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Vokiratas veeres
Kihnus

N

ovembrikuu esimesel
esmaspäeval ootasime
Munalaiu sadamas Kihnu saarele sõitu. Ilmataadi nägu
oli üsna tusane – tumedad, vett
täis pilved, ägedalt lainetav meri
ja tuule kiiruseks ennustati 21
m/s. Meresõit ei tõotanud eriti meeldivaid emotsioone. Aga
tuli minna, sest teisel pool merd
oodati meid.
Praamisõit läks oo datust
lõbusamalt – ei kõigutanudki nii
hullult. Suur Kihrnu Virve pakkus nii tuulevarju kui ka turvatunnet.
Sadamas oli ootel Veera Leas
ja vana veoauto, millega ikka on
turiste saarel sõidutatud. Vaatamata meie tantsijate suhteliselt
kõrgele eale, ei valmistanud väike ronimisharjutus probleeme.
Kiiresti täitus veoautokast sõitjatega. Tuul oli küll nii vali, et
kõik peakatted, sallid ja suurrätid olid äralennu ohus.
Rahvamajas kostitati meid
kuuma tee ja väikese külmarohu napsiga. Tegelikult tähistasid

võõrustajad möödunud eakate päeva. Abivallavanem Taivi Vesik tutvustas oma rahvale
tulevikuplaani, mille kohaselt
ehitatakse lähitulevikus saarele
30ne kohaline hooldekodu. Katrin Kumpan rääkis pärimuskooli tegevusest. Olukord on päris
hea – on piisavalt õpilasi ja pille.
Lõunaks pakuti maitsvat
mulgiputru ja kooki-kohvi.
Meelelahutuslik osa oli meie täita. Tutvustasime lühidalt Vokiratta 35. aastast ajalugu, misjärel
laulsime ansambli tunnuslaulu
„Vana vokk“. Mari oli tantsudest
kokku pannud nii vahva kava, et
see innustas meiega koos tantsima ka saare noori ja vanu.
Päeva naelaks kujunes Oriku
Liisu pulmalaulu esitlus Aima
poolt. Noorpaari parodeerisid Tanja ja Taimi. Peole andis
tõelise hoo sisse meile kõigile
juba omaseks ja armsaks saanud Mari sõbranna Õnnela Teearu. Õnnela mängud, laulud ja
naljad sütitavad alati kuulajaidvaatajaid ning tundub, et teda

ennastki. Sellepärast ongi tema
esinemine maruhoogne ja kaasakiskuv.
Koosolemise lõpus esitasin
paar küsimust saare tähtsamale
naisele Ärma Roosile:
Mida arvad uuest hooldekodu mõttest? Hooldekodu
on vaja nüüd, vähemalt aasta
pärast. Siis on saarel juba uus ja
noorem põlvkond.
Kuidas pidu meeldis? Pidu
meeldis, sest oli teistmoodi kui
saarel tavaliselt, eriti Oriku Liisu laul.
Suures peohoos ei märganud

keegi tuule tugevnemist. See
tõsiasi valmistas ajutist muret –
kas praam ikka Munalaiu poole
sõitma hakkab? Ootusärevuses
praadisime kuni kella 15neni,
siis pidi kohalik ilmateade ütlema, kas sõidab, või mitte. Kell
15.15 saabus selgus – praam väljub ja viib meid mandrile. Järgnesid viimased tänukallistuseed.
Eriliselt suur meiepoolne tänu
Veerale.
Nii möödus üks tormine, aga
meeleolukas sügispäev Kihnu
saarel.
Efeline
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JUHTKIRI
 Raske on ennast kokku võtta viimaste suveriismete kokku
pakkimiseks.
Iga töö alustamine võtab
niiii palju aega ja enamasti
jõuab enne pimedaks minna
ning siis on lihtne asjatoimetus
homse varna lükata.
Imelik, et november on alati ühesugune masenduse auk.
Lükkad ennast hommikul voodist välja, aga silmad on päev
otsa vidukil.
Targad hiinlased ütlevad,
et praegu ongi magamise aeg.
Vara üles ja vara voodi. Juua
ingveriga teed, süüa kodumaiseid toiduaineid ja iseäranis
imelist hapukapsast.
Kõik väljamaised puuviljad
poodi jätta, sest see on puhas
vitamiinideta suhkur. Näksida
kuivatatud õunu ja proovida
kergemaid toite pruukida.
Parem ekraanidega oma aju
õhtuti mitte kurnata, rahuneda
ja uinuda.
Kõike seda olen varemgi
kuulnud, aga kuidas küll ennast
mõistusele tuua ja sulgeda
helesinised ekraanid?
Lõpuks kui unne suigun,
näen unes lõpmatut mardipäeva.
Näen unes, et hoov on mardisante täis ja nad muudkui
trügivad tuppa ning karjuvad:”Marti, Marti, Martiii”!
Lõgistavad akende taga, katsuvad uksi ja ikka aina karjuvad.
Mina helistan 112le ja
nemad karjuvad mulle vastu:
“Ärge muretsege, teeme komisjoni, kannatage!” Kostümeeritud tegelased räuskavad õues
edasi ja ma olen meeleheitel.
Üritan põgeneda keldrisse
ja mürtsti kukun voodist välja. Haiget sain korralikult, aga
ärkasin vähemalt piinarikkast
unenäost.
Ülle Tamm,
toimetaja

Ja varsti ongi talv
A

eg lendab kiirelt, sest
juba varsti ongi detsembrikuu ning oktoober ja november on möödunult
kiirelt. Noortekeskuses on sellel
ajal toimunud nii mõndagi.
Iga neljapäev on meil külas
Marek, kes viib läbi kokandusringi. Kord valmistatakse midagi magusat ja siis ka soolast
ning omapärast. Halloweeni
ajal pandi rõhku just toidu välimusele. Valmisid rebitud küüned koos vihmaussidega – viinerid makaronidega jms.
Meid on külastanud ja
külastab ka tulevikus Jaana
Pärnu Tugilast. Noored saavad temaga vestelda erinevatele teemadel ja aegajalt tehakse
seda mänguliselt, sest nii on ju
lõbusam. Jaanat ootavad lapsed alati tagasi. Marekit muidugi ka.
Oktoobrikuu keskel lõppes
kuu aega kestnud lauatennise
turniir. Kokku osales 13 mängijat - 2 tüdrukut ja 11 poissi. I
koha saavutas Sten-Jents Käärt,
II koha sai Kuldar Juurik ja III
koha Karmo Kuristik. Järgmisena algas kabeturniir, kuhu
registreeris ennast 29 osalejat.
Eks paistab, millal saame võitja
välja kuulutada.
Oktoobrikuu vaheajal toimus noortekeskuse minilaager
“Mõtleme ja teeme koos”. Osales 12 noort. Jagasime osalejad
gruppidesse, sest kõigepealt oli
vaja gruppides koostada laagri kava, siis leppisime kokku,
mida sööme ja kes millist söögikorda keegi valmistab. Edasi otsustasime tegevused ja kui
kava sai seinale kirja, siis läksime kõik koos poodi toorainet
hankima. Peale esimese grupi kokkamist seedisime veidi
olukorda ja läksime saali mängima. Enne õhtusööki toimus

väike fotojaht noortekas ja juba
läks järgmisel grupil õhtusöögi kokkamine lahti. Õhtul mängisime xboxi, kes tahtis vaatas
ﬁlmi ja kes tahtis, see mängis
lauamänge. Magamisega oli nii
nagu oli, kes tahtis see magas ja
kes ei tahtnud see ei maganud.
Hommikusöök söödud hakkasime koristama ja võtsime laagri kokku – mis oli tore ja mis
võiks järgmine kord teistmoodi olla. Meil oli väga vahva ning
järgmine ööbimine noortekas
on juba 22.-23. novembril 2019.
Hal lo wee ni ajal toi mus
noortekas õudne pärastlõuna.
Oli palju nõidasid ja haldjaid.
Sai osaleda halloweeni teemalisel viktoriinil, mille koostas
Keitlyn Kaal, joonistada pilte
joonistusvõistluseks ning samal
ajal kuulasime külmavärinaid
tekivat muusikat. Julgemad kollid läksid pärast noortekeskuse

sulgemist alevi kortermajade
uste taha “Kommi või pommi”
nõudma.
Vahepeal oleme veel mänginud bingot, erinevaid lauamänge, külastanud skateparki, meisterdanud isadele kaarte ja tänu Kaidi Lumerale saame küpsetada piparkooke, mis
lähevad Tõstamaa lasteaia heategevuslikku kohvikusse müüki. Plaanis on ka Tõstamaa jõululaadal osaleda, seega ootame
kõiki Tõstamaa noortekeskuse
jõululoosile 15. detsembril Tõstamaa rahvamajas.
Meil on veel palju erinevaid
sündmusi ja üritusi tulemas,
seega jälgige infot ning rohkem
pilte meie sündmustest ja tegemistest leiate internetist – Tõstamaa noortekeskuse facebooki
leht ja blogi.
Karoliine Kask
Tõstamaa noortekeskuse noorsootöötaja

Levi: Tõstamaa PMÜ kauplus, Tõhela raamatukogu, Tõstamaa
TOIMETUS
Toimetaja: Ülle Tamm tel 505 5340, küljendaja: p2
raamatukogu, Pootsi pood, Tõstamaa bensiinijaam.
Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus Tõstamaa osavallakeskus
Trükikoda: OÜ Hansaprint
Internet: www.tostamaa.ee
Tiraaž: 450 tk
Saatke meile oma jutte ja fotosid aadressil leht@tostamaa.ee
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Eesti keele päev Pärnus
2019. aasta on kuulutatud
põliskeelte aastaks, seega
ka eesti keele aastaks. Selle
tähistamiseks toimus 1. novembril Pärnu Muuseumis
eesti keele päev, kuhu olid
kutsutud Pärnumaa koolide
vanemad õpilased. Meie
koolist osalesid viis gümnasisti ja õpetaja Mari Lühiste.
Päeva avasõnad ütles linnapea Romek Kosenkranius, järgnes tore muusikaline tervitus
Kihnu koolilastelt.
Tartu Ülikooli professor
Karl Pajusalu tutvustas oma
ettekandes „Eesti põliskeeled
ja Pärnumaa keeleline kujunemine“ uuemaid seisukohti eestlaste ja eesti keele päritolust,
samuti keele kujunemist ning
erinevaid murdeid ja murrakuid, ka seda, kuidas eri paigus
on sõnu erinevalt hääldatud,
kirja pandud. Pärnu muuseumi
direktor Aldur Vunk kõneles
sellest, milliseid keeli on aegade
jooksul linnas kõneldud. Selgus, et eesti keelest tähtsam on
olnud hoopis saksa keel ning
Pärnu on olnud üsna mitmekeelne linn. Tutvustus kandis
pealkirja „Mitmekeelsus läbi
Pärnu ajaloo“.
Läti Ülikooli lektor Reti
Könninge tutvustas eesti keele õppimise võimalusi nii laias
maailmas kui ka Lätis. Aule
Kink ja Marju Aasma Häädemeestelt rääkisid tuntud rahvaluulekogujast Marta Mäesalu-Kallasest ja tema suurest

elutööst nii rahvajuttude, -laulude kui ka mälestuste kirjapanijana – seda ka kõrges vanuses
ja viletsa nägijana.
Järgnes Pärnu emakeeleõpetajate ning õpilaste arutelu
emakeelest ja tänapäeva käibelaenudest. Päev lõppes kihnukeelse ühislauluga. Meie õpilased jäid eesti keele päevaga
rahule, meeldejäävaim ettekanne oli eesti keele õpetamisest
nii Läti kui teisteski ülikoolides.
„Eesti keele päev oli väga
tore, sest seal räägiti väga erinevatel teemadel. Näiteks Häädemeeste kultuuriajaloost ja kust
eesti keel üldse tuleb. Minu
lemmikteema oli aga eesti keele õpetamisest Läti Ülikoolis.
Lahe oli kuulda, et ka teistele
rahvustele meeldib meie keelt
õppida.“
„Ma imestasin just selle üle,
et nii paljud tahavad päriselt
eesti keelt õppida ja see on väga
tore.“
„Eesti keele päevast jäi meelde, et Pärnumaal on eri piirkondades kasutusel olnud iseloomulikke sõnu, näiteks Tõstamaa kandis „mede“ ja „tede“
vorm, mida olen isegi kuulnud.
Lätis ja teistes ülikoolides
õpitakse eesti keelt nagu võõrkeelt ikka. Arusaamiseks kasutatakse mõnd teist keelt, näiteks saksa, inglise või mõne
muu keele abi. Õpilased õpivad
eesti keelt lihtsalt sellepärast,
et neile meeldib Eesti või nad

huvituvad Eestist või on neil
mõni sugulane või esivanem
eestlane olnud. “
„Seal räägiti ka Eesti põliskeeltest ja sellest, kui suur osa
on olnud Pärnumaal nende kujunemises. Meile räägiti
tähtsatest inimestest, kes omal
ajal sõnu ja laule kirja panid, et
tulevastele põlvedele midagi
endast mälestuseks jätta. Saime kuulata ka Häädemeeste
lauluviisi – selle keel oli nii erinev sellest, mida mujal Pärnumaal räägitakse.
Kõnelesime veel käibelaenudest, mida noored kasutavad. Toodi palju näiteid nagu
feik, diip, rip jne. Arutasime,
millisest keelest on need tulnud ja miks me neid kasutame,
kui meil on olemas ka oma eestikeelsed sõnad nende kohta.
Pärast pikka arutlemist jõudsime järeldusele, et me ei saa
noori keelata kasutamast laensõnu ja nad võivad kasutada
oma keelt, aga ainult oma tutvusringkonnas. Vanemate inimeste ja võõrastega suheldes
tuleks kasutada ikkagi korrektset eesti keelt. Muidu võime
lõpuks minna üle mingile muule keelele ja meie ilus eesti keel
võib lõpuks hääbuda.“
Eesti keele päeva meenutasid õpetaja Mari Lühiste ning
õpilased Kärt Elismäe, Pille
Koppel, Risto Rand ja Birgith
Sinimeri.

Tõstamaa vapimärgi kandidaatide esitamine

T

õstamaa 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.

alevik, Pärnu linn või linnavalitsus@parnu.ee.

Ettepanekuid vapimärgi andmiseks saab esitada 15. jaanuarini 2020.
Kirjalik ettepanek saata Tõstamaa osavallakeskusele aadressil: Sadama tee 2, 88101 Tõstamaa

Vapimärgi andmise otsustab Tõstamaa osavallakogu. Vapimärk antakse üle Eesti Vabariigi
aastapäeva tähistaval üritusel.

Ettepanekusse märkida:
1) kandidaadi ees- ja perekonnanimi
2) põhjendus, mille eest tunnustust avaldatakse
3) ettepaneku esitaja nimi, kontaktandmed, kuupäev ja allkiri

TOV

Varbla suunal uued
bussipeatused ja
graafikud
 Alates 20.11.2019 on Tõstamaalt Varbla suunas sõitvate
bussiliinide sõiduplaanidesse
lisatud uued peatused:
NOORUSE peatus Tõstamaa
lasteaia ja tervisekeskuse juures
(Varbla mnt 24) ja
RANNIKU peatus Ranniku
külas enne Kastnat.
Tõstamaa suunal on ka bussiliini nr 67 õhtul Pärnust kell
17:10 väljuva bussi sõidugraaﬁkut korrigeeritud.
Vaata ka liinide 62-1, 62-2,
68, 326, 67 graaﬁkuid
www.peatus.ee

Hukkunud loomast
tuleb teada anda
 Meri uhub kevadest sügiseni Pärnu randadesse surnud
hülgeid. Tegemist on iga-aastase probleemiga, mida ikka ette
tuleb (eriti sageli just kevadel) ja
mis paneb hülgekorjuse leidnud
kodanikke küsima: kellele sellisest leiust teada anda?
Tõstamaal saab mererannalt
leitud surnud hülge kohta edastada info Tõstamaa osavallakeskuse infotelefonil 444 8161,
teavitada läbi „Anna teada“
rakenduse või anda teade edasi
linna infotelefonil 15 505.
Surnud suurulukitest teada
andmiseks on keskkonnainspektsiooni infotelefon 1313.
Kui märkate maanteel hukkunud looma, siis käituge järgnevalt:
Maanteel hukkunud suuruluk (hunt, karu, ilves, metssiga,
punahirv, põder või metskits)
- helistage keskkonnainspektsiooni telefoninumbril 1313.
Maanteel (riigiteel) hukkunud muu loom - helistage
maanteeinfo telefonile 1510.
Anu Villmann
Pärnu linnavalitsuse
kommunikatsioonispetsialist
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Koduigatsuseta õn

E

luilmaski ei oleks Kristiina Lepiku nii kaugele üksi minna julgenud,
aga kui ta Karin Miidule natuke naljaga pooleks Indoneesiasse sõiduks ettepaneku
tegi, teatas viimane, et lähme
muidugi.
Naiste reisikihu käivitas SA
Eesti Maaturismi korraldatud
huvi- ja õppereis Indoneesiasse, kuhu liikmeid osalema kutsuti. Karin kinkis reisi endale
juubeliks ja Kristiina tegi endale emapreemia. Nii kaugele reisides tuleb välja käia tubli mitu
tuhat ja kui juba tundmatusse
siis turvalise ja kindla reisiseltskonnaga, oli naiste ühine otsus.
Hakatuseks tuli 20 tundi lennukites mööda saata, mida suurem lennuk, seda mugavamad
tingimused: head söögid, ekraanid, aga natuke hirmus ka, tõdeb
Kristiina. Kumbki naistest polnud varasemalt nii pikalt taevalaotuses viibinud.
Esimene hetk Indoneesia Jaava saarel asuva pealinna Jakarta embuses oli nagu oleks saunalavale saabunud. Kohalik giid
Ruudi tutvustas oma maad inglise keeles, kellele vaja tehti tõlkes kokkuvõte.
Reisilistel oli eelnevalt võimalus valida ööbimist erineva-

te tärnidega hotellide vahel, mis
iseenesest ei olnud üksteisest
kaugel, aga arvestades kolmekümne miljonilise elanikkonnaga Jakarta superummikuid, neelas iga päev tohutult tühje tunde
bussis passides, et grupp kokku saada. Sellest veast tuleb reisi planeerides kindlasti õppida,
arvasid reisisellid. Lisaks tükeldas säärane korraldus tahtmatult maaturismi peret.
Liiklus oli meie mõistes hullumeelne. Ühel päeval sõideti
läbi linna bussis 9 tundi järjest
ja sellest neli tundi seisti ummikus, kirjeldavad naised võidu.
Õnneks käisid banaanimüüjad
oma kaupa pakkumas, nälga ei
jäänud. Ühest linna otsat pääseda teise oli nii vaevaline. Isegi
politsei eskort võeti appi. Hiljem
selgus, et kõige parema ülevaate
Jaavast sai rongisõidul, just see
reisimisviis säästis aega ja närve.
Indoneesia Vabariik on väga
mitmekesine maa. 17 500 saart
ja 240 miljonit inimest - sealhulgas kolmsada erinevat etnilist rahvusgruppi erinevate keelte ja kultuuridega. Jaava saarel
elab 80 protsenti moslemeid.
Õnneks ollakse harjunud üksteise usust lugu pidama ja seetõttu suudetakse külgkülje kõrval igapäevaselt hakkama saada.
Kohalikud on oma maa ja
riigi üle väga, väga uhked, nad
ütlevad, et neil on kõik olemas:
maavarad, suurem vaesus likvideeritud, eriline tähelepanu
kooliharidusel. Jakartat ei saa
lugeda turismimekaks, sest seal
lihtsalt pole midagi vapustavat
vaadata, pigem olid eestlased
need, keda kogu aeg pildistati ja
patsutati.
Kultuuri, hariduse ja kaunite kunstide keskuseks loetakse
Yogyakartat kuhu sõideti rongiga. Kohalikud jätsid väga vahetu,
sooja ja osavõtliku mulje. Turgudel oli huvitav ringi liikuda, sest
müüjad ei olnud liiga agressiivsed.
Oli ikka harjumatu vaadata,
et igas aias kasvas oma banaan,
ananass ja kookos. Loomulikult
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nnelik olemist õppimas
olid sealsed viljad magusamad
siinse kaubanduse produktidest.
Botaanilist mitmekesisust kirjeldades lähevad naised veel tänagi
elevusse.
Jaaval, ühe sultani palee
külastusel, potsatas mango Kristiinale peaaegu pähe, suured kui
melonid, mille valvurid kohe
koorisid ja külalistele pakkusid.
Mangod annavad saaki kord
aastas, aga banaan varustab
pererahvast saagiga aastaringselt. Väiksemate viljadega sordid
pidid meestele iseäranis kasulikud olema, teadis Ruudi rääkida.
Naistel oli võimalus visata
pilk ühe kohaliku kodu sisemusse, mis oli meie mõistes väga
askeetlik, aga nende jaoks normaalne. Keset laavatuhast valatud põrandaga maja oli koldeks
kaks kivi millel plaat peal ja oligi kogu köök. Õnnetundeks neil
liigseid asju vaja ei läinud.
Elatakse mitme perega koos
üsna kitsastes tingimustes. Elekter, pesumasin ja kaev olid majas
olemas kuigi katus paistis kohati läbi.
Külakogukonnal on oma
ühiskassa ja sinna panustab
nii riik kui ka iga külainimene.
Sõltub kogukonna tarkusest ja
tugevusest kui hästi küla areneb.
Javal võib küll osta piiramatult vett ja mahla, aga alkoholi sellel saarel erinevalt Balist ei
müüda. Täpsemalt on see letialune kaup, grupi toitlustamisel
tuli isegi õlu ette tellida. Õlut
mekkivat naist seal riigis hea pilguga ei vaadata.
Põhiliselt süüakse kolm korda päevas riisi ja sinna juurde
enamasti kana, vähem kala ja
loomaliha. Balil söödi ka sealiha palju. Ootamatult vähe pakuti mereande. Toidud maitsesid
üsna vürtsiselt. Kõige euroopalikum toit oli omlett. Magustoite
asendas enamasti värske puuvili.
Värskeid salateid ei sööda, ikka
riis, riis..
Jaaval sõideti jeepidega vulkaani tippu st piiluti tossava
kraatri, mis alles 2010 laastavalt
purskas, servast sisse.

Saare uhkuseks on maailma
suurim, 9. sajandist pärit Borobuduri budistlik tempel, mis
on kantud UNESCO maailmapärandi nimistusse. Tempel on
oma 1460 erineva reljeeﬁga kantud ka Guinnessi rekordite raamatusse.
Jaavalt siirduti 1,5 lennutunni kaugusele Balile. See mägine
jumalate ja deemonite saar asub
Indoneesia arhipelaagis kõige
tihedamini asustatud Jaava saare
ja väikese Lomboki saare vahel.
Ta on vaid 140 km pikk ning 80
km lai.
See oli ikka hoopis teine
maailm - ilus, rahulik, mõnus,
õhkasid naised. Palju hinduismi
altareid, kuhu hommikuti annetatakse, misjärel pühitsetud lilledest ja puuviljadest koosnev
annetus sõitis autos terve päeva kaasa. Kahe ja poole Hiiumaa
suurune Bali näitas ennast reisiseltskonnale nelja päeva jooksul.
Kristiina armastb küll väga
loodust, aga väikese gekoga ta
siiski tuba jagada ei soovinud,
laiali mindi sõpradena. Naistele
anti uus tuba.
Ootamatu oli balilaste matusetraditsioon. Inimese surm oli
pigem rõõmus sündmus. Lahkunu asetati lavatsile. See asus
omakorda varikatuse all koduhoovis. Lahkunu peab ootama,
millal sugulased leiavad mahti
koguneda ja tekib raha et matuseid korraldada. Nii ootasid lahkunud mehed ja naised eraldi lavatsitel nädalaid, et kord
tuhaks pudeneda. Tänapäeval
kasutatakse mõningast balsameerimist.
Kristiinale jättis eheda elamuse elus esimest korda snorgeldamine ja veel koos merikipkonnadega Gili saarel. Valge liiv,
korallid, palmide ja sinise taevaga – jumalik. Balil oleks tahtnud
pikemalt olla, tõdevad nii Kristiina kui ka Karin.
Mõistagi on turism Balil
peamine majandusharu. Sellega kaasneb saare prügistumine.
Hotellide ümbrus oli muidugi puhtam, aga tossavaid prügi-

mägesid võis kaugemal aimata.
Prügikaste isegi oli, aga ilmselt
on prügi töötlemine see pudelikael.
Merest välja uhutud vetikad
maeti iga päev liiva alla, mis tundus veidi kilplase tööna. Naiste
meelest võiks vetikaid komposti
või toiduna kasutada.
Kokkuvõtteks ütlevad naised, et tuleks rohkem elust
mõnu tunda ja et asjades see
päris rõõm kindlasti ei peitu.

Meie inimesed virisevad nii kole
palju. Ei taha seda vorsti, ei taha
toda sinki.
Koju tulles igatses Kristiina
esimese asjana tavalist lihtsat
vorstileiba ja seejärel kilu. Riisi ta
veel niipea ei taha. Karin rõhus
kohe verivorsti ja värskete salatite peale. Mõlemad on ülirahul,
et siit pimedast sügisest maailma kiikamas käisid.
Reisijuttu käis puhumas
Ülle Tamm
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Playback show 2019

Halloween
terve nädal
5. klass korraldas terve nädal, 28. oktoobrist kuni 1. novembrini, Tõstamaa keskkoolis Halloweeni.
Iga päev oli stiilipäev: esmaspäeval
õudusﬁlmide tegelased, teisipäeval vampiirid, kolmapäeval kummitused või nõiad, neljapäeval luukered või zombid ja
reedel multika tegelased. Esmaspäeval oli
vahetundide ajal kohvik avatud, kolmapäeval otsiti kõrvitsaid terve koolimaja
pealt, neljapäeval sai meisterdada ja reedel oli kummitustejaht.
5. klassi õpilaste enda muljed: tüdrukud tegid plakati, kostüümid olid lahedad, väga paljudel siiski ei olnud kostüüme. Halloweenil peitsime kõrvitsaid ja
teised otsisid neid, meil oli mõnus ja hea
olla.
Meie klassi tüdrukud tegid kohviku,
kus kõik asjad said lõpuks müüdud. Korraldamisel töötas terve klass ühiselt ja
nägi vaeva, et see nädal mõnusalt ja lõbusalt ära sisustada.

Tõstamaa keskkoolis toimus ka sel aastal traditsiooniline Playback show, mille
teemaks oli eesti muusika. Peaaegu kõik
klassid alates 5. klassist olid ette valmistanud põnevad etteasted, mida hindas
kolmeliikmeline žürii, kuhu kuulusid
Teele Tõnisson, Laura Jõe ja Karlo Salu.
Playback show on kooli üks populaarseimaid üritusi, mida oodatakse igal
aastal. Selle aasta teema „Eesti muusika“
valiti koos õpilasesindusega. Iga klass
sai loosiratast keerutades muusika otsimiseks ja kava koostamiseks aastaarvu
muusika leidmiseks.
Laval oli näha palju erinevaid eesti
artiste, nt Karl-Erik Taukar, Meie Mees,
Elina Netšajeva, Sünne Valtri ja paljud
paljud teised.
Väga tore oli vaadata, kuidas iga klass
oli vaeva näinud oma kavaga ning lavale
astusid ka õpetajad, kes esitasid samuti
miksitud loo - Tigrani, Aropi ja Merlyn
Uusküla repertuaarist.
Väikese vahepala esitasid meile ka
õpilaskodu noored.
Kõigile jagus nänni - klassidele jagati
tänukirjad ja kommid ning silmapaistvamad said eriauhinnad.
Esimese koha saavutas 10. klass, kellele kuulus rändkarikas ja suur kommikarp. Nemad laulsid enda klassi Elisele
Traﬃcu võrratu loo, kavas oli ka Koit ja
Getter-Jaani.
Teise koha saavutas 9. klass, kelle
kava algas särava Elina Netšajeva Eurovisooni looga. Kolmandaks jäänud 8.

klassi esitatud Elina Born jääb pikaks
ajaks meelde.
Playback show 2019 oli suurepärane. Taaskord oli rõõm vaadata andekaid ja säravate etteastetega noori. Eks
õpetajadki proovivad nendega sammu
pidada. Sedasorti üritused loovad kooli
lõbusama õhkkonna.
Loodetavasti jääb selline üritus aastateks meie kooli ürituste kalendrisse.
Järgmine aasta jälle!
Karoliine Kask
Tõstamaa Keskkooli huvijuht

KOOLI SÜNDMUSED
DETSEMBRIS:
Detsembrikuu algul on klassidevaheline
jõuluteemaline kunstikonkurss ja iga
teisipäeva hommikul tähistame adventi
11.12 Kooli mälumäng teemal “Jõulud”
12.12 Teatripäev “Kuidas teha oma koolist salliv kool”
Tõstamaa rahvamajas
19.12 Kooli jõulupidu kooli saalis
20.12 Kooli hommikune jõulukontsert
* Sündmusi võib lisanduda, seega jälgige infot kooli kodulehelt (www.tostamaa.edu.ee) ja
kooli facebooki lehelt
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4H laager "Tule maale"
8. - 9. novembril toimus Tõstamaa
koolis laager 4H noortele, et teadvustada maal elamise võlusid.
Laager oli kahepäevane, õhtul viie paiku saabuti ja laupäeva keskpäevaks oli
laager lõpetatud. Laager oli lühike, aga
sellegi poolest väga tegus ja meeldejääv.
Alustasime laagerdamisega reede
õhtul, kui enamus registeerunuid olid
saabunud. Laulsime 4H hümni ja rääkisime kodukorrast ning kavast. Pärast
seda mindi internaati oma tubadesse ja riietuti soojalt, et alevi vahel oleks
mugav orienteeruda. Riided seljas, alustasime orienteerumisega. Käidi vallamaja juurest mõisa pargini välja. Moodustati
neli võistkonda, igas tiimis oli vähemalt
üks kohalik noor ja läbida oli vaja seitse
punkti erinevate küsimuste ja tegevustega. Orienteerumine sai läbi ja seitsmest
ootas meid koolisööklas imemaitsev toit
koolikoka Mesikese poolt.
Kell 20.00 hakkas mõisas pihta kummitustuur, mida viis läbi Liina Käär. Terves majas põlesid ainult küünlad, ei olnud
elektrivalgust. Tuurile andsid vunki juurde Karmo, Grettel, Rebecca, Marleen ja
mina - paugutasime uksi, ilmusime kuskilt ja kadusime kuhugi. Enne seda, kui
teistel vaba aeg oli, seadsime atribuutika tuuri jaoks valmis: küünlad põlema,
nukud rippuma, hääled ja liikumised
paika ning uksed lahti. Tuuri tagasiside
oli positiivne, nii mõnedki ehmusid ja
mõtisklesid, mis siin mõisas ikkagi toimub. Suured tänud Liinale, kes oli valmis meiega sellist seiklust kaasa tegema
ja aitas välja mõelda kõike, mida välja sai
mõelda.
Hiljem mängisime koos mänge, tegime öist loodusteemalist kahooti ja jagasime loosipakke.
Hommikul sõime ja hakkasime end
Maria Talu külastuseks ettevalmistama. Oli plaan minna alevist liinibussiga,
aga kõik ei lähe alati nii nagu plaanitud
- jäime kogu seltskonnaga bussist maha.
Appi tulid laagrisse kaasa tulnud juhendajad, kes oma autodega lapsi edasi-tagasi sõidutama hakkasid. Läks küll aega,
aga loomad said nähtud ja pildid tehtud.
Kui olime tagasi koolimajas, läksime
koolisööklasse kõigi lemmikuid makarone sööma. Nende eest suur tänu kokatädi
Pillele. Kui kõhud täis söödud hakkasime
oma laagriga otsi kokku tõmbama. Lõpe-

tasime rõõmsa noodiga - jagasime igale
osalenud klubile tänukirjad ja juhendajatele kingikotid Sillametsa taimeaia kanarbikkudega.
Suur tänu meie toetajatele, kes andsid miskit head, et seda jagada laagrilistele, kas loosipakina või auhinnana. Meie
toetajad olid Saulepi kohvik-baar, Poisi
eine, Tradehouse, Viiking SPA, MyFitness, Popoco OÜ, Tõhela järve puhkeküla, Tõstamaa rahvamaja baar Väljas, Tõstamaa osavallakeskus, Noorteühing Eesti
4H, Mertex Mets, Marendow OÜ, Anu
Pagar. Suur kummardus meie kõigi poolt!
Nii meile, kui laagrilistele laager meeldis, kokku tuli 56 inimest. Teeme järgmine aastagi midagi harivat ja lõbusat
noortele, eks 4H moto olegi “ÕPIME
TEGUTSEDES.”
Kadri Vulkan
Tõstamaa 4H klubi Positiivne liige
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P

ärnu kunstiklubi kasvas
välja Rüütli tänaval asunud Pärnu I kultuurimaja
kunstiringist, kus kunstihuvilisi juhendas Leili Voll. Pärnusse
tööle suunatud Voll moodustas
seal oma esimese kunstiringi
1956. aastal ja vedas ringi paarkümmend aastat, kuni sellest
arenes välja kunstiklubi. 1976.
aastal asutas 9 kohalikku kunstihuvilist Pärnu Kunstiklubi.
Kunstiklubi on ühendanud
Pärnu ja Pärnumaa loomeinimesi pakkudes ühistegevuse
võimalusi ja väljundit oma kunstiloomingu esitlemiseks laiemale publikule. 2006. aastast alates

on klubi käsutuses ateljeeruum
Pärnu Kunstnike Majas, kus saavad maalimas käia kunstnikud,
kel kodus ruumi napib ning kus
toimuvad igakuised klubi koosolekud ja ühisüritused.
Klubi korraldab juba algus
aastatest peale vähemalt kaks
korda aastas oma näitusi ning
osaleb aktiivselt Pärnu kunsti
aastanäitustel. Märgilise tähendusega oli 1996. aasta, mil klubi pälvis Pärnu kunsti aastapreemia.
Klubi näitustel on teosed
olnud tehnikalt ja temaatikalt
väga erinevad nagu klubilased
isegi: ühed leiavad naudingut

Algab traditsiooniline
Tõstamaa Spordiklubi

VÕRKPALLITURNIIR

Osalema oodatakse kuni
8 liikmelisi võistkondi (4N+4M),
platsil 3+3
Mängitakse turniirisüsteemis
esmaspäeva ja kolmapäeva õhtuti
Tõstamaa rahvamajas vastavalt ajakavale, mis
edastatakse võistkondadele peale registreerimist.

Registreerimine sport@tostamaa.ee 28. novembrini
(võistkonna nimi ja liikmete nimekiri).
Osalustasu 100 EUR võistkonnalt. Info 5061930.

TULE LÖÖ KAASA !

looduse, loomade ja lillede realistlikust või impressionistlikust
maalimisest, teised kalduvad
abstraktsionismi või armastavad vaba värvimängu.
Paljud klubiliikmed esinevad
järjekindlalt oma personaalnäitustega Pärnu erinevates näitusepaikades.
Traditsiooniks on saanud
igasuvisesed maalilaagrid Eestimaa eri paigus. Looduse valguse- ja varjumängudest on käidud
inspiraatsiooni ning maalimisrõõmu ammutamas Kastnas,
Jaagurannas, Ridalas, Ruhnus,
Käsmus, Ermistu järve ääres.
Esinduslike maaliväljapane-

kutega on klubilased esinenud
Pärnu Augustiunetustel, Pärnu
Hansapäevadel, Tartu Hansapäevadel ja Viljandi Hansapäevadel. 2015. aastal viidi klubi
ülevaatenäitus taas vanade sõprade juurde Soome. Vaasa kunstiklubiga seovad pärnakidate
sõprussidemed juba 1990ndate
aastate algusest alates, mil esimeste näitustega üksteisel külas
käidi.
Pärnu Kunstiklubi tähistas
oma 40. sünnipäeva märtsikuus
juubelinäitusega Pärnu Linnagaleriis.
Pärnu kunstiklubi
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KUHU MINNA

NOVEMBER
Neljapäeval, 28. novembril kell 18 Tõstamaa rahvamajas
kogupereetendus “PIIP JA TUUT PIPARKÖÖGIS”
Pilet: eelkoolilaps 3 €, koolilaps 5 €, täiskasvanu 7 €, sülelapsed tasuta.
Piletid saadaval Tõstamaa raamatukogus ja
enne etenduse algust kohapeal.

DETSEMBER
Pühapäeval, 1. detsembril 1. ADVENT
kell 15 keskalevis jõulutulede süütamine
Jõuluaja soovid edastavad osavallajuht Anu Peterson ja
Pärnu Eliisabeti koguduse ning Tõstamaa Maarja
koguduse õpetaja Tõnu Taremaa.
Advenditule kojuviimiseks võtta kaasa küünal!
kell 15.15 Tõstamaa rahvamajas
LASTEAIA HEATEGEVUSÜRITUS
avatud kohvikud ja meisterdamisnurgad
kell 15.30 Tõstamaa rahvamajas
avatakse Pärnu Kunstiklubi maalide näitus.
Näha saab 2019. aastal Ermistu järve ääres toimunud
laagris tehtud töid. Eksponeeritud on Ella Žuliene, Marju
Lorentsoni, Ülle Raidma, Ly Saadi, Tiina Erala, Malle
Heinoneni, Ljudmilla Ljulko ja Lea Kalde maalid.
Näitus jääb avatuks jaanuari lõpuni.

kell 16 Tõstamaa rahvamajas
MUUSIKALINE JÕULUTERVITUS Kristjan Kasearult

Neljapäeval, 28. novembril kell 18
Tõstamaa rahvamajas
etendus kogu perele:

Laupäeval, 14. detsembril kell 12 Tõstamaa rahvamajas
EAKATE JÕULUPIDU
Esineb Ervin Lillepea pereansambel
Info ja registreerimine: 5596 6223 Tiiu, 444 8161/529 4440 Liia.

Pühapäeval, 15. detsembril kell 10 Tõstamaa rahvamajas
JÕULULAAT
Meeleolu loovad Päkapikuemand Kata ja lõõtsamees
Rein. Jõuluõnneloos! Ootame omatehtuga kauplema!
Info ja laadale registreerimine: tel 523 6350 /
e-post: tostamaarm@gmail.com.

Reedel, 20. detsembril kell 18 Tõstamaa rahvamajas
MEIE JÕULUD
rahvalike traditsioonidega jõulupidu tervele perele.
Külla tulemas Kihnu Virve koos pereansambliga.
Laulame, tantsime, mängime!
Esinevad meie maja isetegijad.
Esietendub Tõstamaa rahvamaja näiteringi ja
Tõstamaa keskkooli õpilaste jõuluetendus
"Päkapikkude suvejõulud" (autor: Sirje Vill).
Lõõtsalood Rein Pihelgas
Laupäeval, 21. detsembril ja pühapäeval, 22. detsembril
Pärnu linna jõuluturul Iseseisvusväljakul
Tõstamaa rahvamaja näiteringi ja Tõstamaa keskkooli
õpilaste ühisnäidend “Päkapikkude suvejõulud”
Pilet: eelkoolilaps 3 €, koolilaps 5 €, täiskasvanu 7 €, sülelapsed tasuta
Piletid saadaval Tõstamaa raamatukogus ja enne etenduse algust kohapeal.

Teisipäeval, 31. detsembril Tõstamaa rahvamajas
SÄRAV AASTAVAHETUSE DISKO
Korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel täiendusi ja muudatusi.

