, Rebecca Pulk,
Marleen Sahtel, Grettel Soonisoo ja Kadri Vulkan, saavutasid III koha. II voor toimus 12. veebruaril ja III voor 5. märtsil.
17.märtsil pidi osalejatele toimuma
õppereis Tallinnasse Proto avastuskeskusesse, kuid praeguste sündmuste tõttu
lükati reis edasi.
Veebruarikuu oli lühike, kuid tegus
ning mahutas isegi terve nädala koolivaheaega.

 5. veebruaril toimus Pärnu Koidula Gümnaasiumis matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor 7.-12. klassile. Meie
kooli esindasid: 8. klassist Everita Imana
(5. koht), 9. klassist Marleen Sahtel (11.
koht). Nende õpetaja ja juhendaja on
Karin Mitt.
 6. veebruaril toimus kooli saalis
1.-6. klassile Lotte ja Klausi muusikatund.
Seda üritust korraldab Eesti kontsert ning
see jõudis meieni tänu Forseliuse Seltsile.
Muusikatunnist võtsid osa ka Tõstamaa lasteaia vanema rühma lapsed. Lastele selgitati erinevaid muusikateemalisi
mõisteid ja näidati huvitavaid pille.
 7. veebruaril külastasid 10.-12. klassi
õpilased koos õppejuhi ja mõne õpetajaga maaturismi raames Touresti Tallinnas.
 8. veebruaril toimus kunstiolümpiaadi piirkonnavoor põhikooli III kooliastme ja gümnaasiumi õpilastele. Meie
koolist osalesid: Everita Imana (8. klass) ja
Kadri Vulkan (9. klass).
Piirkonnavoor koosnes kolmest osast:
I osa oli teooriaküsimused - visuaalkunsti põhimõisted, proportsiooni-, perspektiivi- ja värvusõpetus, eesti kunstikultuur
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KOOLIMAJA KAJASTAB
vastavalt riiklikule õppekavale ning meedias kajastatud kunstisündmused (seoses
Eesti Kunstimuuseumi 100. aastapäevaga). II osa oli praktiline loovtöö etteantud teemal, mis pidi vastama tehnilistele
nõuetele, kasutades koheapeal pakutud
kunsti- ja töövahendeid.
Õpilastelt eeldati kunstitehnikate
tundmist ja erinevate kunstivahendite
kasutamisoskust, joonistamis-, maalimisja kujundamisoskust kompositsiooni- või
disainiülesande lahendamiseks. Hinnati
loomingulist ja isikupärast teemalahendust, kompositsiooni ja kunstitöö teostamise korrektsust. III osa oli kodus teostatud omaloominguline kunstitöö.
Põhikooli III kooliastme teema oli
käsitööplakat „Eesti Kunstimuuseum
100“. See võis olla joonistus, maal, segatehnika või kollaaž formaadis A1. Töö
pidi olema tasapinnaline ning seinale kinnitatav.
Everita Imana saavutas 5. koha ja Kadri Vulkan II koha, mis viis ta edasi üleriigilisele kunstiolümpiaadile.
 14. veebruaril tähistas koolipere
sõbrapäeva. Riietusstiil oli punane, avatud oli sõbrapost, toimus südamete jaht
ja viktoriin. Kohvikust sai osta nii soolast
kui magusat. Ürituse korraldas 10. klass
koos klassijuhataja Ivi Kasega.

jutt ning söögivahetundidel (3. ja 4. vahetund) toimus fuajees ehete joonistusvõistlus, samuti tervitati ja õnnitleti kooli
naisõpetajaid lilleõitega. Ürituse korraldas 11. klass.

raamatukogu teavikutest ja museaalidemerest, koguneti raamatukogu suurde
saali, kus sai alguse online viktoriin nutiseadmetega (igal võistkonnal pidi kaasas
olema üks nutiseade, raamatukogus oli
tasuta WiFi leviala). Küsimused puudutasid vastuseid, mis leiti raamatukogus ja
muuseumis. Võitja selgus kohe viktoriini
lõppedes.
Tõstamaa Keskkooli 5. klassi võistkonda kuulusid: Robin Kaja, Romeo Kaljurand, Rico Sepp ja Elis Tungel, kes saavutasid 7. koha. Kokku osales 17 neljaliikmelist võistkonda.

 10. märtsil toimus kooli saalis 8.-9.
klassi õpilastele Maanteeameti noorte riskikäitumise ennetamise koolitus
„Georgi ja Kaspari lugu“. Koolitajaks oli
õppeﬁlmide autor ja tuntud raadiohääl
Märt Treier.
 19. veebruaril toimus mälumäng
teemal “Eesti”. Eesti Vabariigi 102. aastapäeva tähistati 21. veebruaril piduliku
aktusega kooli saalis.

Märtsis oli tunda kevadist ärevust, sest
lähenevaid üritusi oli palju ja ettevalmistused vajasid tegutsemist. Hoo pidurdas
üle-eestiline olukord.
 3. märtsil tähistasime vastlapäeva, mille korraldas 9. klass klassijuhataja Karin Mitiga. Sel päeval oli võimalik
meisterdada vurri ja osaleda mälumängus. Sööklas pakuti hernesuppi ja vastlakuklit.
 9. märtsil tähistasime naistepäeva. Kooli võis selga panna vabalt valitud
Disney tegelase kostüümi, oli võimalus
kirjutada naistepäeva puhul luuletus või

 10. märtsil oli Pärnu Keskraamatukogu ja Pärnu Muuseumi koostöömäng
linna ja maakonna koolide 5. klassidele.
Mängus osalesid kõikide koolide 5.
klasside neljaliikmelised võistkonnad.
Osa võistkondi alustas tegevust raamatukogus ja teine muuseumis ning seejärel toimus vahetus. Nii raamatukogus
kui muuseumis otsiti lahendusi etteantud ülesannetele. Pärast vastuste jahtimist

 11. märtsil külastas meie kooli võimlemisklubi Rüht, kes näitas, millega nad
tegelevad. Võimlemisklubilased võimlesid nakatavalt koos meie 1.-5. klassi õpilastega.
 13. märtsil kuulutas Eesti Vabariigi valitsus seoses COVID-19 välja eriolukorra. Valitsuse kriisikomisjon otsustas,
et alates esmaspäevast 16. märtsist on
suletud kõik üldhariduskoolid, huvikoolid, noortekeskused, kutseõppeasutused
ja kõrgkoolid ning õppetöö viiakse ümber
kodu- ja kaugõppele.

Eks näis, mis saab edasi.
Karoliine Kask,
huvijuht
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Tahaks juba noortekasse
H

etkel Tõstamaa noortekeskusesse ei pääse,
kuna terve rahvamaja
on lukus. Aga tore on meenutada, mida põnevat on seal toimunud ja hea on teada, et noortekeskus on koht, kuhu noored
tahavad tulla. Jaanuarikuus oli
külastajaid keskmiselt 31 noort
päevas.
Erinevaid üritusi ja sündmusi
toimub meil igasuguseid. Nagu
lubatud, siis kendama võistlus peeti ning osalejaid oli 21,
sh üks tüdruk ja 20 poissi. Selle
vahva Jaapani mänguasjaga trikitamisel saavutati alljärgnevad
tulemused: I koht Cristopher
Madisson, II koht Tormi Väli, III
koht Robin Kaja ning eripreemia
“Tüdrukute lipu kõrgel hoidmise eest” sai Keitlyn Kaal.
Jaanuari lõpus toimus taas ka
noorteka ööbimine. Noorteka
ööbimisnimekiri täitus seekord
kahe päevaga. Nendel kahel
päeval ragistasime ajusid äraarvamise mängus, mille võitis Jens
Siig. Jooksime mööda Tõstamaad ringi, hingasime värsket
õhku ja lahendasime fotojahis
antud ülesandeid. Võitjaid oli
suisa kaks – võistkonda KCJK
ja RICOTOORIUS. Mängisime
ka kahooti, mille küsimused oli
koostanud Merili Adler ja teemaks Tõstamaa Noortekeskuse
ajalugu. Kahooti võitjad: I koht
Karmo Kuristik, II koht Keitlyn
Kaal ja III koht Kevin Päästel.
Südaöösel vaatasime ﬁlmi meie
rahvuskangelasest Ott Tänakust. Vastu hommikut jäädi oma
“pesades “ ka mõnusalt unele ja
hommikul vara juba uuriti, et
millal järgmine kord kohtume.
Veebruari alguseks sai valmis
kirjutatud projekt Avatud noortekeskuste projektikonkursile.
Projektist lähemalt räägime siis,
kui tulemused on teada ning see
peaks juhtuma märtsi lõpus või
aprilli alguses. Jääme tagasisidet
ootama.
Noortekeskuse seinal ripub
Tegude kalender, kus iga päev
on kirjas mingisugune tegevus.
7. veebruaril avastasime, et sin-

na on kirja pandud „Tee näomaaling“ ning seda me ka noortega tegime. Otsisime kapist
näomaalingu tarbed välja ja
Anna Sharlotte oli nõus kõigile
soovijatele näomaalingut tegema. Joonistusi tuli igasuguseid
ja mõned neist saime ka pildile.
2020. aasta esimene õppepäev Raba 5 skatepargis toimus
13. veebruaril. Sel korral veidi
erilisem ja pidulikum. Täpselt
aasta tagasi, sõbrapäeval, asusime treenerite Valevi ja Teele
valvsa pilgu all selle ekstreemsusega tutvust tegema. Eredalt on
meeles Karmo reaktsioon, kui ta
seisis skatepargi kõige kõrgema
rambi serval “Ekkkeeee... mina
siit küll alla ei sõida!” Kahtlejaid oli teisigi, aga juba varsti oli
kõik teisiti! Õpiti, sõideti, kukuti, plaasterdati haavu, kukuti jälle. Harjutamine teeb meistriks ja
oh seda rõõmu, kui järjekordne
ramp vallutatud sai või keeruline trikk õnnestus! Äge on seda
arengut kõrvalt jälgida olnud.
Tänud Pärnu Linnavalitsusele ja
Raba 5 skatepargile, kelle koostöö tulemusel noortele mõeldud
kehalise kasvatuse tundi põnevamaks tegev 2020 aasta lõpuni
kestev projekt sündis. Ilma ekstreemspordita ei oska Tõstamaa
noored enam kuidagi olla.
14. veebruaril tähistasime
sõbrapäeva. Kaunistasime pui-

dust südameid joonistades erinevaid mustreid ja pilte värviliste tindipliiatsitega. Soovijad võtsid valmistatud südamed kaasa
edasikinkimiseks. Allesjäänud
südamekesed panime kõik sõbrapäeva seinaks.
Kolmapäeval, 19. veebruaril toimus kahoodi kolmapäev,
mida viis läbi aktiivne noor
Merili Adler. Kahoot on online - mäng, mis paneb proovile
mängija teadmised ja reaktsioonikiiruse. Kahoodi kolmapäeval mängijaid just väga palju ei
olnud, aga kes kohale olid tulnud, nautisid mängu täiel rinnal. Ajude ragistamist saatis
mõnus vastastikune huumor ja
kerge tögamine valede vastuste
andmise eest. Vahva oli ja targemaks saime jälle kõik! Aitäh
Merili Adlerile, kes oli mänguju-

hi rollis ja sai sellega suurepäraselt hakkama.
20. veebruaril käisime Lõpel,
naabritel külas. Mitte lihtsalt
niisama, vaid Lõpe noortetoa
1. sünnipäevapeol. Ülilahe oli!
Sai korralikult tantsu vihtuda,
maitsvat sünnipäevatorti mekkida, vanade sõpradega kohtuda ja uusi leida. “Kirss tordil” aga
oli hetkel noori hullutava artisti
AG esinemine, mis ühtki noort
ega noorsootöötajat oma esinemisega külmaks ei jätnud. Aitäh,
Lõpe noored, vahva sünnipäev
oli! Tänud bussijuht Arvole, kes
sünnipäevaseltskonda turvaliselt peole ja koju tagasi sõidutas!
Noortekeskuse solitaire turniir sai edukalt lõpetatud veebruari lõpus. Veidi eriliseks tegi
selle võistluse see, et kui muidu ﬁgureerivad võitjatena meie
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turniiride esikolmikutes noormehed, siis seekord pani oma
“sõna maksma” hoopis kiire
reaktsiooniga tragi tütarlaps.
Võistluse tulemused: I koht
Merili Adler, II koht Robin
Müür ja III koht Mark - Sander Salk. Aitäh Sulle, Rainer
Juurik, sest Sina olid selle idee
autor!
Märt si alguses ava sime
noorte poolt joonistatud piltide näituse – nii noortekeskuses kui ka virtuaalselt Tõstamaa Avatud Noortekeskuse
facebooki lehel. Mitmete nädalate jooksul on meie noored
kunstnikud joonistanud palju
kauneid pilte, seda nii värvipliiatseid kui ka arvuti võimalusi
kasutades. Meis kõigis on peidus väike kunstnik.
Loomulikult käib neljapäeviti külas Marek, kelle juhendamisel valmivad maitsvad
toidud. Ühel päeval oli magushapu kana riisiga, teisel korral
võrratud pidulikud suupisted,
miks mitte lausa riigijuhi vastuvõtul. Ja milline pirukalõhn
on terves noortekeskuses, kui
kokandusringis küpsetatakse
pirukaid juustuga või hoopis
vorsti ja viineriga! Tüdrukute
osavate näppudega valmistasid
magusad moosi ning mõnusa
kaneeli – suhkruseguga rullid,
mida abivalmis noortele meeskokkadele väga rullisida meeldis. Kõik valmistatu on lihtsalt
nii maitsev!
Hetkel on pooleli piljarditurniir, mis sai alguse 9. märtsil ning käimas fotokonkurss
teemal „Kui kooli minna ei
saa“, kuhu ootame noorte fotosid kuni 1. aprillini aadressile
tnoortekeskus@gmail.com.
Rohkem aga tulevasi üritusi ja sündmusi ei oska nimetada, sest pole kindel, millal me
uksed taaskord avame. Praeguste juttude järgi on rahvamaja suletud kuni 1. maini, aga
eks me ela ja näe.
Pidage vastu ja hoidkem
üksteist tervena!
Karoliine Kask ja
Ene Lehtsalu
Tõstamaa noortekeskuse
noorsootöötajad

4H sõprade aktiivne päev Jõulumäel
28. veebruaril, kui maad
kattis veel selle talve esimene ja ilmselt ka viimane
korralik lumevaip, kogunesid
Pärnumaa 4H noored klubi
Positiivse eestvedamisel
Jõulumäe Tervisespordikeskusesse, et veeta üheskoos
üks aktiivne talvepäev.
Kui kõik sõbrad Kihnust,
Tootsist, Pärnu-Jaagupist ja
Uulust ootamatult talviste teeolude kiuste kohale jõudsid, võtsime üheskoos suuna matkarajale, kus umbes 4 km pikkuse
raja peal ootasid meid ees erinevad 4H-teemalised punktid.
Esimeses punktis oli teemaks
“Käed”, kus iga laps sai endale
meisterdada nööbist vastlavurri. Teises punktis, kus teemaks
oli“Süda” ja “Sõprus”, leidis iga
noor endale paariliseks sõbra,
kellega ta polnud sel päeval veel
suhelnud. Koos asuti tegema

harjutust, kus üks sõber teist
keerutas ning viis ta seejärel ühe
puu juurde. Sõbral, keda keerutati olid silmad kinni ning tema
pidi ära arvama, mis puuga ta
kinnisilmi tutvust tegi. Kolmanda, “Pea” ja “Mõtlemise” punktis said osalejad lahendada Eesti
Vabariigi iseseisvuspäeva teemalist ristsõna. Kiiremad ja osavamad said ka auhinna vääriliseks. Jõudes peale pikka lumist
met sateekonda viima sesse,
‘’Tervise’’ punkti, jagasime end
neljaks võistkonnaks. Et ärajää-

nud Tartu Maraton tasa teha,
oli võistkondade ülesandeks
võistkondlikult suurtel puidust
suuskadel üle ﬁnišijoone jõuda.
Peale väsitavat, kuid mõnusat matka ootas ees kosutav ja
energiavarusid täitnud lõunasöök, sest peale lõunapausi
ootas meie 4H sõpru ees kurlingu turniir. Väiksematest ja
suurematest moodustati viis
tublit võistkonda ning võistlus
võis alata! Võistlus oli äärmiselt
tasavägine ning paljud said kirja oma täitsa esimese jääkeegli
mängimise kogemuse.
Selle aktiivselt lõbusa päeva
lõpetuseks said kõik osavõtjad
tänutäheks tubli osalemise eest
lisaks heale enesetundele ka väikese tervisliku auhinna värskete
puuviljade näol! Klubi Positiivne tänab veelkord kõiki tublisid noori ja klubide juhendajaid
aktiivse ja südika osalemise eest
Pärnumaa 4H sõprade aktiivsel
päeval!
Everita Imana,
Teele Tõnisson Klubi Positiivne
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Eesti Vabariigi 102. aastapäeva
pidulik kontsert-aktus pildis
fotod Toomas Mitt
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Tänama peame ikka Luxemburgi, Rosat

M

ärtsikuu ja naistepäev saabus Tõstamaale meeleoluka
kontserdiga mõisas, kus pea saalitäis ülimalt soojalt ja
positiivselt häälestunud publikut sai kuulda kreeka laule
eesti keeles (“Kreeka laulud eesti keeles”).
Ansambliga Rembetes oli liitunud Tõnu Oja, kel kaasas paunatäis eestistatud kreeka laule. Üllatusena koukis ta kontserdi alustuseks oma taskupõhjast spetsiaalselt Tõstamaa naistele kirjutatud
luuletuse:
“Eks ole see nukker, eks ole see kurb,
kord pahandas Rosa, see Luxemburg,
et naistel ei ole õigust, ei voli,
ei valida peremeest, valida omi,
et ütelda vastu või visata silma.
Üks õigus vaid - olla õigustest ilma!
Neil osaks on hoida vaid korda ja puhtust,
ning kuulekalt taluda meespere nuhtlust.
Mis sest, et ta oli revolutsionäär,
too Rosa, see väide ei olnud ju väär.
Jäi meespere nõutuks, neist vanim,
ennäe siis lausus - meil aastas on üle üks päev,
me selle võiks lahkesti naistele anda.
Sel päeval nad kulda ja karda võiks kanda
ja moosekant õhtul saaks mängida pilli.
Me kingiks neil musi ja lõikelilli.
Ja hiljem kui otsa saaks pidune kära,
me võtaks neid hinge ja kuulame ära.
Ja aastaks otsaks taas rahu majas,
pesu puhas ja puder keeb pajas.
Eks meiegi veidi või tõsta maast,
püüdes naisperet Tõstamaalt,
siis ülejäänud aastaks on olemas pilet
meil siluda vuntsi ja lasta vilet.”

Laur Lomper (Tõnu Oja): “Kui sind on laulu sisse pandud, siis
sealt sa enam välja ei saa! Vot sellised lood teil siin naistel!”
Kogu kontserti saatsid Tõnu Oja poolt laulude vahele pitkitud
humoorikad, pisut teravdatud kastmes vahetekstid ning Olavi Kõrre
silmaringi harivad kreekateemalised lood.
Silmailu pakkusid Balkan Horo tantsijannad. Ilmselt põksusid
sirtakirütmid veel kaua kõigi kuulajate hinges!
Täname esinejaid: Olavi Kõrre, Karolin Kõrre, Heivi Tähe, Ave
Ermus, Ansambel Rembetes, Balkan Horo tantsijannad.
Katri, rahvamajast
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KUHU MINNA

LOODUSESSE, METSA JA
MERE ÄÄRDE!
VAHELDUSEKS
SOOVITATAKSE
KA KODUS PÜSIDA.
Palju üritusi, kontserte, virtuaalseid näituste
külastusi saab jälgida ning kaasa elada
interneti vahendusel!
Kuigi tekkinud olukord on ootamatu ja teadmata,
ei kao veel meie kultuur!
Kuid hetkel edasi lükatud (halvimal juhul ära jäävate)
ürituste kohta palume jälgida teateid ja reklaami.
Kõige kiiremini leiate infot Tõstamaa rahvamaja FB ja
Instagram lehelt, samuti visit_tõstamaa FB ja Instagram,
Tõstamaa osavalla koduleht, infotahvlid.
Olgem rõõmsad ja terved!

Head teatrisõbrad!
26. märtsil plaanitud ühissõit Endla teatrisse
etendust “DAAMID” vaatama jääb kahjuks ära!
Tasutud piletiraha saab tagasi, kui
eriolukord on lõppenud, Tõstamaa raamatukogust!

Tähelepanu!
17. aprillil toimuma pidanud solistide konkurss
“Muusika meid kõiki seob” on edasi lükatud.
Kui eriolukord võimaldab, siis laulame sõbralikult võidu
veel selle õppeaasta lõpus, kui mitte, siis hiljem.
Teavitame esimesel võimalusel!

TTA pidu lükkub edasi!
Oleme tugevalt löödud praegusest olukorrast.
Otsustasime, et pidu toimub
praeguse seisuga 17. oktoobril 2020.
Ja siis teeme sellise peo, et ükski koroona, ega muu tõbi ei
julge meie pidu saboteerida! Pange madruse särgid,
kapteni mütsid ja kõik mis triibuline korraks kappi tagasi.
Meie võtame hetkeks hoo maha ja hakkame vaikselt
uuesti peoks valmistuma ning teeme seda veel
vingemalt kui oli plaanis!
TTA ja sõbrad

Tähelepanuks
reklaamitellijatele!
Kui soovid Tõstamaa
Tuultele saata valmisreklaami,
siis mõõdud leiad siit!

44,5 x 59 mm

44,5 x 27,5 mm
93 x 123 mm

93 x 59 mm
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Armas Karmo Kuura!
Õnnitleme Sind 40 juubelil ja soovime Sulle:
õnne, tervist ja jaksu,rahu südamesse,
kerget tantsujalga, elurõõmu ja hingerahu,
erksat meelt ning palju kauneid hetki,
jätkuvat elujõudu ja rahulikke vanaduspäevi!

POOTSI MÕIS OOTAB KÜLASTAJAID!
Saad puhata jalga, mekkida kohalikku napsi ja
koju kaasagi osta.
Marko Põldsam 550 2114

Soovivad Rauno ja Made ansamblist Kullakerad

Märtsikuu
juubilarid
ZINAIDA TOHV 89
MEIDA SOOMETS 88
VELLO RANDMÄE 87
LEILI VIEDEHOF 81
UDO RAND 76
VIIVI PIRSO 75
REIN ROOMIK 74
ELSA RAND 73
AITA JAAKSON 73
ENE LUMERA 73
UNO MÄNDLA 70
ARNE REES 70
AVO TAMM 70
PEETER SAHTEL 65

ELFRIDE-ARMILDE UDU
19.02.1922 – 07.03.2020

HARRI-HERBERT KIIRATS
23.03.1933 – 13.03.2020

VÄRAVAD TAAS
AVATUD
alates 4. aprillist
Aprillikuus
N, R, L kell 10 - 16
Maikuu lahtiolekuajad
selguvad järgmises lehes.

Olete oodatud!
Varbla mnt 14, Tõstamaa alev
www.sillametsa.eu

Avaldame kaastunnet Heldile ja tema perele
Harri Herbert Kiiratsi
surma puhul.
Nooruse 4 elanikud.

