Nr 10 (275) / november 2021

Head
advendiaja
algust!

Laupäeval, 11. detsembril kell 12
Tõstamaa rahvamajas

Kupleekuningas Peeter Kaljumäe
Tantsutrupp Kelmikad Mannikesed
Laudadel jõulukringel ja kohv

Oma osalusest anna teada: 4448 163

november 2021 / nr 10 (275) 2

Juhtkiri

Kallid tõstamaalased!

K

orraga astus talv uk sest sisse.
Lumesadu näitab üles erilist visadust ning lumevaiba paksus korjab
kiirelt sentimeetreid kõrgusesse.
Talled jõllitavad imestusesga talliuksel,
sest roheline muruvaip on arusaamatul
kombel kadunud. Kogu valenduse taustal
kiiskavad kibuse marjad otsekui erkpunased laialipillutatud pärlid. Millalgi tuleb ka
nende andmise kord, aga praegu on saanud punetavatest põõsastest kaunis jõuluaja ilu.
Mekkisin parajasti esimese tänavuse verivorsti maiku, kui teleuudistes rääkis üks Tartu proua hoolivasse linnaruumi
kuuluvatest pinkidest. Jäin selle üle sügavasti mõtisklema. Olen ka ise viimasel ajal
pingiusku hakanud, võibolla on põhjuseks
vanus, aga vahel kindlasti väikese puhkehetke vajadus.
Perearst soovitab viibida kõigil palju
vabas õhus st liikuda jõuetekohaselt kas
üksi või kaaslasega, olgu pandeemia või
sellest vaba aeg. Kui ilm on mõnus, puhkaks sutike jalga, rüüpaks teed, ajaks sõbraga juttu ja sirutaks põse päikese poole.
Kummalisel kombel ei olegi sellist võimalust. Rahvamaja ümbruse männikus
oleks kena männikohinat kuulata, aga toetuda pole kuhugi. Mälestuspingid kooliteel
on suurepärane mõte, aga need jäävad alevist sutike kaugele. Romantilise Rannatee
katusega pink, mis iseenesest oli tore idee,
läks nö õllemeeste nahka. Natuke on tunne
küll, et kui kuhugi pingi paned, vallutavad
selle topsivennad, rokkavad ümbruse täis
ja ongi kogu lugu.
Tõstamaa ootab juba ammu keskalevi
planeeringut, sellest hoolimata võiks kenade vaadetega paikades olla jalutajale pingike puhke- ja mõttepausi tarbiks. Ootaja
aeg on pikk, aga meie elame praegu.
Ülle Tamm,
toimetaja
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30. novembril tõmban joone alla peaaegu
15 aastat kestnud tööle Tõstamaal.
See on olnud huvitav ja põnev aeg minu
elus. Tagasi vaadates saab tunda heameelt,
et sain kaasa aidata paljudele olulistele projektidele – Tõstamaa lasteaia ja rahvamaja kaasajastamine, mitmesugused Leader
projektid, KIKi projekt mõisapargi jalgtee
rajamiseks, mitmed Manija saare projektid,
sealhulgas uue laeva riigihange, SA Kihnu
Väina Merepargi Life projekt jpm.
Oma „lapseks“ võin pidada EL struktuurifondide toel rajatud noortekeskust koos
kaasaegse bändiruumiga, millest on saanud
noortele tore pesa.
On olnud soojad sõprussuhted Korsholmiga Soomes ja palju toredaid kohtumisi,
mida oli rõõm korraldada.
Kripeldama jääb, et uue käsitöökeskuse
rajamise projekt jäi toetuse saamisel napilt
joone alla, suur vaev sai selle taotlusega ära
nähtud. Ja hooldekodu uue maja rajamise
plaanid rikkus 2008. aastal alanud masu.
Projekt oli valmis, ehitustööde kontsessiooni riigihange ette valmistatud ja plaan PPP
projektina erapartneri kaasamiseks olemas,
kuid masu tingimustes ei tulnud hankele
enam pakkujaid. Ma väga loodan, et projekt võetakse ühel hetkel uuesti sahtlist välja ja see tore unistus ikkagi kunagi teostub.
Mul on olnud suurepärased, toetavad ja
hoolivad töökaaslased ning tahan neid kõiki südamest tänada. Tõstamaa kolleegid
on 15 aastat olnud minu teine pere, kellega
koos jagada rõõme ja muresid.
Tänan Tõstamaa asutuste juhte väga hea
ja meeldiva koostöö eest, niisamuti Tõstamaa osavallakogu.
Annan Tõstamaa vankri vedamise rõõmuga uuesti Toomasele üle. Tal on juhina
palju suuremad kogemused kui minul ja
Tõstamaa on Toomase südameasi. Ta teeb
seda tööd kogu hingega, selles võite kindlad olla.
Mitmed on minult küsinud, et mis plaanid mul edasiseks on.
Esialgu on mul plaan, et tõmban korraks
juhtme seinast välja, siis laen enda akud
korralikult täis ja teen restardi. Ütlen ausalt,
et mõningane puhkus kulub väga ära ja mul
on selle võimaluse üle isegi hea meel. Võtan
korraks aja maha.
Saan pühendada rohkem aega perele, kodule ja ka iseendale. Mul on viimasel
ajal tekkinud üks hobi, millest on saanud
minu suur kirg (või siis „kiiks“), mis annab
hea laengu.
Kolan kodukandi looduses - metsarada-

del, rannas, rabas, põldudel ja püüan toredaid elamusi pildile. Nüüd, kui mul vaba
aega rohkem, lähen kindlasti uusi radu
avastama. Ootenimekiri on pikk – Kõpu
nõmm, Talsi raba, Tõrvanõmme männik,
Värati nina, Sorgu saar jne. jne.
Ootan kevadist tedremängu aega, et olla
enne päikesetõusu ühes mängupaigas, kus
näeb väga huvitavat vaatemängu.
Ja kui karud on talveunest ärganud, siis
tahaks ära käia Alutaguse karuvarjes. Metsas ma karuga silmast silma kokku saada
vist ikkagi ei tahaks, aga pole välistatud,
et see võib ühel päeval juhtuda. Ilvest on
õnnestunud korra näha, aga pildile ei saanud.
Nii et kui kusagil Tõstamaa metsade
vahel märkate kedagi fotokaameraga ringi roomamas, siis see võin vabalt olla mina.
Fotograaﬁas olen täielik algaja, tahaks
ennast täiendada, võib-olla mõnel kursusel osaleda.
Miks mitte läbi meie kauni looduskeskkonna eksponeerimise aidata kaasa ka Tõstamaa piirkonna kui loodustursmi sihtkoha
turundamisele.
Vaat sellised plaanid on mul esialgu ...
Hulluks läinud, eksole!? Igav mul igatahes
ei hakka.
Oma loodusest kogutud emotsioonidest teen postitusi FB-s ja Instagrami kontol anu.peterson
Kui sinna pole pikka aega enam postitusi tulnud, siis on karu mind nahka pannud.
Näis, kas minu ilus plaan teostub ja vaatame, mida elu toob!
Olen põnevil!
Teile kõigile soovin ikka jõudu, tervist ja
positiivset meelt!
Anu Peterson
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TOIMETUS TUNNEB HUVI?
Karin Vääna, kuidas on mõjutanud koroonaaeg Gotze Söögimaja elu?
See aeg on meid mugavustsoonist välja raputanud. Arusaadavalt on kliente olnud vähem ligikaudu kolmandiku võrra. Õnneks on tänavu ilusa sügisega rohkem külastajaid olnud. Oleme kohalikele tänulikud lojaalsuse, sooja sõna ja
külastuste eest. See on aidanud raskema aja üle
elada.
Kes pahandavad piirangute ja Covid-tõendi
nõude peale rohkem, kas noored või vanemad inimesed?
Meil on vedanud – me ei ole lausviha tundnud ega sõimata saanud, vaid kümmekond inimest on pahameele uutele reeglitele meie peale
välja valanud. Ebameeldivaim kogemus on olnud
noor pere, kelle frustratsiooni märklauaks osutusime. Samas - inimesed harjuvad kõigega. Nii on
maski kandmine ja tõendi esitamine muutunud
tavaprotseduuriks. Inimesed, kel pole vaktsineerimispassi esitada, ostavad söögi kaasa.
Kas teil pole tekkinud tunnet, et paneks
uksed kinni?
Igasuguseid mõtteid on peast läbi käinud. Siis,

kui oli sundsulgemine ja hetkil, mil tuleb silmitsi
seista tööjõupuudusega. Inimesi on erakordselt
raske leida. Meid on aastaringselt vaid kaks töötajat – see on füüsiliselt ja vaimselt raske. Õnnekombel olid meil sel suvel tublid abilised – aitäh
neile.
Milline on koroonaaja õppetund?
Keeruline aeg on õpetanud läbimõeldumat
ja efektiivsemat planeerimist. Niisamuti oskame täna rõõmustada väikseimategi edusammude üle.
Mis paneb silmad särama?
Olustvere Maamajanduskoolis omandatud
keraamiku kutse pakub rõõmsat vaheldust igapäeva tööle. Kord nädalas on mul täiskasvanute- ja kord nädalas laste keraamikaring – see on
väga-väga teraapiline tegevus, see on rikas andmise ja võtmise aeg. Paraku on siingi tulnud olla
loov ja uusi õpetamismeetodeid nuputada.
Teatud mõttes on kogu Covidi aeg olnud
väärt eneseareng – nii Gotzes kui keraamikastuudios.
TT

RMK kinnitas Pootsi riigimetsa majandamise kava
Pootsi kõrgendatud huviga
alal kasvavates männikutes
on plaanis kahel järgmisel
aastal teha harvendusraiet,
tuleval kevadel võetakse
varasemalt raiutud lankidel
ette metsaistutus.
Har vendusraiet on plaanis teha kokku neljal hektaril –
tuleval aastal 1,1 hektaril ning
2023. aastal 2,9 hektaril. Metsad raiutakse hõredamaks, et

Hingedepäeval, 2. novembril
luges rahvamajas oma luulet
Eveli Ilvest, hingedeaja kombestikku tutvustas Carmen
Maantoa, õnnelikolemisest
rääkis Marelle Kaelep ning
õhtu sidus muusikaga kokku
Katri.

anda kasvama jäävatele puudele rohkem valgust ja ruumi.
„Pootsi kõrgendatud avaliku huviga ala metsade vanuseline jaotus on ideaalilähedane,
vana metsa, keskealist metsa ja
noort metsa on peaaegu võrdselt. Seetõttu olemegi järgnevaks kümneks aastaks planeerinud ainult hooldusraieid, mis
on mõeldud metsade kasvutingimuste parandamiseks,“ täpsustas Vändra metsaülem Aliis

Kevvai. Metsaistutus võetakse
ette kolmel raiesmikul, kuhu
pannakse kasvama kased.
Kohalike elanike soovil
püüab RMK edaspidi metsahooldustöid teha ajal, mis ei
lange marjakorjamisega ühte.
„Meile tehti niisugune ettepanek ja võtsime selle arvesse,“
märkis metsaülem.
Riigimetsa Majandamise
Keskus

Alates 29. novembrist on
osavallakeskuse uksed
vastuvõtuaegadel taas valla.

Uus juht osavallamajas

 1. detsembrist asub osavallakeskust juhtima Toomas Rõhu.
Tõstamaa osavallakeskuse
juhataja Toomas Rõhu on lõpetanud Tallinna Ülikooli (Tallinna Pedagoogilise Instituudi)
spordiõpetajana. Ta oli aastatel
1998 - 2017 Tõstamaa vallavanem ja aastatel 2018 - 2021 Tõstamaa osavallakogu esimees.
Rõhut on korduvalt valitud Tõstamaa vallavolikogu liikmeks
ning kuulus Pärnu linnavolikogu eelmisesse koosseisu. TT

Vaktsineeri, kui elu armas!

 Tõstamaa Tervisekeskus
vaktsineerib jätkuvalt Covid-19
vastu esimesi ja teisi doose ning
kui Teil on teisest süstist möödas ca 6 kuud, saab teha kolmanda tõhustusdoosi. Ootame
ka gripi vastu vaktsineerima.
Alates 65ndast eluaastast teeme
seda tasuta.
Lepime telefonis 447 1940
või e-mailil terkes@hot.ee kokku sobiva aja, aga võib ka kohapeal küsida. Vaktsineerime
samuti Pärnus Ülejõe apteegis,
kus on võimalik ka laupäeviti
süsti saada. PANE ÕLG ALLA!

25 - alles plikake

 Aastalõpuga saab läbi Tõstamaa Tuulte 25. aastakäik. Kohalikke uudiseid kandev ajaleht
ilmus esimest korda jaanuaris
1996. Toimetajaks toonane raamatukogu juhataja Lea Rannik.
Aprillist 2005 anti toimetaja töö
üle Ülle Tammele.
Tänu tublidele vabatahtlikele ning kodukandi patriootidele saab ajaleht kasutada nende
pilte ja kirjutisi oma numbrites.
Rahalisi vahendeid toimetusel
pakkuda ei ole, küll aga oleme
piiritult tänulikud iga saadetud
uudise või loo eest. Kõik numbrid on üleval osavalla kodulehel
ning teinekord on tore lugeda
juba ajalooks saanud kodukandi
uudiseid ning mõtiskleda koduvalla arengute üle.
Loodetavasti puhuvad Tõstamaa Tuuled veel pikalt! TT
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Kiri Vaikele
21. novembril sain kurva teate, et Sinu väsinud hing on
reisinud üle selle raja, kust tagasi ei tulda. Raske oli juhtunut omaks võtta, sest alles augustis olime rõõmsalt koos
sinu 89. sünnipäeval. Meenusid meie ühised käimised ja
tegemised.
Oleme pärit ühest ja samast külast, käinud Tõhela algkoolis ja Tõstamaa 7-klassilises koolis. Küll mitte
samaaegselt. Sinu tee viis Pärnusse keskkooli ja Tartusse
ülikooli. Seejärel asusid tööle TA Zooloogia ja Botaanika
Instituudi Looduskaitse Komisjoni. Mina piirdusin Tõstamaa keskkooliga jäin tööle kodukohta.
Mäletan, et alates 1980. aastast alustasid puhkuste ajal
kunagise Tõstamaa kihelkonna taluhoonete kaardistamist, esimesena kodukülast Männikustest. Kirja said külade kaupa kõikide hoonete asendiskeemid koos fotodega ja kirjeldustega kunagistest talu töödest, tegemistest ja eluolust. Kirja
sai 47 küla 1021elupaika 4382 fotoga kokku 6432 leheküljel. Ligi veerandsada aastat kestnud
uurimistöö tulemused on Eesti Rahva Muuseumis. Oled avaldanud mitusada artiklit ajakirjanduses ja kogumikes, kogunud Emakeele Seltsile 10700 kohanime sedelit.
Mäletan, et mõni aasta pärast taluhoonete kaardistamise algust tulid jutuga, et inimesed
tahavad kokku tulla ning meenutada möödunut. Esimese kokkutuleku tegime 1984. aastal ja
nimeks panime Tõhela kodukohapäev. Nõnda on need kodukohapäevad toimunud üle aasta
üheksateist korda, järgmisel suvel juba 20. Sinu poolt oli alati ulatuslik näitus ja asjalik ettekanne. Oleme käinud kodukohapäevalistega külamatkadel, Sina ikka giidina juhendamas.
Mäletan kui 2000. aastal avasime pööningmuuseumi ja eksponaate paika seadsime. Võtsime põhimõtteks, et esitletul oleks mingi seos Tõhelaga. Kirjalikud materjalid, ülevaated kohalike asutuste, ettevõtete, seltside tegevusest, fotod ja esemed ikka omakandist. Alati oli Sul tulles midagi muuseumi tuua.
Mäletan veel, et 1996. aasta kodukohapäeval, mille teemaks oli likvideeritud Viruna asundusküla, ilmus Sinu sulest trükis selle küla kohta. Sellest raamatukesest sai alguse terve külaraamatute sari. Sinu sulest on ilmunud kaheksa raamatut, iga Tõhela küla on raiutud raamatusse. Iga talu ajalugu, elumaja skeem, hoonete paiknemine, elanike mälestused, fotod majadest ja inimestest. Kokku 1320 lehekülge kodukoha ajalugu.
Sinule antud au- ja tänukirju ei ole Sa vist kokku lugenud, kuid neid on palju. On rinnamärke, preemiaid. Väga kõrgelt hindasid Sa Tõstamaa valla vapimärki, mille said 2000. aastal.
Mäletan, kuidas me viimastel aastatel käisime noorpõlve radadel. Nägime kunagiste külade ja talude hääbumist ja maade võsastumist. Mõni aasta tagasi läksime vaatama Männikuste
küla kunagisi puisniite. Olime võsastikus eksinud ja lõpuks jõudes meie lapsepõlve heinamaadele väga pettunud, sest mälupilt oli meil ju lapsepõlvest hoopis kenam. Eks see matk oli ikka
julge ettevõtmine üle 80aastastele. Mullu käisime Sinu soovil lapsepõlvest teada musti leppi
otsimas. Leidsime küll, aga vanadest olid saanud kännud ja uued juba kasvamas.
Mäletan veel, et ... Kuid kõigest on jäänudki ainult mälestused.
Silvi
.......................................................
Mäletan lapsepõlveajast kui vanaema Liidia ikka rääkis Sinust kui kodukohapäeva algatajast.
Olen käinud kõikidel kindlalt kohal. Alati olid olemas Sina, kes sa rääkisid ajaloost ja inimestest, nende kodukohast. Tollal juba imetlesin Sind – Sinu entusiasmi, Sinu tarkust, Sinu teadmisi, Sinu tahet.
Möödusid aastakümned ja mina olen järjega oma juurte juures Tõhelas, raamatukogus ja
rahvamajas. Ikka ja jälle, iga suvi olid Sa Tõhelas. Sa tulid raamatukokku - et pidada plaani, mis
oleks järjekordsete kodukohapäevade teema. Veel nüüdki varasügise alguses kohtudes Sinuga, tundsid Sa muret, kas ikka kodukohapäev suvel 2022 toimub, vaatamata olukorrale riigis.
Lubasin seda Sulle.
Tõhela jääb igatsema Sind, Sinu häält, Sinu naeru…
Birgit

KOOLIMAJA KAJAST

Esimene
Varsti ongi jõulud. Õpilastel on esimese trimestri hinded käes ja uued
hinded kogunevad juba
järgmisesse õppeperioodi. Toimunud on mitmeid
sündmusi, aga kahjuks
oleme pidanud seadusest
tulenevalt enamuse üritustest ära jätma.
5. oktoobril tähistati õpetajate päeva. Sel päeval avati koolimaja juures pidulikult endise
koolijuhi ja õpetaja Elli Terase
mälestuspink. Meie tähistasime õpetajate päeva 6. oktoobril,
kus taaskord gümnaasiumi noored said õpetaja ametit proovida. Õpetajad riietusid sedakorda hipideks ja looduslasteks.
Toimus väike aktus ja suurtel
vahetundidel tegevused kooli
staadionil. Aktusel testiti õpetajate teadmisi ja kuulutati välja
meie õpilaste poolt välja valitud
lemmik õpetaja, tiitli sai Laura
Jõe. Pärnumaa Reformierakond
kinkis lemmikõpetajale teatripiletid. Pärnu linnavalitsus kinkis õpetajatele ﬂiistekid ja osavallakeskus viis mõned päevad
hiljem õpetajad Ermistu Võrgukuuri lõunatama. Meil oli tore
nädal!
Oktoobris tehti kõvasti sporti. Gümnaasiumi noored käisid
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TAB

trimester läbitud

jalgpallivõistlustel ja kuu keskel toimus
traditsiooniline Tõstamaa jooks, kus ka
kooli noored osalesid. Kerge vihma käes
oli täpselt paras joosta. Kuu keskel toimus
kooli, valimiste lähenemise puhul, mälumäng teemal “Eesti poliitikud”. Kuu lõpus
asutasime kenasti õppeaasta esimesele
koolivaheajale.
Kui alguses oli jutt, et distantsõpet ei
tule, siis läks hoopis teisiti. Kool oli distantsõppel kolm päeva enne ja nädal aega
peale vaheaega, sest nii otsustas juhtkond
ja ka riik. Samuti toimus selle õppeaasta
esimene lastevanemate koosolek veebis.
Meie kooli distantsõpe toimub Oﬃce 365
keskkonnas, kus igal õpilasel ja õpetajal
on konto. Õpetaja otsustab ise, kas teeb

veebitunde või mitte
ning kogu info läheb
e-kooli. Distantsõpe
läks rahulikult.
Kooli tulles saime
uue korraldusena viia
läbi kolm korda nädalas õpilaste testimist.
Testid õpilasele peab
muretsema kool. Üks
test tehakse koolimajas ja teised kaks kodus.
Testima peavad kõik!
Novembri lõpus muudeti testimise korda –
kolme asemel kaks testi. Üks test kodus ja üks
test koolimajas. Maski
kandmine on rangelt soovituslik ja koolimajas koridori peal käies kindlasti mask
ette.
Huviringid toimuvad nii kuidas reeglid
võimaldavad, kuid soovituslikult õues ja
grupis ühe klassi õpilased. Jätkuvalt tuleb
jälgida reegleid – käte pesu, hoia distantsi
ja võimalusel kanna maski. Kui oktoobris
huvitegevus soikus, siis novembris saavad õpilased erinevatest huviringidest
osa võtta. Kahjuks on osalemine väike.
Tore uudis on see, et lisandub uus huviring – jalgpall, kuhu oodatakse noori alates 3. klassist. Mine ja proovi!
Novembri algul pidime sõitma Robotexile, aga see minek jäi ära ja ainukene
üritus, mis koolis toimus oli kadripäev.
Sel päeval oli riietusstiil valge ja suur-

tel vahetundidel toimusid õues erinevad
tegevused – tantsumäng, väike jooks ja
mälumäng. Osalejad said kommi. Ürituse
korraldas 7. klass koostöös klassijuhataja Karoliinega. Meie traditsioonilise Playback šou oleme edasi lükanud järgmisesse aastasse.
Novembrikuu lõpus tulevad meile
külla Erasmus+ projektis osalevate koolide õpetajad Türgist, Portugalist, Bulgaariast ja Poolast. Seda kohtumist on
samuti mitu korda edasi lükatud ja nüüd
lõpuks ta toimub. Külastatakse erinevaid
kohti Tõstamaal ja Pärnus. Tähistame
esimest adventi ning jõuluaeg võib alata.
Jälgige meie tegevusi kooli kodulehelt
ja facebooki lehelt!
Karoliine Kask
Tõstamaa kooli huvijuht
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Kuues põlvkond sama katuse all
P

ärnade pere kodumaja
leiab endise kirikumõisa,
tänase Tõstamaa Hooldekodu vahetust naabrusest.
Seal elavad Mare ja Vallo, nende
tütar Laura ja naerusuine 2aastane tütrepoeg Rasmus. Oleme
neil külas ühel novembrikuu
vihmahallil laupäeval. Avaras
köögis ootab aroomikas kohv ja
ahjusoe õunapirukas. On ütlemata õdus keskpäevane olemine ja jutt.
„Mina nägin ilmavalgust kõrvalmajas, sest hooldekodu eelsel
ajal oli seal haigla. Olen kogu elu
elanud siinsamas, vanavanaisa
pea 100 aastat tagasi ehitatud
majas. Vanaisa omakorda olla
mänginud kõrval kirikumõisas
õpetaja lastega. 1920ndatel aastatel lahkus kirikuõpetaja Eestist ning maa jagati nelja - viie
talu vahel. Kuivõrd vanavanaisa oli kirikumõisas kubjas, sai
tema suurima ja parima maatüki. Meie tütrepoeg on talus juba
kuuenda põlvkonna esindaja.
Selline järjepidevus teeb südame soojaks,“ jutustab peremees
Vallo.
Mare isapoolsed juured on
Kastnas. Ise on ta sündinud ja
üles kasvanud Pärnus, pidades
end läbi-lõhki linnatüdrukuks
kuni Olustverre õppima asumiseni. „Ma polnud kohanud elus
ühtegi agronoomi. Kui isa ütles,
et mine õppima kuhu tahes,
ainult mitte Olustverre, oli otsus
langetatud. Loomulikult läksin
ma nooruse trotsiga justnimelt
Olustverre. Nii sai minust agronoom,“ räägib Mare. Ning lisab
muiates selgituseks: „Isal oli
Olustverega oma kana kitkuda
– tal oli olnud sõbranna, kes läks
Olustverre õppima ja jättis ta siis
maha.“
„Hiljem lõpetasin Maaülikooli. Nautisin väga agronoomiametit, see oli minu arvates
tasakaalustatud töö – suvel väljas ja talvel siseruumides. Kahjuks sain armastatud tööd teha
vaid 8 aastat, sest ajad muutusid,
majandid läksid laiali ja agro-

noome enam ei vajatud. Sealjuures tänapäeval agronoomiat,
kui sellist eriala, õppida enam ei
saagi,“ imestab Mare.
Mare ja Vallo armastus ja
ühine tee sai alguse Tõstamaal
koos töötades. „Vallo kodus on
alati olnud loomad, ent mina
pärnakana ei teadnud loomade talitamisest midagi. Kartsin
väga lehma. Loomakasvatuse
praktika ajal Olustveres sättisin
end alati vasikaid jootma. Siis
aga murdis Vallo vanaema käeluu ja lehmalüps jäi minu õlgadele. Polnud valikut, tuli lehmadega lähem tutvus sobitada. Kui
siis vanaema teist korda käeluu
murdis, hakkasin juba kahtlustama, et ta teeb seda meelega,“
naerab Mare.
Koos on üles kasvatatud
kolm tütart, neist noorim, Laura, on ühine. Vanim, Kadri, elab
grusiinist abikaasa ja kuuekuu-

se pojaga Pariisis. Vahepeal elati pool tosinat aastat Indoneesias, kuhu viis neid mehe töö
UNESCO juures. Mare käis neil
seal külas ja piletid olid olemas
ka järgmiseks reisiks, kuid siis
tuli koroonaepideemia vahele.
Humoorika seigana meenutavad Mare ja Vallo noorte abiellumist Pariisis. Eesti-Gruusia
paari tunnistajateks olid mehhiklane ja malaislane. Paaripanija uuris uudishimulikult, kas
tegu on ikka päris sündmusega
või hoopiski „reality showga“.
Keskmine tütar Pille-Riin sõitis korraks Iirimaale sõpradele
külla, kuhu ta on jäänud nüüdseks juba 14 aastaks. Armastusel
olid omad plaanid ja täna kasvab
Carlow’s elaval Eesti-Iiri perel
kaks toredat last.
„Kui Vallo sai tagasi oma
vanavanemate maad ja mina
Kastnas oma vanaema maad, oli

selge, et nendega tuleb midagi
ette võtta,“ arutleb Mare. „Oleme seisukohal, et pärandmaid
tuleb hoida ja lastele heas korras edasi anda - see on meie
missioon. Maade hooldamiseks
peamegi loomi.“
„Kui majand omal ajal lagunes, jagati loomad laiali. Mina
sain lehma ja Vallo sai lehma
ja ühtäkki oligi meil laudas viis
lehma. Pidasime loomi mõlemi
töö kõrvalt. Piimapukk oli otse
koduukse ees ja meierei mugavalt Tõstamaal. Piimalehmad
olid meil nii kaua, kuni töötas
Tõstamaa meierei. Kui nemad
lõpetasid, läksime üle Aberdeen
Angus tõugu lihaveistele,“ pajatab Mare. „Hetkel on meil 30
lihaveist, ligikaudu 300 lammast
ja 3 hobust.“
„PRIA toetustest on loomapidamisel hindamatu abi. Meie
saame keskkonnasõbraliku lambakasvatuse toetust, mis tähendab mitmeid lisatingimusi. Sa
pead loomadele juurde andma
vähemalt viit erinevat ravitsevat taimekultuuri. Huvitav on
see, et PRIA nimekirjas olevaid
piparmünti ja saialille lambad
ei söö ja sibul näiteks teeb loomadel kõhu lahti. Õnneks on
nimekirjas hulk muid kultuure ja taimi. PRIA ametnikud on
usinad kontrollijad, nad on juba
nagu peretuttavad, käivad alatasa uksest sisse-välja,“ seletavad
abikaasad üheskoos.
„Viimastel aastatel on muutnud loomapidamise keeruliseks šaakalite rohkus. Nad on
hirmutud ja jultunud – jalutavad siinsamas tee peal ja passivad tänavalaternate all. 20 - 30
selle aasta talle on ära söödud,“
on pererahvas õnnetu. „Meie
kõrval metsas on merikotkaste
kaitseala. Kui märkame kotkaid
puude kohal tiirutamas, teame, et mõni loom on taas maha
murtud. Elektrikarjused on viie
traadiga, iga päev teeme alale kontrolltiiru peale, kuid miski ei aita,“ muretseb Vallo. „See
sunnib meid mõtlema, kuidas
edasi toimetada. Oleme kaalu-
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nud hankida valvekoerad, kuid
asume alevi servas ja pelgame
ohu olukordi, kui lapsed ja hooldekodu vanakesed loomi vaatamas käivad.“
„Minu päevatöö on raamatupidamine, nädalavahetustel aitan Vallol ja Laural loomi
talitada. Hoolitsen ka koduse
raamatupidamise ja muu taluga kaasneva paberimajanduse
eest,“ märgib perenaine.
Uurin, mida teeb pererahvas
lambavillaga. „Kui olime nooremad ja entusiastlikud, tegime
villast lõnga, mina tegin usinasti
käsitööd. Kuid nüüd, piinlik öeldagi, matame villa kas maha või
viime jäätmehoidlasse,“ tunnistab Mare. „Vahetevahel võtavad
villa aednikud, kes panevad villa
talvel metsloomade vastu puutüvede ümber.“
Küsimusele, kuidas realiseeritakse loomi, vastab Vallo:
„Vanasti müüsime veised Saaremaale, kuid siis rajas Saaremaa Lihatööstus oma lihakarja.
Nüüd müüme loomad elusloomade müügiga tegelevatele ﬁrmadele.
Keeruline on. Kui viia loomad tapamajja, et ise liha müüa,
ei osta seda mitte keegi, sest kulud

logistikale viivad liha hinna lakke.“
Talvehein loomadele saadakse rendikarjamaadelt. Kogu see
vastutus on Vallo kanda ja hoolitseda. Vana-Vigala haridus on
Vallole andnud hea tehnilise
teadmistepagasi ja oskuse hallata kogu pere masinaparki.
Tublid inimesed jõuavad
palju. Lisaks loomapidamisele kasvatatakse igat sorti köögivilju, sealhulgas mahekartulit
müügiks. „Ametlikult ei ole me
endid mahetootjatena registreerinud, ehkki olen läbinud
kõik vajalikud kursused ja järgime nõutavaid reegleid,“ selgitab
Mare. „Mulle kui agronoomile
on mahepõllumajanduses palju
vasturääkivusi. Õnneks on reeglid ajas muutumas paremuse
suunas - mõistusepärasemaks.
Tegelikult ei saa lõputult maad
kurnata, midagi vastu andmata. Mina agronoomina teeksin
mõndagi teisiti.“
„Oleme kunagi katsetanud
maasikatega. See oli nö suguvõsa projekt, kuhu kaasasime
kõik lapsed. Ühel hetkel kasvasid lapsed aga suureks ja see oli
ka meie maasikakasvatuse lõpp,“
võtab teema kokku Vallo.
Pere kolm hobust on
lem mik lo o mad
ja tütar Laura
hoolealused.

„Laura hakkas enne ratsutama, kui õppis lugema. Ta ei
hoolinud nukkudest, vaid otsis
aina hobuste seltsi. Esimesed
loomkatsed tegi vasikaga, kes
ratsastamise mõttest kuigi vaimustunud polnud. Kord võttis
minu klassiõde kevadel suvilasse hobuse, kes sügise saabudes
kodutuks jäi. Laura ei andnud
meile võimalust ei öelda. Nii
tuli meie perre esimene hobune. Laura armastus looma vastu oli nii suur, et hobune tüdines
temast ära. Siis seisis hobune
ninaga vastu talliust, Laura kannatlikult seljas istumas. Nõnda nad seal seisid – hobumonument lapsega,“ itsitab Mare.
„Esimesed õpetussõnad oskasin
ise anda, olin Olustveres pisut
ratsutanud. Aitas ka minu onu,
kes oli Eesti meister ratsutamises. Põhiliselt pusis aga Laura
ise. Kui naabritüdruk sai endale
oma hobuse, käis ta vahetevahel
Laural ratsa koolis vastas. Tulid
siis kahekesi nagu Pipi Pikksukk
ja Annika – igavesti vahva vaatepilt.“
Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere kool on andnud
Laurale hobustega tegelemiseks

vajaminevad süvateadmised. Ta
valutab südant väärkoheldud
ja halvasti hoolitsetud hobuste
pärast ja on valmis kõigile turvakodu pakkuma, kui selleks vaid
kodutallis ruumi jaguks. Hetkel on Laura väikese Rasmusega
kodune.
Maal on alati palju tööd, kuid
ühiselt veedetud vabad hetked
on hingekosutavad. Rahvatants
on olnud Marele ja Vallole südamelähedane harrastus. Vallo
rahvatantsuaastad on muljetavaldavalt pikad, ta alustas juba 2.
klassis ja on elu jooksul osalenud
kuuel Laulu- ja Tantsupeol ning
kolmel Meeste Tant supeol.
Praeguseks on tantsimine mitmetel põhjustel tahaplaanile jäänud, kuid hea läbikäimine endiste tantsukaaslastega on säilinud.
Pärnade kodust õhkub sõbralikku teineteise mõistmist, sooja huumorit ja naeru. Kui sätime
end teele, avaneb tasakesi köögiuks ja avause alumisse poolde
ilmub elevil ja rõõmus lapsenägu. Rasmus on ärganud lõunaunest ja igatseb jagada vanemaja vanaisaga kallistusi. Ilus jätk
toredale päevale.
Piret Zimmermann
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Olen silmapaistev!

K

Kadrid tulid üle vee

K

ad ri on tul nud kaugõlt mualta, kadri, kadri,
ümber viie vikerkuarõ, kadri
kadri...
Üle mitme aasta jõudsid
kadrid ka Manijasse. Seekord
Kihnust, mõni neist päris pisike. Karja- ja viljaõnne toodi
kõigisse saare majadesse, kus
sel vihmasel ja tormisel õhtul
aknast valgust paistis. Ja kõikjal

võeti kadrid lahkesti vastu.
Suurt pidu “tänu” koroona
piirangutele seekord ei tehtud,
aga väike koosviibimine peeti
Manija pidumajas pärast küll.
Kuraga Mari ja Anto ning
Tiinamai hoolitsesid muusika
eest, Mark Soosaar tutvustas
uut dok-filmi hüljestest, mis
peatselt valmis hakkab saama.
Svea Aavik

äes on november, mil
pimedat aega on rohkem kui valget ning ka
päevad on tihti sombused ning
sajused. Sellistes oludes sagenevad liiklusõnnetused jalakäijate
osalusel. Ometi on igaühel võimalik olla ka pimedas silmapaistev ja särav, mis on liiklemisel
eluliselt oluline.
Helkur ja erinevad helkivad
tooted aitavad Sul end sõidukijuhtide jaoks nähtavaks muuta.
Pimedas helkurita liikuv jalakäija on lähitulede valguses sõidukijuhile nähtav alles siis, kui
jalakäija satub tuledevihku ehk
ligikaudu 30 m kauguselt. Sügistalvisel perioodil on teekate enamasti märg ja libe ning seetõttu
tuleb kõigil liiklejatel arvestada,
et sõidukite pidurdusteekonnad
on palju pikemad kui suvistes
oludes. Korralik, sertiﬁtseeritud
helkur annab sõidukijuhile juba
kaugelt märku, et jalakäija liigub
tee ääres või on teed ületamas.
Nii on juhil piisavalt aega kiirust
vähendada ja vajadusel tee andmiseks peatuda.
Ka pimeda ajal liiklevad jalgratturid ning kergliikurijuhid
peavad end nähtavaks tegema –
hoidma sõiduki helkurid puhtana ja lülitama sisse valge esitule
ning punase tagatule (soovita-

valt vilkuvas režiimis).
Mõistlik on kasutada mitut
helkurit – teeületusel on vaja,
et Sind märkak sid õigeaegselt mõlemast suunast lähenevad sõidukijuhid. Rippuv helkur peab olema kinnitatud nii,
et see paistab üleriiete alt välja ja
saab vabalt liikuda. Rullhelkurit
on kerge panna ümber käe või
jala ning selle asukohta saab kiiresti muuta. Tasku- või pealampi võib kasutada helkuri asemel,
kuid veendu, et need on ka külma ilmaga töökorras.
Helkivad tooted ei ole helkurid, kuid mida nähtavamaks
ennast teed, seda parem!
Aina rohkem on näha liikluses erinevaid helkivaid tooteid
– olgu selleks siis helkivad prossid või ripatsid, helkiva ribaga
lõngast mütsid, LED-tuledega
käe- ja jalapaelad, helkivad saapapaelad või vilkuvad tossud,
helkurmaterjalist kindad-joped,
poekotid jms. Riiete pesumasinas pesemine lühendab helkiva
kanga omadusi. Seetõttu kasuta
helkivaid tooteid koos vähemalt
ühe sertifitseeritud helkuriga.
Sombusel päevasel ajal aitavad
silmapaistvaks meid teha ka erksad üleriided.
Marika Luik
Transpordiameti ennetustöö ekspert

KIRIK
Tõstamaa Maarja koguduse jõuluteenistus
reedel, 24. detsembril kell 16

Kristuse Lihassesündimise püha teenistused
reedel, 24. detsembril
kell 10 Kastna külakeskus
kell 16 Seli-Tõstamaa Püha Vassilius Suure kirikus
kell 18 Pootsi-Kõpu Püha Kolmainu kirikus
Info telefonil 53841350, preester Agaton Paalberg
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KUHU MINNA?

DETSEMBER
Kolmapäeval, 1. detsembril kell 18 Tõstamaa rahvamajas
Tallinna Lepatriinu Lasteteatri etendus
“NAGU LINNUKE OKSA PEAL“
Pilet: Lapsed kuni 16. aastat 3.- / täiskasvanu 5.- / sülelapsed tasuta /
Piletid saadaval Tõstamaa raamatukogus alates 16. novembrist.

Laupäeval, 11. detsembril kell 12 Tõstamaa rahvamajas
EAKATE JÕULUPIDU
Kupleekuningas Peeter Kaljumäe, tantsutrupp
Kelmikad Mannikesed
Pühapäeval, 12. detsembril kell 12 käsitööpoe hoovis
JÕULULAAT
Audruvana Adu ja Lavassaare Trio
Kohtade broneerimine: 523 6350 / 523 0596

Teisipäeval, 14. detsembril kell 19 Tõstamaa mõisas
MÕISAKONTSERT
"No näed siis, meil sajabki lund.."
Mari Jürjens
Piletid eelmüügis 10 eurot. Lapsed kuni 12 aastat tasuta.
Piletid saadaval Piletilevis ja Tõstamaa raamatukogus (info T-L tel: 449 6184)
Kohapeal pileti hind 12 eurot.

Laupäeval, 18. detsembril kell 18 Tõstamaa rahvamajas
JÕULUPIDU
Marko Matvere & Väikeste Lõõtspillide Ühing
Audru rahvatantsurühm Tuuletallajad,
jõulumälumäng Jaan Allik
Reedel, 31. detsembril baar Väljas
AASTAVAHETUSE PIDU
Kultuurikavas võib ette tulla muudatusi ja täiendusi.
Ootame teid (kontserdile /teatrisse jne) tervena, kaasas
vaktsineerimiskuuri läbimist kinnitav vaktsiinipass või viimase
kuue kuu jooksul COVID-19 läbipõdemist kinnitav tõend, lisaks isikut
tõendav dokument.
Nakkusohutust peab tõendama iga külastaja, kel vanust 18 ja enam.
Soovitame kanda maski.
Tõstamaa rahvamaja
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Aeg läheb, mälestus jääb...
Kallis Külli, meie kaastunne sulle venna surma puhul.
Sinu näitering ja rahvamaja

See sügispäev äkki
tõi troostitu nukruse rinda,
kui ohakas kurku
jäi torkima nutmata nutt.
Alles praegu me mõistame
kaotuse koletut hinda,
et jäädavalt läksid,
et lõppes Su töö ja Su rutt.
Üks mälestus kaunis ja püha
on mälestus Sinust me jaoks.
Mälestame tänutundes koduloouurijat
Vaike Hangu (26.08.1932 - 21.11.2021)
Sügav kaastunne Tiidule perega.
Tõhela koduloolased


Mälestame Tõstamaa vapimärgi kavaleri ja
kohaliku ajaloo jäädvustajat
VAIKE HANGU
Avaldame kaastunnet lähedastele.
Tõstamaa osavallakogu ja Tõstamaa osavallakeskus


Tõstamaa Rahvamaja mälestab
austuse ja kurbusega
Vaike Hangu (26.08.1932 – 21.11.2021).



KALEV MERIMAA
16.01.1965-06.11.2021

Mälestan ilusa hinge ja suurte tegudega minu kodukanti
jäädvustanud Vaike Hangu.
Kaastunne omastele ja sõpradele.
Eevi Reinup (Niine)

