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Kui märkad jää peal krõbistavat parti
on tali alustanud kiiret starti.

Foto: Toomas Mitt
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 Täna, peale korralikku saunaskäiku, teatas minu hea
sõber, vanem proua, et nüüd
on küll hull lugu. Mis, mis?
“Olgu mu hääleke nii väeti
ja vana kui tahes, aga tänavu
pole sellega vist midagi peale
hakata. Olen sest ajast valimas käinud, kui selleks õiguse
sain, alguses tantsõhtu pärast,
pärast apelsinide. Nüüd juba
ammu ikka oma riigi pärast.
Seekord on küll jama lahti, sest
mustade kaabudega mehed
õelutsevad ja tigetsevad, kallavad maha viha ämbrite viisi,
ähvardavad, hirmutavad, süda
läheb pahaks”, teatab proua ühe
hingetõmbega.
“Isamaaga on lood juba
ammugi sandisti, ei saanud see
Laar seda piiri tehtud, no ühel
riigil võiks ikka piir olla! Oravad läksid ikka kole ülbeks, 17
aastat valitsuses, ja nüüd süüdistavad kõiki teisi, mis jutt
see on. Ja mõtle nüüd pandi
see kloun meie linna sotside
esinumbriks”, pajatab kena ja
armas vanainimene.
Ma saan tema murest aru ja
ega ta ole esimene, kes sääraseid arvamusi poetab. Endalgi tulevad ihukarvad üles, kui
vaatan telepildist värskeid
uudiseid. Vägivald poeb tasapisi igapäevaelu kaadrisse. Nii
pööraseid plakateid pole ma
oma elu jooksul enne näinud,
kui nüüd Toompeal. Maaslamaja tümitamisest on saamas
norm. Arvamusliidrid, kes
peaks täna vägivalla vastu sõna
võtma, millegi pärast vaikivad. Meedia annab trallile vaid
hoogu juurde. Viha ja vägivalda
õhutav valimiskampaania käib
avalik õiguslikus eetris ja täiesti
tasuta. Milliste meestega seda
riiki siis juhtima hakatakse, kas
rusikameestega? Ei olegi mul
vanaprouat millegiga lohutada.
Ülle Tamm, toimetaja

 Kohal olid osavallakogu liikmed Mati Lehola,
Toomas Rõhu, Tõnu Salu, Mark Soosaar, Karoliine Kask, Anu Randmaa, Madis Veskimägi.
Puudujaid ei olnud.
Osa võtsid abilinnapea Meelis Kukk, Tõstamaa osavallakeskuse juhataja Anu Peterson,
haridusosakonna juhataja Ene Täht.

kehtinud piirmäärad on enamasti väiksemad kui
Pärnu linnas kehtivad piirmäärad.
Eelnõuga nähakse ette osavaldade piirmäärade ühtlustamine Pärnu linnaga samale tasemele
ja teatud piirmäärade tõstmine.
OTSUSTATI (ühehäälselt) toetada esitatud
eelnõu.

Päevakorras oli kuus punkti.
 Pärnu Linnavolikogu määruse „Pärnu linna
2019. aasta eelarve“ (I lugemine) eelnõule arvamuse andmine. Eelnõu tutvustas abilinnapea
Meelis Kukk.
OTSUSTATI (ühehäälselt) toetada esitatud
eelnõu.

 Pärnu Linnavolikogu otsuse „Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine“ eelnõule arvamuse andmine.
Eelnõu tutvustas haridusosakonna juhataja
Ene Täht. Eelnõu eesmärgiks on kinnitada kõikide Pärnu linna munitsipaallasteaedade teeninduspiirkonnaks Pärnu linna haldusterritoorium.
OTSUSTATI (ühehäälselt)toetada esitatud
eelnõu.

 Pärnu Linnavolikogu määruse „Pärnu linna
kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise kord“ eelnõule arvamuse
andmine. Eelnõu tutvustas Tõstamaa osavallakeskuse juhataja Anu Peterson.
Eelnõu eesmärk on ühinenud omavalitsuste
kinnisasjade reaalservituutide ja isikliku kasutusõigusega koormamise korra ühtlustamine, et
muuta protseduur arusaadavamaks ja ühetaoliseks kogu Pärnu linna haldusterritooriumil.
OTSUSTATI (ühehäälselt) toetada esitatud
eelnõu.
 Pärnu Linnavolikogu määruse „Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate alalise
eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“ eelnõule arvamuse andmine.
Eelnõu tutvustas Tõstamaa osavallakeskuse juhataja Anu Peterson. Eelnõu eesmärgiks
on ühtlustada toimetulekutoetuse arvestamisel
arvesse võetavate alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärad haldusreformi järel tekkinud Pärnu linna haldusterritooriumil. Osavaldades seni

 Pärnu Linnavolikogu määruse „Tõstamaa Lasteaia põhimäärus“ eelnõule arvamuse andmine.
Eelnõu tutvustas haridusosakonna juhataja Ene
Täht. Otsustati ühehäälselt teha ettepanek: täpsustada Tõstamaa lasteaia põhimääruses osavalla sümboolika kasutamist.
OTSUSTATI (ühehäälselt) arvestades osavallakogu ettepanekut toetada esitatud eelnõu.
 Tõstamaa osavalla esindaja nimetamine Pärnu
linna kultuuri ekspertkomisjoni ja spordiprojektide läbivaatamise ekspertkomisjoni koosseisudesse.
OTSUSTATI (ühehäälselt) Nimetada Tõstamaa osavalla esindajana: kultuuri ekspertkomisjoni liikmeks Anu Peterson, spordiprojektide
komisjoni liikmeks Anu Peterson.
Täismahus koosoleku protokoll on leitav Pärnu linna dokumendiregistrist.
TOV

Kellele anda tänavu vapimärk?
Tõstamaa osavalla kõrgeimaks autasuks on
vapimärk, mis antakse isikule, kes oma
tegevusega on oluliselt kaasa aidanud
osavalla arengule või elanike heaolule,
saavutanud tähelepanuväärseid tulemusi
või üldise tunnustuse kultuuri, hariduse,
majanduse, eestluse jmt edendamisel.
Ettepanekuid vapimärgi andmiseks saab esi-

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

tada 15. jaanuarini 2019. Kirjalik ettepanek saata
osavallakeskusele aadressil: Sadama tee 2, 88101
Tõstamaa alevik, Pärnu linn või linnavalitsus@
parnu.ee.
Ettepanekusse märkida kandidaadi ees- ja
perekonnanimi ning põhjendus, mille eest tunnustust avaldatakse. Samuti tuleb lisada ettepaneku esitaja nimi, kontaktandmed, kuupäev ja
allkiri. TOV

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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Elukohaandmeid
muutmata jättes
kaotate soodustused
U

uest aastast kustutatakse rahvastikuregistrist
nende inimeste aadressid, kes jäeti pärast eluruumi omaniku soovi üürnik oma
majast või korterist välja kirjutada rahvastikuregistrisse omavalitsuse täpsusega.
Sellised inimesed ela sid
üüripinnal ning maja või korteri omanik oli varem nõus
neid endale kuuluvasse eluruumi sisse kirjutama. Kui üürnik
kolis mujale ja ei teatanud rahvastikuregistrile oma uut elukohta, lasi eluruumi omanik ta
välja kirjutada ning isik kanti
rahvastikuregistrisse omavalitsuse täpsusega.
Tegelikult võis inimene elada samas omavalitsuses, mujal
Eestis või välismaal – riik lihtsalt ei teadnud uut elukohta,
kuid lubas alles jätta endise elukoha ja riigi soodustused.
Eelmisel aastal vastu võetud uue rahvastikuregistri seaduse kohaselt kaotavad taolised omavalitsuse täpsusega
aadressid kõikjal Eestis alates
2019. aasta 1. jaanuarist kehtivuse. Piltlikult öeldes „kaovad“
sellised inimesed riigi ja omavalitsuse jaoks ära ning see võib
kaasa tuua hulga probleeme.
Sissekirjutuseta inimesed ei
saa näiteks valida ega juhiluba
pikendada. Last, kelle elukohaandmed puuduvad, ei pruugita lasteaeda või kooli võtta.
Need, kes pole rahvastikuregistri järgi registreeritud Pärnu
linnas, ei saa odavamalt parkida ja bussipileteid osta, sünni-,
koolimineku ja teisi toetusi.
Kes ei mäleta, kuhu ta on
sisse kirjutatud, võib oma rahvastikuregistrijärgset elukohta

vaadata riigiportaalist eesti.ee
või ise osavallakeskusesse või
linnavalitsusse tulla. Portaali on
võimalik siseneda mõne panga
kaudu, ID-kaardi või mobiili ID
abil.
Portaalist ei näe, kas aadress
on omavalitsuse täpsusega eelmise eluruumi omaniku soovil
või taotles inimene omavalitsuselt ise tänavanimeta registreerimist, ent vähemalt saate teada, kuhu te olete sisse kirjutatud ja kas soodustuste kadumine teid puudutab.
Pärnu linnavalitsuse (SuurSepa 16) esimesel korrusel asuvad rahvastikuregistri spetsialistid võtavad inimesi vastu
kõikidel tööpäevadel peale neljapäeva kell 9-12 ja 13.30-16.
Tõstamaa (Sadama tee 2) osavallakeskus on avatud esmaspäevast neljapäevani kell 8.0017.00 ja reedeti kell 8.00-16.00.
Kui elukoha aadressiks on
registreeritud Pärnu linn ilma
konkreetse aadressita omavalitsuse algatusel (näiteks seetõttu, et üürnikul pole omaniku
nõusolekut või üürilepingut),
jääb omavalitsuse täpsusega
sissekirjutus edasi kehtima.
Samuti saab linnavalitsus
aidata, kui inimene tõesti elab
laienenud Pärnu linnas asuval
elamispinnal, kuid omanik ei
taha teda mingil põhjusel enda
juurde sisse kirjutada.
Pin gu tus te le vaa ta mata pole riigil ja Pärnu linnavalitsuse töötajatel õnnestunud
kõiki „kaduvaid hingi“ hoiatada. Siseministeerium on saatnud kõigile taolistele inimestele aprillis ja oktoobris e-kirjad
meiliaadressil, mis on kirjas
rahvastikuregistris. Linnava-

RAHVASTIKUREGISTRI
SPETSIALISTIDE
VASTUVÕTU AJAD:
Pärnu linnavalitsus
(Suur-Sepa 16)
esimene korrus
E-K ja R kell 9-12 ja
13.30-16.
Tõstamaa osavallakeskus (Sadama tee 2)
E-N kell 8.00-17.00 ja
R kell 8.00-16.00.

litsuse töötajad helistavad iga
päev telefoninumbritel, mida
nad inimese kohta teavad.
Kui augustis oli „kaduvaid
hingi“ 830, siis 1. novembriks
on neid laienenud Pärnu linna
jäänud 788. Neist 711 on täiskasvanud ja 77 lapsed. Kuni
aasta lõpuni võib taolisi inimesi eluruumi omanike väljakirjutamissoovi tõttu lisanduda,
kuid üldiselt on nende arv siiski
tasapisi vähenemas.
Osa inimesi ei saa aru, miks
nad peavad rahvastikuregistri
andmeid uuendama. Sissekirjutuse puudumisele hakatakse
mõtlema alles siis, kui tahetakse valida, juhiluba uuendada,
mõnda omavalitsuse soodustust jne.
Eriti ohtlik on sissekirjutuseta jätta lasteaeda või kooli minevad lapsed. Nemad on
omavalitsuse jaoks „kadunud“
ja nendega ei osata arvestada.
Kui te ei taha, et probleemid
teid ootamatult tabaks, kandke
hoolt selle eest, et rahvastikuregistris oleks teie õige elukoht.
Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik

Lastega peredele
makstakse huvihariduse toetust
 Tõstamaa osavallas elavad
lastega pered, kelle sissetulek
pereliikme kohta jääb pärast
eluasemekulude mahaarvamist
alla 540 euro kuus, võivad alates
2019. aasta algusest küsida linnavalitsuselt laste huvihariduse
ja huvitegevuse toetust.
Toetuse määramisel arvestatakse 7 - 19 aastate laste huviringi või -tegevuse kulusid ühe
lapse kohta. Arvesse lähevad
osavõtutasud, kohalkäimiseks
vajalik transpordikulu, isiklike
vahendite soetamine, võistlustel, konkurssidel ja laagrites
osalemine. Mitme lapse puhul
arvestatakse toetust iga lapse
kohta eraldi.
Oluline on, et kulutuse tegemisest poleks taotluse esitamise
ajal möödas rohkem kui 31 päeva. „Kui ostate näiteks jalgpallisaapad, tuleb 31 päeva jooksul
taotlus teha. Perioodilise makse
puhul tehakse kord poolaastas
selgeks sissetulek ja toetuse võib
poolaastaks korraga määrata.
Arvestame õpingute poolaastat,
näiteks jaanuaris taotlust esitades tuleb septembris uus taotlus teha,“ rääkis linnavalitsuse
sotsiaalosakonna juhataja Aika
Kaukver.
Toetuse piiriks on 100 eurot
lapse kohta kuus. Sissetuleku
piiriks on valitsuse kehtestatud
töötasu alammäär, mis 2019.
aastal on 540 eurot kuus. Leibkonna ühe liikme netosissetuleku leidmiseks liidetakse kõigi
leibkonna liikmete sissetulekud,
lahutatakse jooksva kuu eluasemekulud ja jagatakse tulemus leibkonna liikmete arvuga.
Toetusetaotluse võib alla laadida Pärnu linnavalitsuse kodulehelt ja saata e-posti aadressil
linnavalitsus@parnu.ee. Samuti
võib ise osavallakeskusesse või
linnavalitsusse tulla.
Lisainfot saab linnavalitsuse sotsiaalosakonnast telefonilt
444 8120.
Teet Roosaar,
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
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Represseeritud
saavad taotleda
maamaksuvabastust

R

epresseeritud, kes soovivad järgmisel aastal
kasutada laienenud Pärnu linna territooriumil kehtivat
täiendavat maamaksuvabastust, peavad hiljemalt 10. jaanuariks avalduse esitama.
Mais võttis Pärnu linnavolikogu vastu määruse, millega
antakse täiendav maamaksuvabastus okupatsioonirežiimide
poolt õigusvastaselt represseeritud isikutele. Määrus korrastab ühinenud omavalitsuse territooriumil täiendava maamaksuvabastuse andmise reeglid.
Enne Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ühinemist Pärnu
linnaga oli represseeritu maamak susoo dustust võimalik
kasutada Audru ja Paikuse vallas.
Pärnu linn lõpetas täiendava
maksuvabastuse andmise 2013.
aastal, mil kehtestati koduomaniku maamaksusoodustus.
Tõstamaa vallas ei ole represseeritu maamaksusoodustust
seni rakendatud. Ka maksuvabastuse tingimused ja ulatus
olid igas omavalitsuses erinevad.
Uue mää ru se ko ha selt
antak se maamak susoo dustus õigusvastaselt represseeritud isikule või represseerituga võrdsustatud isikule, kellel
on Pärnu linna territooriumil
asuva maatüki osas maamaksu
kohustus.
Maamak su ta suvad kinnisasja omanikud, hoonestajad või kasutusvaldajad, kellele kinnistusraamatu andmetel omand, hoonestusõigus või
kasutusvaldus kuulub.
Maa mak su sea dus lu bab
täiendavat mak suvabastust
rakendada ainult elamumaa
sihtotstarbega maatükkidele
või maatulundusmaa sihtotstarbega maatükkide õuemaa

kõlviku osas. Represseeritud
vabastatakse maamaksust sõltumata nende elukohast.
Kui isikul on mitu nimetatud sihtotstarbega maatükki
ja tal on õigus ka koduomaniku maksusoodustusele, saab
ta täiendavat maksuvabastust
kasutada selle maatüki osas,
millele koduomaniku soodustus rakendub.
Kui maatüki elamumaa või
õuemaa osa on juba täies ulatuses maamaksust vabastatud,
ei saa represseeritu maksuvabastust kasutada teise maatüki
osas.
Kui isi ku le ei ra ken du
koduomaniku soodustus ja
tal on Pärnu linnas mitu elamumaa või õuemaa kõlvikuga
maatükki, saab ta maksuvabastuse neist ühe osas.
Maksuvabastuse saamiseks
tuleb esitada kirjalik avaldus
koos represseeritu tunnistuse koopiaga Pärnu linnavalitsusele aadressil Suur-Sepa 16,
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
või e-postile linnavalitsus@
parnu.ee. Taotluse võib tuua ka
osavallakeskusesse või linnavalitsuse infolauda.
Avalduse vorm on leitav Pärnu linna veebilehelt rubriigist
keskkond ja majandus – maamaks.
Avaldus tuleb esitada hiljemalt maksustamisaasta 10.jaanuariks. Hiljem esitatud avalduse alusel arvestatakse maksuvabastust alates järgnevast
aastast.
Avaldus on vaja esitada ühekordselt - kui maksuvabastus
on juba määratud, ei pea igal
aastal uut avaldust esitama.

Teet Roosaar,
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik

Ootame kõiki müüma ja ostma
Tõstamaa jõululaadale!

A

lustame meeleoluka kauplemisega 9. detsembril kell 10 hommikul ning plaanime viimased ostud sooritada kella 14 paiku. Nagu tavaliselt, keerleb seegi kord väga populaarne õnneloos,
kuhu on oma panused teinud kõik kauplejad. Selliselt oleme asendanud kohamaksu, et oleks põnevust laadalistelegi! Kaup olgu ikka
ehe, eestimaine, isetehtud, aus ja hea! Pane tähele! Tänavu toimub
laat nii rahvamaja saalis kui ka käsitööpoes.
Laadalisi lõbustab sel korral üle ilma tuntud ja musikaalne päkapikk Olavi Kõrre! Tal on kaasas mitmeid huvitavaid pille ja põnevaid lugusid! Tulge vaadake-kuulake ja veenduge ise!
Kauplejate nimekiri avatud: registreerimiseks kirjutage (eelistatum variant!) katri@tostamaa.ee või helistage tel 523 6350 (va L ja
P). Vaata ka lisainfoks FB Tõstamaa rahvamaja / Tõstamaa osavalla
kodulehti.
Ilusat, peagi saabuvat jõuluaega!
Katri,
rahvamajast
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Õppekäigud ettevõtetesse
20. novembril külastasid 6.
ja 8. klassi õpilased seoses
ettevõtlusõppega Pärnu ettevõtteid Trimtex Baltic OÜ ja
Ruukki Products AS. Ettevõtete külastamist toetab SA
Pärnumaa Arenduskeskus.
Majandus- ja ettevõtlusõpet
õpetavad Junior Achievement
(JA) Eesti materjalide baasil sellealase koolituse läbinud õpetajad. Sel õppeaastal õp Kaarin
Reinson (3., 4. klass) ja õp Karin
Mitt (6., 8. klass).
Tõstamaa Keskkool kuulub
sellest sügisest Ettevõtliku Kooli võrgustikku. JA Eesti missioon
on noortes ettevõtlikkuse arendamine, ettevõtlust toetavate
valikute tegemine, majanduslikult mõtlevate inimeste kujundamine.
6. klass väisas eelmisel aastal
kohalikku ettevõtet Adler Puit
OÜ ja Pärnus ettevõtet Rapala Eesti AS. 8. klass sai toreda
elamuse Trimtex Baltic OÜ-st.
Novembris käis 8. klassil külas
Anu Tugim, kes rääkis õpilastele, kuidas pagariäri Anu Pagar
alguse sai ning millised rõõmud
ja vaevad äriga kaasas käivad.
Mida arvavad õpilased õppekäikudest ettevõtetesse?

6. klass
Hevenli: “Ettevõtetes käimine on tore, kuna saame näha
erinevaid ameteid ja kuidas töö
käib. Võiks käia veel sellises ettevõttes, kus saame ka reaalselt
proovida töö tegemist. Lisaks
tootmisettevõtetele võiksime
käia kusagil, kus saadetakse asju
(postiﬁrmas). Kõige lemmikum
oli Trimtex, kuna ma kujutasin
reaalselt ennast seal töötamas.”
Emma Liisa: “Erine vates
ettevõtetes käimine on väga
huvitav ja hariv. Kõige huvitavam oli minu arust Trimtex. Me
nägime, kuidas paberile prinditi värvi, mis hiljem pressiti kangale. Ettevõtetes käimine annab
väga head eeskuju, kui tahad ka
oma äri avada.”
Aigar: “Mulle meeldib ettevõtetes käia. Osad ettevõtted
on põnevamad, osad igavamad.
Saab teada, millega inimesed
tegelevad. Kui me ettevõtetes ei
käiks, ei teaks me neid asju.”

8. klass
Katre: “Minu arvates on sellistes kohtades väga tore käia.
See harib ja paneb mõtlema,
kas tulevikus luua oma ettevõte.
Saab teada, kui raske see on ning
antakse erinevaid nippe ja mõt-

teid oma ettevõtte rajamiseks.”
Lizelle: “Olen esimest aastat
siin koolis ja see oli huvitav minu
jaoks. Sain iseenda silmaringi
laiendada ja palju uusi teadmisi.
Ma arvan, et sellised külastused
julgustavad ja harivad noori.”
Kadri: “Meeldis väga, sai
näha “lavataguseid”. Selliseid
käike on vaja, sest näeme, kuidas
mingeid asju tehakse ning aitab
kindlasti rohkem reaalselt mõelda. Mida rohkem käiakse ettevõtetes, seda selgemaks muutub pilt oma tulevikuplaanidest,
mida edasi õppida.”
Kevin Päästel: “Ruukkis sai
teada, kuidas katuseid teha. Seal
olid toredad kiivrid ja tugevad
jalatsid, põnevad katusematerjalid. Oli päris lärmakas.”
Karmo: “Mina olen Ruukkis
käinud kaks korda, aga ikkagi oli
põnev. Meeldis, et nägime, kuidas toodetakse. Saime ringi käia,
meeldisid turvariided.”
Ardo: “Ruukki meeldis isiklikult rohkem, kuna selle firma tegevusvaldkond on ehitus (katuseplaadid). Tulevikuks
annab ehitusﬁrmade külastamine rohkem mõtteid, saad õppida
paremat tehnikat.”
Rebecca: “Mulle jäi mõttesse,
et kuidas selliseid masinaid üld-

se tehakse.”
Marleen: “Ma arvan, et selliseid külastusi on vaja, sest see
aitab mõista ja näha, kuidas
tegelikult asju tehakse ning kui
palju tööd ja aega asjade valmistamiseks tegelikult kulub.”
Regina: “Ruukkis käies sain
ma teada, millised on kuulsamad katusedisainid ja milline on
kõige parem materjal. Selliseid
külastusi võiks teha veel.”
Kajar: “Mulle meeldis Ruukkis kõik, kuna seal sain teada,
mis on populaarsed materjalid ja milliseid erinevaid katuseprofiile tehakse. Näidati, millised on plekk-katuse tegemise
toorained.”
Kevin Saar: “Ruukki külastamine oli hea kogemus sellest,
mis masinad seal on ja kuidas
kaupa üles leida. Võiks veel selliseid kohti külastada. Alustaks
Tõstamaalt.”
Viimase mõttega ühinevad
õpetajadki. Kõik, kes tegelevad
ettevõtlusega ja soovivad oma
kogemusi noortega jagada, võtke meiega ühendust. Olete väga
oodatud!

Hendrik Sal-Saller ja
Erko Laurimaa
romantikutena mõisas

Fotod: Toomas Mitt

Esitati parimaid tuttavaid Smilersi laule, kuid siiski hoopis teistsuguses
võtmes. Kontserdi märksõnad: mõnusad lood ja laulud, kaks kitarri,
vahetu õhustik ning sügiseselt romantiline mõisaatmosfäär. Täname
artiste muusikalise elamuse eest ning toredat publikut! Lisaks tänud
Janely Koduköögile heade maitsete eest!

Karin Mitt
õpetaja
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Tootearenuses parimad ikka meie naised

A

as ta ta gu sel vä lis reisil nägi Anu Randmaa
toredat ja paljude erinevate esemetega taimedest inspireeritud sarja.
See jäi kripeldama, se da
enam, et roosimise teema vajab
jätkuvalt laiendamist ja tähelepanu.
Varemalt on roositud käsitööde valik täienenud kallite,
peenekoeliste ning imeilusate
kinnastega ja juurde toodetud
odavamate kudumitega. Nüüd
prooviti luua lihtsamat toodet,
mis ei vaja kudumist.
Käsitööliit korraldas konkursi ”Rõõm käsitööst”, et saada tooteid, kus raskem osa on
juba ette ära tehtud ning inimesele jääb töö lõpetamine. Lühidalt üritatakse uusi käsitöösõpru nakatada selle toreda hobiga.
Nõnda sündiski käsitöötoas

kaks vahvat toodet. Ise kujundatav roositud mustriga pajalapp
ja Tõstamaa põllemustriga põll
mida saab ise tikkimise asemel
tekstiilimarkeriga kujundada.
Komplektis on kaasas tekstiilimarkerid, ette visandatud mustriga pajalapp või põll. Pärast

mustri peale kandmist tuleb
see triikrauaga üle kuumutada
ja toode ongi valmis. Konkursi võtjatena saadi auhinnaraha,
millega omakorda tootearendust täiustada.
Esimese partii ostis ära Eesti
käsitöö kodu, aidates teha rek-

laami. Tõstamaalased saavad
uusi komplekte osta kohalikust
käsitööpoest.
Evelin Ilvesti abiga on käsitöökeskusel ka uus logo, ka see
on roositud moega.
Ülle Tamm

Salapärane karnevaliöö Tõstamaal

S

eekordsele peole lükkasid
hoo sisse Rahvabänd 2018
ﬁnalist 100 ja seened ning
silmailu lõi lustlik tantsutrupp
Singirullid.
Peo märksõnadeks oli: kostüüm, kostüüm ja veelkord kostüüm! Kuid iga korraliku maskeraadi juurde käib ka mõnus
eeskava! Sedapuhku oli ettasteid
kokku kuus. Täname kõiki esinejaid, kes olid julged ja loovad
oma etteastetega välja tulema ja
lavale astuma - kaotada ei olnud
midagi - pigem võita! Auhindu jagus kõikidele eeskavadele ja parimatele kostüümidelegi. Tänusõnad veelkord ka meie
sponsoritele: Fritjo, ema Maie,
Kastna Helju leib, Cotze söögimaja, Anu Pagar, OÜ Servekol.
Peaauhinna esinemisnumbritest võitis kolm imelist väikest
Elsat koos oma pisut suurema
Elsaga, kelle esinemine võlus
žüriid ja publikut armsuse, siiruse ja lihtsusega. Unistusetesinine ja kaunis muinasjutt rullus
laval lahti. Parima kostüümiauhinna võitis JOKKER! Täname
elamuste eest!

Põnevaid ja ägedaid kostüüme oli näha õhtu jooksul mitmeid. Kuid sellegipoolest ootame järgmisel aastal veelgi rohkem osavõtjaid, et hoida siiski
seda pika traditsiooniga sündmust meie kogukonnas elus.
Uute toredate kohtumisteni karnevalil!
Katri,
rahvamajast
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Tikitud lillede talvine ilu

P

imeduse varjus vudib üksjagu naisi kodunt minema, et koos suures ja valges käsitöökeskuses näputööga
tegeleda.
Igaühel on võimalus kasutada abivahendina erinevaid masinaid ja telgi, mida Anu Randmaa
on sinna aastate jooksul muretsenud.
Tikkimine on Tõstamaa käsitöökeskuse selle aasta teema.
Lembe Maria Sihvre on käinud
kaks korda nõuandeid ja õpetusi jagamas. Sihvre on nii kunstnik kui ka üks tugevamaid villase peale tikkijaid.
”Kui oskad kõiki asju natuke
siis sellest ei piisa, pigem tuleb
kutsuda külla meister kes teeb

ühte asja hästi ja palju”, pajatab
Anu.
Hakatuseks koguti kodudest
kokku vanad villaseid tekid ja
neid sai kokku kaheksa. Enamuses oli tegu Lääne-Eesti tekkidega. Vanasti valmistati peamiselt voodi-, seina- ja saanitekke.
Uuriti tikandeid ja teostust.
Imetlusväärselt oskasid esivanemad väga minimaalsete ja
lihtsate võtetega katta kogu teki
lilletikandiga. Alles seejärel teigi igaüks omale kavandi. Kevadeks on eesmärgiks saada tekid,
padjad ja sussid vanatüübiliste tikanditega kaetud. Loodetavasti pääsevad parimad tööd
vabaõhumuuseumisse näitusele.
Ülle Tamm
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Toiduga toimetamised on noortekas kõige po

Kanna helkurit –
see on elutähtis!
 Noorteka noored üle-eestilisel helkurkõnnil Tõstamaal.
Kõige enam jagati helkureid
täiskasvanutele. Kas ei pane
mõtlema? Tunni jooksu jagati
50 helkurit. Noored olid aktiivsed ja hakkajad. Inimesed käitusid lastega kenasti, mis oli tore.
Kui kellelgi veel helkurit pole,
siis noorteka kõrval kasvaval
männil on veel mõni pakkuda.

Ajugümnastika
sai hoo sisse
 Mälumängust võtab tänavu osa 10 võistkonda: Nulliring,
Kastna, Okas, Sõprus, Nublu, MM, Nooruse 4-6-7, 1-teist,
Optimistid ja Metskond.
Esimese mängu võitsid Optimistid, teiseks jäi 1-teist ning
kolmandaks Okas.
Teise mängu võitjaks osutus
Metskond, teisena tuli lahingust välja Okas ja kolmandaks
jäi Nublu.
Tõstamaa spordiklubi

 Enesekaitse koolituse viis
läbi Ott Otsmann. Osavõtt
oleks võinud olla aktiivsem, mis
tegi natuke kurvaks.

 Pannkookide pärastlõunal
kulgesid asjad traditsiooniliselt
ehk ühed sõid ja teised tegid.

9 (242) nr. 10 / 2018 november

pimad

Kohalik kraam
läheb peale
G

Septembris käis Janeli Kuuskler-Adler juhendamas sushi
rulli keeramist... oii kui ruttu toit laualt kadus! Kadus ka elekter,
rullimist see muidugi ei seganud.

otze söögitoa perenaine
Karin Vääna võtab suve
kokku lühidalt ”Nii ja teisiti”. Nii
sooja suve kohta oleks võinud
tõesti rohkem külastajaid olla.
Kindlasti mõjutas see, et suveteatrit ei olnud, soomlasi oli palju vähem ja kuhugi on kadunud
jalgratturid.
Juurde on tulnud külastajaid
Austraaliast, Ameerikast ja palju sakslasi. Vääna meelest on inimesed üldisemalt kodusemaks
jäänud, sest ka üritusi on vähemaks jäänud. Head meelt teeb
jällegi, et igapäevasööjaid on
rohkem tulnud. Just oma kandi
inimesi.

Viimasel ajal küsitakse palju
taimetoitu ja üllatuslikult lammast. Kundedele meeldib, et
kasutatakse kohalikku rohumaa
veist, sedagi osatakse küsida ja
hinnata. Inimestele meeldib, et
road on valmistatud kohalikust
toorainest ja selle eest ollakse ka
nõus rohkem maksma. Kohalikku kraami on Vääna sõnul saada
piisavalt.
Unistus Gotze oma ürdipeenrast vajab veel ellu viimist
ning sellega kavatseb söögimaja
perenaine tuleval kevadel tõsisemalt tegeleda.
Ülle Tamm
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Näputöö meistritelt kingid kotti!

T

änavuse jõululaada ajal on käsitöökeskus küll oma letiga
esindatud, aga päris ostmiseks suunatakse huvilised käsitööpoodi.
Poe väljapanek on laienenud ning ruumi uudistamiseks on
küllaga. Vaibad, kindad, mütsid, sokid, pildid, ehted jpm on
kenasti eksponeeritud ja ootavad kigikotti panemist. Toetame pigem oma inimeste töid ja tegemisi, sest just see ongi meie
oma ja ehe. Kingime emotsiooni ja meistri poolt loodud soojust!

KIRJANIK TÕSTAMAAL!
Kohtume kirjanik Heli Künnapasega
neljapäeval, 13.detsembril kell 16
Tõstamaa raamatukogus.
Tähelepanuks! Raamatukogu on
SULETUD 23.12.2018 kuni 1.01.2019
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PÜHADE JUMALATEENISTUSED
Advendi- ja jõuluaeg 2018
TÕSTAMAA MAARJA KIRIKUS
Pühapäeval, 2. detsembril kell 14
I Advendi jumalateenistus armulauaga
Reedel, 21. detsembril kell 8.30
Tõstamaa Keskkooli JÕULUKONTSERT kirikus
Esmaspäeval, 24. detsembril
kell 15 Tõstamaa Hooldekodus
JÕULUÕHTU JUMALATEENISTUS

KUHU MINNA

DETSEMBER
1. detsember kell 17.00 Tõstamaa mõisas
ADVENDIAJA ALGUS
Tallinna Vanalinna segakoori JÕULUKONTSERT
Kontserdile saabuvad ka Jõuluvanade konverentsi
jõuluvanad, avatud jõuluvana postkast,
lisaks muud toredad tegemised lastele,
avatud lastekohvik

kell 10 Kastna külakeskuses

2. detsember kell 15.00 keskalevis
TERVITAME 1. ADVENTI
Alevi kuusepuu ootab teid kõiki jõuluaja alguse
puhul advendiküünlaid süütama!
Selleks, et viia koju valgust ja koosolemise soojust,
palume teil kaasa võtta oma küünal.
Tervitussõnad lausuvad Tõstamaa osavalla juht
Anu Peterson ja Tõstamaa Maarja koguduse õpetaja
Tiina Janno.
kell 15.20 Tõstamaa rahvamajas
LASTEAIA HEATEGEVUSÜRITUS
avatakse heategevuslik kohvik ja toimub õnneloos.
kell 15.45 jõuluteemaline kontsert, kus esinevad:
Lasteaialapsed
Pauliine Mäesalu ja Karl Sutt tantsukavaga
Andra Vaaks, Rando Rand ja Rain Randmaa
muusikalise kavaga.
Lastele avatud meisterdamiseks töötuba.

kell 16 Seli-Tõstamaa
Püha Vassilius Suure kirikus

9. detsember kell 10.00 Tõstamaa rahvamajas
JÕULULAAT

kell 16 JÕULUÕHTU JUMALATEENISTUS,
laulavad Katre ja Ave Veskimägi
Esmaspäeval, 31. detsembril kell 14
Vana-aastaõhtu
JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA


KRISTUSE LIHASSESÜNDIMISE PÜHA
TEENISTUSED
Tõstamaa osavallas
Esmaspäeval, 24. detsembril

kell 18 Pootsi-Kõpu Püha Kolmainu kirikus
Teisipäeval, 25. detsembril
kell 10.00 Pootsi hooldekodus
kell 12.00 Tõhela rahvamajas
Info telefonil 5384 1350, preester Agaton Paalberg

Kohviku tulu läheb Tõstamaa Lasteaiale, võimlemismattide soetamiseks.

13. detsember kell 16. 00 Tõstamaa raamatukogus
Kohtumine kirjanik Heli Künnapasega
15. detsember kell 12.00 Tõstamaa rahvamajas
EAKATE JÕULUPIDU
esinevad Reet Linna ja Aare Jaama
22. detsember kell 21.00 Tõstamaa rahvamajas
ÖÖS ON JÕULU
ansambel Reminders, Tuurit-Tuurit, DJ Kert Allas
Laudade broneerimine tel 449 6184, pilet eelmüügist 10 €, peoõhtul 12 €.

31. detsember Tõstamaa rahvamaja kohvikus
AASTAVAHETUSE PIDU
tasuta!
Korraldaja jätab õigused teha kavas täiendusi ja muudatusi!

Kes soovib värvilisel pinnal anda
edasi pühadesoove?
Ootame mõõtudega
L 93 x K 85 mm reklaame.
Saadaval 6 moodulit, kes ees see sees!

LEIDA MERELO 94
VOLDEMAR LANGUS 90
ELSA TIIK 89
MAIMO-RONNE NIINE 88
HELVI LIIVER 84
MIRJAM JAANSOO 82
HILLAR-AULI KINGO 82
AINO PÄRNA 77
JAAK LUMERA 77
VIKTOR JAANSOO 76
MART MARTSON 76
HEINO KAJA 75
SALME LEAS 74
OLIVER PÕLTSAM 72
RAIMO SOOMRE 71
HEINO TAMM 71

AIN MERILA
24.09.1968-10.11.2018

