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Õde või vend, aga igatahes Ervin

E

rvin Saatmäe ütleb enda
olevat paikne inimene st
elanud kogu elu praeguses Lääneranna vallas Paatsalu külas. Kooliharidust viimistles Vatla, Varbla ja Pärnu kutsekeskkoolis. Ellu astudes oli Ervinist saanud kutsetunnistusega
mööblitisler.
Umbes viis aastat tagasi tundis Ervin, et tahab midagi muud
teha. Ta käis talvel õppimas kiirabiau to ju hiks. Õn ne tu seks
ei leidnud ta sellel ametipostil tööd. Edasi mõtles mees, et
tahaks meditsiinist veelgi rohkem teada saada, kõik see tundus nii põnev ja huvitav. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Pärnu grupis asuski hakkaja mees
õppima. Kindlasti poleks seda
juhtunud kui oleks pidanud
Tallinna või Tartu vahet sõitma. Konkurss oli kolm inimest
kohale. Vestluse ja katsete põhjal
arvati Ervin õpilaste sekka.
Õe õpinguteks kulus 3,5 aas-

tat. Kõige raskem oli aja leidmine, sest samal ajal töötas Ervin
täiskohaga Pärnu-Jaagupi päästekomandos. Tuli hoida ennast
järjel, ei tohtinud lasta võlgadel
tekkida. Alguses loomulikult
käsi verevõtmisel värises, aga
harjutamine teeb meistriks, on
mees optimistlik. Kooli kõrvalt
käis Ervin väikese koormusega
ka haiglas tööl ja seal sai palju
erinevaid toiminguid harjutada.
Eelnevalt tuli praktikandil patsiendilt luba küsida. Pidev praktika teeb kindlamaks.
Peamiselt on Ervini ülesanne tervisekeskuses arsti assisteerimine ja analüüside võtmine. Tihti tuleb mõõta vererõhku
ja anda soovitusi külmetushaigustega võitlemiseks. Teinekord
tuleb patsienti lihtsalt hea sõnaga toetada.
Praegusel ajal soovitab õde
Ervin säilitada rahu, mitte minna kaasa hüsteeria ja paanitsemisega vaid suhtuda olukorda
talupoja tarkusega. Liikuda pii-

savalt ja toituda mitmekülgselt.
Parim toit meie menüüs on keemiavaba enda kasvatatud aedvili hautatud ja keedetud kujul.
Juurde sobib kvaliteetne liha või
kala. Kindlasti soovitab Ervin
vältida liigset soola tarvitamist.
Lisaks õe tööle võtab Ervin

vabal ajal osa Vatla vabatahtliku
päästekomando tööst ja on kirglik mälumängur.
Nii hea ja lahke poiss!
/Efeline/

TÕSTAMAA RAHVAMAJA TÄNAB!

Viis sügist tagasi alustas rahvamaja seinte vahel taas lauluharjutusi segakoor. Asutajaks ja eestvedajaks energiline ja innustav koorijuht Ivi Kask. Tunnustame ja täname!

Eakate klubi tähistas kümne aasta kooskäimiste
ja kohtumiste juubelit. Pildil klubi looja ja hing
Lya Vesik. Tunnustame ja täname!

TT
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A

rvas, mis arvas oma elukohast väike
inimene, aga nüüd on siis asi selge,
sest riigikontroll on raadios rääkinud. Elad ikka ääremaal, mis ääre maal.
Oli seal üks Jaagu nimeline, a tema nihverdas meid linna poole ära. Eks ta nüüd
karistuseks saigi selle igavese haridusreformiga maadleva ministeeriumi, no ei saa inimene ometigi aru, et linn on linn ja maa on
maa. Teinekord ka soomaa, põllumaa, metsamaa, eramaa. Nüüd on hoopis hull lugu
lahti, sest enne nad varjasid seda ääre asja
väikse linna sildi taha, vot nüüd tuli suurelt
unistamine ning tahavad kohe kõik metsad
ja laaned tükkis küladega sitiks ümber panna. Kuidagi pidi sel valimistega asja olema.
Hakatuseks panevad Jaagud koolid kinni ka, alguses ütlevad, et mis te köhite seal,
vaatake kodus ekraani ja tarkus tuleb iseeneset pähe. Ai, need poisid on krutskeid
täis. Pärast ütlevad väikesele inimesele, et
mis me siin metsavahel vahutame, paneme
kooli hoopis kinni. Hulga raha jääb alles. Ise
elate ääre peal, kesse käsib, ise tahate, sõitke
linna. Seal koole jalaga segada ja majad on
suured. Väike inimene sitisse ei taha, hoopis seenele iga kell.
Väike inimene otsustab kogu südamevalu peale ajud soojas hoida. Aga oh häda
ristsõnad kõik juba ära lahendatud ja ajusoojuseks saanud. Postkontorist kadus igasugu müügikaup nagu kevadine olematu
lumi ja söögipoes pole veel säherduse kraami müümine äriplaani tulnud.
Ah, kuidas sõrmed kibelevad ruutudesse tähti trükkima, et saaks aju mõnusalt surisema. Kas suures hädas sõita linna
ajalehekioskisse, sajakiltsane ring koos võimaliku koroonapisikuga või kududa kiiresti soe ja paks müts ning hoida seal all soojas
oma viimast talupojatarkust. Ta läks, väikene inimene, ahju kütma ja vardaid otsima.
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

 Võtsid osa: Karoliine Kask, Mati Lehola,
Anu Randmaa, Toomas Rõhu, Tõnu Salu,
Mark Soosaar, Madis Veskimägi.
Kutsutud: Tõstamaa osavallakeskuse
juhataja Anu Peterson, abilinnapea Meelis Kukk, abilinnapea Silver Smeljanski
(Teamsi vahendusel), linnavara- ja heakorrateenistuse juhataja Karmo Näkk (Teamsi vahendusel), volikogu esimees Andrei
Korobeinik (Teamsi vahendusel), Tõstamaa
rahvamaja juhataja Katri Järg.

PÄEVAKORD:
1. Pärnu Linnavolikogu 24.05.2018 määruse nr 26 „Represseeritu ja represseerituga
võrdustatud isiku maamaksust vabastamise
kord“ muutmine eelnõule arvamuse andmine. Eelnõud tutvustas Silver Smeljanski.
Määruse muutmine on vajalik määruse
maamaksuseadusega kooskõlla viimiseks.
OTSUSTATI: Toetada esitatud eelnõud.
2. Pärnu Linnavolikogu määrus „Heakorraeeskirja ja koormise kehtestamine“ eelnõule arvamuse andmine.
Eelnõud tutvustas Karmo Näkk. Eelnõu
eesmärk on kehtestada Pärnu linna haldusterritooriumil ühetaolised ning kohaliku
omavalitsuse eripärasid arvestavad heakorda tagavad nõuded. Heakorra tagamise eesmärgil määratletakse ülesanded, mida tuleb
heakorra tagamiseks erakinnistul teha või
millistest tegevustest hoiduda. Piirdutud on
üksnes kinnistutega, mis asuvad tiheasustusalal või tihedalt asustatud hoonestatud
elamualadel. Toimus arutelu.
OTSUSTATI: Toetada esitatud eelnõud.
3. Pärnu Linnavolikogu määrus „Pärnu linna 2021 eelarve“ eelnõule arvamuse andmine. Eelnõud tutvustas Meelis Kukk. Toi-

mus arutelu.
OTSUSTATI: Toetada esitatud eelnõud.
4. Pärnu Linnavolikogu otsus „Pärnumaa
Omavalitsuste Liidust väljaastumine“ eelnõule arvamuse andmine. Eelnõud tutvustas Andrei Korobeinik. Toimus arutelu.
OTSUSTATI: Mitte toetada esitatud eelnõud.
5. Jooksvad küsimused/infominutid
5.1. MTÜ Manõja Päästekomando ettepanek linna eelarvesse. Toomas Rõhu tutvustas MTÜ Manõja Päästekomando esitatud ettepanekut.
MTÜ Manõja Päästekomando soovib
2021. aastal teha uue taotluse Väikesaarte
programmile kolmeteljelise ATV Polaris
6x6 ostmiseks. Selle hind koos kõigi oluliste lisadega on 17 777 eurot. Kaasﬁnantseering peab olema vähemalt 15%. Seetõttu teeb MTÜ ettepaneku lisada 2021. aasta
Pärnu linna eelarvesse kaasﬁnantseering 2
666 eurot MTÜ Manõja Päästekomandole
ATV ostmiseks.
OTSUSTATI: Ettepaneku poolt 6 häält, 1
erapooletu.
5.2. Kiirgustegevusloa andmise probleemist Tõstamaa Tervisekeskusele
Mark Soosaar ja Madis Veskimägi tegid
ülevaate probleemist seoses Tõstamaa Tervisekeskuse röntgeniaparaadi kasutamisega
ja kiirgustegevusloa väljastamisega Kiirguskeskuse poolt.
OTSUSTATI: Teha osavallakogu poolt
vastav kiri abilinnapeale ja ministrile.
Täismahus koosoleku protokoll on leitav
Pärnu linna dokumendiregistrist.
TOK

Käsitööpood rabab iga laada eest
 Tänavune mardilaat toimus täitsa teisiti.
Käsitöölised kauplesid internetis ja kodukandi müügipaikades.
Laada moodi kogu üritus ei olnudki, aga
reklaami üle Eesti tehti kõvasti. Kästööpoes
müüdi edukalt ja selgus, et ka nii saab. Kaup
ja ostja said igatahes kokku.
Tõstamaakate sõnul läks kauplemine
kenasti. Käsitöö kauplus töötas kolm päeva jutti. Peale kohaliku rahva liikus ringi nö
käsitööturiste, kes ostsid kaupu ja vaatasid
laiemalt Tõstamaal ringi. Epp Maria Kokamäe reklaam roositud kinnastele oli paljudele väga innustav.

Käsitöödest olid ostjate seas populaarsed sokid ja suss-sokid, keraamika, lavendlikimbud, meestekapid, lõng, seebid ja roositud kindad.
Kaubaks läksid hästi ka Merelaiu purgisupid ja hoidiseid, kärjemesi ning Suti gin ja
mädarõika viin.
Käsitööpood on avatud igal advendilaupäeval ja pühapäeval, 13. detsembril.
Eelistagem jätkuvalt omakandi kaupa.
TT
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Esimesel advendil algas
jõulukaunistuste
konkurss
Pärnu linn kuulutas esimesel advendipühapäeval
välja 2020. aasta jõulukaunistuste konkursi.
Konkursi eesmärk on tiivustada ettevõtteid, asutusi ja
kodanikke ehtima jõuluootusajal hoonete fassaade, aknaid
ja hoove ning andma nii panuse kodulinnas pühademeeleolu
loomisse.
Jõulukaunistuste konkursist
võivad osa võtta kõik: nii era- kui
kortermajade elanikud, koolid,
lasteaiad, ettevõtted, organisatsioonid ja asutused.
Jõulukaunistuste konkursil
toimub hindamine kuues kategoorias:
 parim vaateaken
 parim kortermaja aken
 parim eramaja keskuslinnas
 parim eramaja osavaldades
 parim korterelamu
 parim asutus (k.a. koolid ja lasteaiad)
Pärnu linnaaednik Anu Nurmesalu kutsub aktiivselt hooneid ja õuealasid dekoreerima.
Linnaedniku sõnutsi ei ole ehtimise juures esmatähtis kaunistuste hulk ega mastaap, vaid
ennekõike soov muuta ümbruskonda pühade puhul kenamaks.
„Pimedal ajal, eriti veel lumevaesel talvel, igatsevad inimesed
valgust, ilu ja emotsiooni. Oma
kodu, töökoha, kooli või lasteaia ehtimine tekitab hea tunde iseendale, naabruskonnale
ja laiemalt tervele kodukandile.
Iga vahvalt dekoreeritud hoone,
aken või hoov annab linna üldmuljele nii palju juurde ja loob
meis kõigis mõnusat jõulutunnet,“ ütleb Nurmesalu.
Põnevaid, armsaid, efektseid
ja isegi vaatemängulisi jõulukaunistusi on üle terve Pärnu iga
aastaga aina rohkem ning inimesed annavad neist ka julgelt
linnaaednikule teada.
Agarat kaasa löömist see-

Infot parimate
jõulukaunistuste kohta
oodatakse
20. detsembrini.
Lühikirjeldus ja
aadress ning võimalusel
ka foto
jõulukaunistusest saata
anu.nurmesalu@parnu.ee.

kordsel jõulukaunistuse konkursil ootab linnaaednik nüüdki.
„Konkurss võiks anda inimestele motivatsiooni võtta
ette dekoratsioonide meisterdamise või anda põhjust tuua
üle aastate keldrisügavusest
taas välja jõuluehted, mida
pole ammu üles riputanud.
Kaunistused ei pea olema
poest ostetud, need võib ka ise
teha. Soovin inimestele head
tegutsemisindu ja fantaasialendu ning kui inspiratsioonist puudu jääb, siis ehk leiab
seda siitsamast linnaruumistki,“ ütleb Nurmesalu.
Parimate jõulukaunistuste kohta ootab linn infot 20.
detsembrini. Lühikirjelduse
ja aadressi ning võimalusel ka
foto dekoratsioonidest palume saata Pärnu linnaaednikule
e-postil anu.nurmesalu@parnu.ee.
Jõu lu kau nis tu si hin dab
žürii, kuhu kuuluvad abilinnapea arengu ja planeerimise
alal, linnakujunduse spetsialist, linnaaednik ning kultuurija sporditeenistuse kultuuritöö
peaspetsialist.
Võitjad kuulutatakse välja enne jõulupühi. Parimaid
tunnustab linn mitterahaliste auhindadega, mille on välja
pannud OÜ Adam Decolight.
Anu Villmann
Pärnu linnavalitsuse
kommunikatsioonispetsialist

Lasteaias totaalne lasteuputus
 Tõstamaa lasteaias on suur kohtade puudus. Lapsed on enamasti oma osavallast pärit, mis on muidugi väga tore, et lapsevanemad nii tublid on. Kui pikaks ajaks selline lasterohke olukord
püsimaa jääb on juhataja Kadi sõnul väga raskesti prognoositav.
Pärnu linna toel asuti ruumipuudust likvideerima. Ehitushanke tulemusena tegi parima pakkumise OÜ Marendow ning
usin toimetamine korrastatavates ruumides juba käib. Lasteaias
saab tööd üks täiskohaga õpetaja ja 0,5 kohaga õpetaja abi. Mõistagi suureneb pisut ka liikumis- ja muusikaõpetaja koormus. Praegu on juhataja sõnul põnev aeg, vaja on veel mõned mööblitükid
muretseda. Alates 4. jaanuarist hakkab lasteaias tööle kolm rühma.
Tänavune jõulupidu toimub vabas õhus. Lapsevanemaid pittu ei lubata, aga loodetavasti lastakse jõulumees kommikotiga
väravast sisse. TT

Jõulukaubandus virr-varr virtuaalseks
 13. detsembril plaanis olev jõululaat Tõstamaa rahvamajas
muutub sel aastal virtuaalseks.
Tõstamaa rahvamaja Facebooki lehelt on leitav üritus “Tõstamaa jõululaat”, kus jagame laadal kauplejate kontakte, pilte toodetest või kodulehe linke. Ostuhuvilistel on võimalus leida omale
meelepärased tooted.
Jõuluaeg on imede ja heategude aeg, kui kauplejatega hästi kokku lepite, siis usinad päkapikud olid nõus kauba suisa koju kätte
toimetama. Kaubelda soovijatel palun ühendust võtta katri@tostamaa.ee, kinnitada oma kauplemissoov ning jagada infot toodetest, kodulehekülgedest ja kontaktidest, mida lubate meil ürituse
lehel jagada.
Hoiame omapoolselt turu aktiivse ja avatud kuni 20. detsembrini 2020. Katri

Aeglane loojang
 Oli ilusa päikeseloojanguga õhtupoolik, kui Hartwin oma
lõõt sahelid Tõstamaa rahvamaja saalis valla tõmbas. Pill
helises nii mahedalt,
et viis sekundiga 15
kontserdikülastajat
meditatiivsesse seisundisse.
Kõ la sid lo o d
Hartwini sooloplaadilt “Waterman”. Tegu oli korooonaprojektiga, nagu pillimees heas
eesti keeles tutuvustas. Waterman tähendab ﬂaami keeles veevalajat, märgib tähtkuju, milles muusik sündinud on.
Hartwin mängis lõõtsal, mis oma ehituselt on diatooniline
akordion ja valmistatud Aafrika puidust kuulsa Itaalia lõõtsameistri Castagnari poolt.
Mängitud lood olid sügavalt tunnetuslikud, jutustades mingi
loo või hetke muusiku elust, kandes tähenduslikke pealkirju, näiteks “Aeglased hommikud”. Kontsert leidis aset Tõstamaa rahvamajas isadepäeval, 8. novembril. Katri
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KOOLIMAJA KAJASTAB

Koolielu koroona ajal
Ei ole kerge see aeg. Hetkel peab
arvestama, et koolimajja sisse
astuda niisama ei saa, pead eelnevalt kokku leppima kooli direktoriga.

AUTAHVEL

See kehtib ka lastevanematele. Peseme
hoolikalt käsi, väldime suuri kogunemisi
siseruumides, hoiame distantsi ja suuname õpilasi õue vahetundide ajal. Esimene
aasta, kus õhtune kooli jõulupidu jääb ära
ja asendub väliüritusega.
Päris ilma üritusteta ka ei saa, seega tuleb mõelda ja organiseerida tegevusi nii, et jälgime reegleid. Novembrikuu algas meil näitusega “Minu isa”. Kõik
huvilised said tuua näitusele enda tehtud
pildi oma isast. Pildid olid üleval I korruse fuajees.
6. novembril toimus kooli arvutiklassis KüberPuuringu eelvoor 6. - 9. klassile.
KüberPuuring on algajate talentide tuvastamise võistlus, mis koosneb individuaalsest eelvoorust ja põhivoorust. Võistlusel
võivad osaleda 7. - 12. klasside õpilased ja
kutsekooli õpilased (mitte vanemad kui
18 aastased). 1. ja 2. tunni ajal osalesid 6.
ja 8. klassi õpilased ning 3. - 4. tunni ajal 7.
ja 9. klassi õpilased. Parimad (3 tüdrukut,
3 poissi) pääsesid lõppvooru, mis toimub

8. detsembril 2020.
Kevadise kriisi tõttu jäi ära eelmise
õppeaasta 8. klassi loovtööde kaitsmine.
Seega toimus see nüüd sel õppeaastal,
kui õpilased on juba 9. klassis. Õpilased
esitlesid väga toredaid ja andekaid töid.
Kes õppis leivateo selgeks, kes meisterdas
savist nõusid või kabe mängu, kes meisterdas puidust pildiraami või periskoobi, kes kirjutab laulusõnu ja lisab sellele
muusika ja palju muid põnevaid praktilisi tegevusi. Jääme ootama gümnaasiumi
põnevaid uurimistöid.
18. novembril osalesid osad 6. - 7. klassi õpilased programmis “Peakokad koolis”. Meie kooli külastasid peakokk Evari
Tšetsin ja kooli kokandusringi juhendaja
Marek Sild. Nende abil valmisid oivalised
toidud kooli kokanduse klassis. Maitsta
sai pastat, praetud köögivilju ja ahjusooja
saia – kõik oli imemaitsev.
25. novembril oli koolil kaugõppepäev,
et õpilasi ja õpetajaid harjutada distantsõppeks. Kõik õpilased õppisid kodus,

välja arvatud 1. - 4. klass, kes käisid õppereisil Kurgjal. Sel päeval toimus õpetajatel ka koosolek, õppenõukogu ja Oﬃce
365 koolitus kooli arvutiklassis. Seoses
koroonaga toimuvad õpetajate koosolekud kooli saalis, sest seal on inimesi lihtsam hajutada, kui õpetajate toas. Kuu
lõpus toimus kooli üldkogunemine õues
koolimaja ees, et vältida ülerahvastamist
siseruumis.
Hoolimata keerukatest koolioludest
lõpetaks loo ikkagi positiivsete uudistega.
Meie vahvad 10. klassi õpilased koostöös
klassijuhataja ja kooli direktoriga on valmis teinud ühe põneva lühiﬁlmi mõisakoolide kummitusﬁlmide festivali jaoks.
Kõik huvilised leiavad lühiﬁlmi kooli
kodulehelt www.tostamaa.edu.ee. Mine
ja vaata!
Olgem terved!
Karoliine Kask
Tõstamaa keskkooli huvijuht-noorsootöötaja
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Noortekas ööbida on äge

N

oored ootavad väga,
millal noorsootöötaja
annab teada noortekas
ööbimise kuupäevad. Minilaagrid on ühed kõige oodatumad
üritused, aga loomulikult toimub meil ka palju muud põnevat, millest noored rõõmuga osa
võtavad.
Kahe kuu jooksul on noortekeskuses toimunud nii mõndagi. Oktoobrikuu algas Jaana ja
Helena külaskäiguga. Nad viisid
läbi ANKi (Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus) infotuba
“Sugu ja seksuaalsus”. Tõstamaa
noori oli kohal igas vanuses ja
üritus oli edukas.
Oktoobrikuu lõppes traditsioonilise bingoga. Novembri alguses sai meisterdada oma
isale kaarti ja Rico küpsetas kõigile soovijaile Brüsseli vahvleid.
Kaasa oli vaja võtta ainult moosi. Novembrikuu lõpetas noorsootöö nädal, kus kolmapäeval
toimus üle-eestiline tantsuaktsioon, neljapäeval traditsiooniline üle-eestiline helkurkõnd
“Helkuriga sõbraks”, neljapäeval
ja reedel oli võimalus igal noorel tutvustada ja näidata oma
hobi ja huvi ning reedel viidi läbi
piparkoogimeistrite töötuba
koos juhendaja Kaidiga.
Hea meel on meil selle üle,
et igal neljapäeval toimuvad
kokandusringid, kus saadakse olulisi teadmisi kokanduse
vallas ja samal ajal tehakse toidud koos juhendajaga valmis.
Oktoobris ja novembris õpiti pärmitaigna tegemist, millest
valmisid maitsvad ahjupitsad,
ühiselt valmis koorene peedisupp, meisterdati köögiviljadega
kevadrullid, vahelduseks tehti ka
midagi magusat – puuviljasalatit, šokolaadi küpsisetorti, vahvleid. Koos valmistati rahvustoidu staatusesse tõusnud mulgiputru. Kõige selle asja juures on
eriti tore see, et peale kokandusringi saab ühiselt valmistatud
road ära süüa ja ei ole mingit toiduga pirtsutamist.
Noortekeskuse paljude ürituste seas on siiski kõige popimad ja oodatumad minilaag-

rid. Neid oli oktoobris kaks ja
novembris üks. Kohtade arv on
mõistagi piiratud!
Oktoobrikuu keskel toimunud minilaagris alustati kooli juures oleval discirajal väikese võistlusega. Kuigi varbad olid
lõpuks päris märjad ja üks discitaldrik lootusetult pargi avarustesse ära kadunud, suutsid
laagrilised isegi päikese välja
meelitada ja discgolfi võistlus
viidi lõpuni. Peale seda kõhud
korralikult just oma maitse järgi valmistatud pitsat täis söödud, jätkasid noored rahvamaja
spordisaalis taas meelepäraste
sportlike tegevustega. Ei olnud
plaanis võitlust korraldada, aga
Pioneeride võrkpall kujunes kuidagi iseenesest tõeliselt tuliseks
lahinguks.
Õhtu jätkus orienteerumismänguga Tõstamaa alevis.
Fotod, mis selle mängu ajal tehti olid ägedad ja samas ka naljakad ning tekitasid ühisvaatamise

käigus lõbusaid naeruturtsakaid!
Merili eestvedamisel mängiti
Kahooti pea südaööni. Mängiti
veel piljardit, kaarte, lauamänge,
lobiseti ja arutati maailmaasjade
üle ja seda päikesetõusuni välja!
Hommikuks soojad pannkoogid maasika toormoosiga ja saigi koju nädalavahetust nautima
minna!
Koolivaheajal toimus uus
minilaager, mille päevakavad
noored ise koostasid. Rahvamaja saalis on hea joosta, palli ja
muid sarnaseid mänge mängida. Üks tore seltskond kavandas
suures saalis takisturaja, mida
kõik aja peale läbida said ja nii
selgusid kiiremad. Noortel oli ka
oma vaba aeg – siis käidi poes ja
mängiti erinevaid mänge. Õhtul
vaadati ﬁlmi ja see, kes ﬁlmi vaa-

data ei tahtnud sai lauamängu
mängida koos Karoliinega.
Söö gipau sid ot susta sime
teha ühiselt. Lõunaks tegime
makaronid hakklihaga, õhtusöögiks olid friikartulid viinerite
ja nagitsatega ning õhtune näks
ﬁlmi vaatamiseks popkorn, puuviljad ja köögiviljad. Hommikul
olid võileivad ja soojad pannkoogid moosiga.
Teisel päeval pakkisime asjad
kokku, koristasime ruumid ja
kirjutasime midagi positiivset igaühe kohta. Noored läksid rõõmsalt koju ja sooviga ka
järgmisel ööbimisel osaleda. Ehk
juba varsti!
Novembrikuu minilaag ri
osalejate nimekiri täitus kiiresti. Selle korra menüü oli seekord
vene köögi mõjutustega. Pikast
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nimekirjast valisime välja pelmeenid hapukoorega, küpsisetordi ja pannkoogid ohtra kohupiimaga. Kevin võttis kohe pelmeenide praadimise enda õlule
ja “lendas” noorteka köögis ringi nagu tõeline pelmeeni proﬀ.
Noorte lemmikuks osutusid
peekonitäidisega pelmeenid.
Lauri oli tõeline õhtujuht ja
viis oma eelmise noorteka laagri lõpus välja pakutud ideed
kõik ellu! Merili, tehnilise taibu
ja naiseliku kavalusega assisteeris teda. Me lihtsat ei saa ilma
spordita! Saab see siis toimuma
spordisaalis või tugitoolis. Fifa
jalgpalliturniir tekitas korraliku närvikõdi ja hõisked mängus
löödud väravate üle kajasid kaua
noorteka seinte vahel. Pioneeride võrkpall tundub juba laagris traditsiooniks saavat. Sellist
tulist punkt- punktis lahingut ei
oodanud keegi. Hilisõhtul mängisime kahooti. Küsimused tegi
Lauri ja teema oli “Muusika”.
Küsimusi oli maailmaklassikast
kuni tänapäeva Nubluni välja.
Öösel tekkis mõte jõulukuusk üles panna. Seda me ka
tegime. Mis sellest, et nädal
enne 1.adventi. Kui palju hubasust, soojust ja valgust sai korraga noortekasse. Heale tundele andsid lisa kõlaritest kostnud noorte lemmik jõululaulud.
Mõnusalt kokkuhoidva suurpere tunne oli.
Juba hommikul küsiti, kas ja
kunas järgmine laager toimub.
Kui püsime terved, hoolime üksteisest, peseme käsi, kasutame
maski ja viibime palju värskes
õhus, siis on lootust, et varsti!
Koroona aeg on keeruline,
aga kui riik keeldu ette ei pane,
siis toimetame noortekeskuses
nii nagu ikka. Tulemas on noortekeskuse 10. sünnipäev. Kahjuks seoses hetkeolukorraga
suurelt pidada ei saa, aga pidamata ka ei jää. Ikkagi 10 aastat
on meie oivaline noortekeskus
toimetanud ja seda peab tähistama. Kõik see on tänu teile Tõstamaa noored!
Täname Teid kõiki, kes on
kuidagi panustanud Tõstamaa
noortekeskuse tegevusse!
Ene ja Karoliine
Tõstamaa Avatud Noortekeskuse
noorsootöötajad

Lõppev aasta politsei pilgu läbi
Käesolev aasta hakkab
lõppema ja on paras aeg
teha kokkuvõtteid.
Lõppevas aastas on olnud
nii rõõme kui ka muresid.
Muretsema paneb alkoholi liigtarbimine ja sellega kaasnevad probleemid. Paljudele jäi silma alkoholi tarbimine
avalikus kohas, millistest suurimaks kokkusaamise kohaks oli
kujunenud Tõstamaa kaupluse
läheduses asunud Romantilise
Rannatee puhkekoht. Puhkekohas toimuv oli hästi näha ja
kuulda nii kohalikele inimestele kui ka Tõstamaad külastavatele turistidele. Samuti ei
jäänud sealne melu märkamata lastele. Nüüdseks on puhkekoht teisaldatud Sutiranda.
Joobnud olekus tekivad kergesti arusaamatused kodus või
majanaabritega ning ettearvamatu trajektooriga kulgemine liikluses. Märgates liikluses
ebastabiilse sõidustiiliga autojuhti, tasub sellest kindlasti teavitada politseid, helistades 112.
Siinkohal tahan esile tõsta hakkajat naist, kes takistas joobes
juhil rooli istumast ja sõitu jätkamast.
Jätkuvalt on probleemiks
lubatud suurima sõidukiiruse ületamine. Hea autojuht,
50 km/h sõidukiirus hakkab
kehtima alates osutusmärgist
„Asula“. Pahatihti tundub, et
„Asula“ märgi juures tõstetakse
jalg gaasipedaalilt ja jätkatakse
liikumist „vaba hooga“.
Sellise „vaba hooga“ sõidavad alevisse nii veo- kui ka
sõiduautod. Samuti alustatakse sageli alevist väljasõidul
varakult kiirendamist. Lubatud sõidukiiruse ületamine ei
too kaasa erilist ajavõitu, vaid
tekitab seaduskuulekamates
kodanikes pahameelt. Mida
suurem sõidukiirus, seda raskemad võivad õnnetuse korral
olla tagajärjed. Füüsiliselt kannatab õnnetuse korral paraku
rohkem küll nõrgem osapool,
aga emotsionaalselt kõik asjasse puutuvad inimesed.

Liiklejad on pöördunud
politsei poole seoses valesti
pargitud autodega, mis ristmikul takistavad suure pöörderaadiusega sõidukitel vasakpööret. Jalakäijad on avaldanud pahameelt autode suhtes,
mis pargivad teepeenral selliselt, et jalakäija peab liikuma
sõiduteel.
Tuletan meelde, et asulateel
tuleb sõiduk peatada või parkida sõiduteel selle ääre lähedal
või teepeenral nii, et jalakäijale
jääks teepeenral vabaks vähemalt 0,7meetri laiune käiguriba. Külastades keskalevis asuvaid müügikohti ja Swedbanki pangaautomaati, on olemas
võimalused parkida oma sõiduk selliselt, et see ei jääks ristmikule ega liiklusmärkidega
keelatud kohta.
Soovitan kasutada parklaid,
mis asuvad Food Marketi juures ja taimeaiast üle tee. Samuti nn taskuid, mis asuvad postkontori ja Varbla mnt 10 juures. Pargi ka veoauto selliselt, et
see ei jääks piirama teiste liiklejate vaatevälja. Lisaks eelnevale, kui märkate tee ääres peatunud sõidukit, vähendage sõidukiirust ja veenduge, et keegi
ootamatult sõiduki ust ei avaks
ja teele ei astuks.
Hommikuti ja õhtuti jääb
silma see, et vaatamata pimedale ajale ei ole jalgrattad valgustatud st jalgrattal ei põle ees
valge ja taga punane tuli. Olen
ise mitmel korral autot juhtides
olnud olukorras, kus jalgrat-

tur on otsasõidust napilt pääsenud.
Mõlemal juhul on vastassuunast lähenenud sõiduk ja
üksteisele vastu sõitvate autode lähitulede vahele tekib pime
ala, kus helkurita jalakäija ja
valgustamata jalgrattur jääb
juhile märkamatuks.
Rõõmuga täheldan, et helkur veste ja jalgrattakiivreid
on hakanud kandma eelkõige pensioniealised jalgratturid,
helkurveste on näha ka jalutajate seljas. Võtkem neist eeskuju ja mida nähtavamaks end
teha, seda turvalisemaks muutub liiklemine.
Ko dust lahkudes sulgege aknad ja lukustage uksed.
Samuti tasub suvilatest ära
viia kallimad tehnikavahendid ja paluge lähinaabritel
oma kinnistul pilk peal hoida,
kui ennast kodus ei viibi. Võimalusel paigaldage kinnistule kaamerad. Samuti mõelge põhjalikult järele, kui telefoni teel pakutakse kasulikku
investeerimisvõimalust. Kindlasti ei tohi telefoni teel jagada
enda isikuandmeid, ID-kaardi,
Smart-ID, mobiili-ID ja muid
samaväärseid paroole.
Märgates ja võimalusel sekkudes, saame paljugi enda
ja oma lähedaste turvalisuse
heaks teha.
Kaunist ja turvalist talveootust.
Signe Laasi
piirkonnapolitseinik
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KUHU MINNA

Tostamaa jooks 2020 toimus 17. oktoobril.
Osavõtjaid ja organiseerijaid oli kaks:
Virgo Laansoo ja Aare Sule.
Jooksu võitjaks osutus Virgo.

Detsembrikuus ja ka jõuludeks saab
veri- ja tanguvorste tellida Janelylt.
Palun anna oma soovist ette teada, siis saan
tellimused täide viia vastavalt soovidele.
Palun helista: 5340 6600

Järgmise lehe materjale ja
jõulutervitusi
ootame 11. detsembriks.
Tõstamaa Tuuled
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Mälestame ja avaldame kaastunnet
perele AIMA NURME lahkumise puhul.
Eakate klubi

Jää hüvasti, kallis AIMA
Jääb alles kõik, mis meid kokku liitis.
Aastad karastasid vaimu ja lihvisid maha teravnurki.
Ka kunagi hiljem kui sõbrad on laiali läinud, meenuvad
ühised hetked mil käsi hästi käis ja rõõm tantsis su õuel.
Mälestame ja tunneme kaasa lähedastele.

ARGO ALASI
15.12.1989 – 16.11.2020

AIMA NURM
01.08.1937 – 27.11.2020

Vokiratas

Mälestame head ja kauaaegset
folkloorirühma Vokiratas liiget AIMA NURME.
Langetame austuses pea ning jääme meenutama
säravat kultuuriinimest.
Tõstamaa Rahvamaja

