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“Hiljuti ootas Selistes bussi päris põder,” 
ütleb bussijuht Airi Põder itsitades

Öökülm on Rammu-
kal mehiselt müdis-
tanud ja heitnud 
puudelt hulgaliselt 

värvilisi lehti veel kirgasroheli-
sele murule. Kuiv sügis on tiigi 
põhja jätnud vaid pisukese vee-
silma. Noorte mändide vahel 
asuvate mesitarude elanikud 
sätivad ennast tasapisi talvere-
žiimile. Päike saadab soojad kii-
red Nõmmeotsa esikusse ja sealt 
edasi vaiksesse tarre.

Nõmmeotsa perenaine Airi 
Põder (48) kerib ennast mõnu-
salt tugitooli ja naudib peale viit 
pikka tööpäeva hilist hommikut 
ja puhkust. 89ndal aastal ostis 
Airi ema Sakus elavale perele 
Rammukas asuva Nõmmeot-

sa majapidamise suvilaks. Aas-
taid sõitis ema koos kahe tütrega 
neli ja pool tundi nö piimanais-
te bussiga Rammukale suvita-
ma. Ühel päeval tuli Airil tõde-
da, et haridus on pooleli, tööd 
ja elukohta ei olnud ning koos 
elukaaslase ja pisitütre Käroliga 
otsustati Nõmmeotsale kolida. 
Naine oli siis 25. Ise mõtles, et 
kui esimese talve vastu peab siis 
jääb – pidas ja jäi. 

Mugavusi muidugi polnud 
ja hinge hoiti sees küttepuude 
tegemise ja müügiga. Ettevõtlus-
toetusega ehitati lõhkumissea-
de, aga muidu oli tohutu käsit-
si laadimine riitadesse ja autole. 
See võttis selja ikka täitsa läbi, 
meenutab naine. Tasapisi sätiti 
maja mugavamaks, aasta pärast 

sündis poeg Tanel. Lapsed said 
kooli ja lasteaeda ning Airi ise 
asus õppima Pärnusse Täiskas-
vanute gümnaasiumisse. Kuigi 
pooleli oli jäänud gümnaasiumi 
viimane klass siis otsustas nai-
ne alustada ikkagi kümnendast 
klassist ning lõpetas kooli hõbe-
medaliga. Õppimine tundus 
väga huvitav, no raske oli ka – 
kolm pikka päeva nädalas, bus-
siga Pärnu vahet sõita, pimedas 
minek-tulek. Kolledži õpingud 
jäid pooleli, ühelt poolt oli õppi-
mine tasuline ja teisalt kandus 
koolitöö Tartusse. 

Kogu selle elutralli ülalpida-
miseks töötas Airi Pärnus kodu-
abilisena. Tööd oli meeletult, 
naisel oli koristamisel oma kin-
del süsteem välja töötatud, mis 

aitas objektiga ruttu hakkama 
saada. Juba esimese lapse kõr-
valt töötas ta pisikese kohaga 
koristajana. Pärnus hakkas pea-
le esimest korterit sõna levima 
nõnda, et pakkumisi ei jõud-
nud enam ära teha. Kokkuvõttes 
ütleb Airi, et hästi segamini ela-
mist on suisa lust koristada, aga 
steriilset puhast jällegi väga ras-
ke. Usaldus ja lojaalsus on selles 
töös oluline. Lõpuks siiski koris-
tamine väsitas ja tüütas ära.

Airi sõiduvahendiks oli pea-
miselt jalgratas, Tõstamaa vahet 
tuli ikka mitu korda päevas vän-
data – küll rahvatantsu ja laste-
aeda. Autokooli vedas Airi hoo-
piski sõbranna, naine ise ei arva-
nud sellest suurt midagi. 
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Äsja avalikkuse ette jõudnud noorte 
tüdrukute peksmisjuhud vapusta-
sid meid kõiki. Hirmutab, et oleme 

üles kasvatanud põlvkonna, kellest teame 
väga vähe. Arvame, et ekraani külge klee-
pumine pole nende vaimsele tervisele hea. 
Aga tegelikult me ei tea. Võibolla arendab 
maailmade näpuga vasakule ning parema-
le liigutamine neis välja hoopis uued osku-
sed, mida tulevikuinimestel on väga vaja. 
Aga tegelikult me ei tea.

Lapsed pole kunagi olnud nii hoolit-
setud, aga ka lapsikud ja abitud, kui prae-
gu. Mina käisin alates II klassist ise koolis. 
Juba 4-5-sena liikusin väikelinnas umbes 
kilomeeter maad ühe vanaema juurest 
teise juurde, iseseisvusin varakult. Kuigi 
mäletan ka juhtumit, kus suuremad poisid 
mind sel teel „kiusasid“. Kui olin 8. klassis, 
toimusid meie klassis päris julmad tüdru-
kutevahelised peksmised. Isegi keskkoo-
list mäletan sellist juhtumit. Organisaator 
lõpetas hiljem naistevanglas.

Erinevus 19. ja 20. sajandi vägivalla 
vahel tänasega võrreldes on selle avalik-
kuse ette jõudmise võimalused ja kiirus. 
Me pole kunagi varem sellises maailmas 
elanud, ega oska siin toime tulla valimdes 
sageli lihtsama tee: peamine on paanikasse 
sattuda. Ent politsei on kinnitanud: noorte 
vägivalla juhtumid on hoopis vähenenud. 
Ja Eesti Politseid ma usaldan.

See, mida meist igaüks saab teha, on 
anda endast kõik, et meie lapsed ka meid 
usaldaksid - nii palju, et oleksid kindlad: 
täiskasvanu oskab ja saab aidata.

Ja veel. Mõtleme liiga sageli sellistele 
teemadele pigem ohvri vaatenurgast – ta 
oleks pidanud (ammu) oma vanematele 
rääkima. Me oleks pidanud märkama… 
Oleks. Hoopis harvem mõtleme, mida 
saaksime teha vägivallatseja heaks. Teha 
varem. Kõige tähtsam näib olevat jõuda 
nende juhtumite päris põhjusteni.

Gerda K ulli-Kordemets 

PÄEVAKORD:

1. Pärnu Linnavolikogu 29.11.2018 määru-
se nr 54 „Toimetulekutoetuse arvestamisel 
arvesse võetavate alalise eluruumi alaliste 
kulude piirmäärade kehtestamine“ eelnõu-
le arvamuse andmine

Eelnõu tutvustas Tõnu Poopuu.
Eelnõu eesmärgiks on hinnatõusust 

tulenevalt kaasajastada toimetulekutoetuse 
arvestamisel arvesse võetavate alalise elu-
ruumi alaliste kulude piirmäärasid selliselt, 
et oleks tagatud isikute ja nende perekon-
naliikmete inimväärne äraelamine.

OTSUSTATI:   
Toetada esitatud eelnõu.

2. Pärnu Linnavolikogu määruse „Detail-
planeeringukohaste rajatiste väljaehitamise 
ja väljaehitamisega seotud kulude kandmi-
ses kokkuleppimise kord„ eelnõule arva-
muse andmine

Eelnõu tutvustas Meelis Kukk.
Käesolev määrus reguleerib avalikuks 

kasutamiseks ette nähtud detailplaneerin-
gukohaste ja planeeringulahenduse elluvii-
miseks otseselt vajalike ning sellega funkt-
sionaalselt seotud rajatiste väljaehitamise ja 
väljaehitamisega seotud kulude kandmise 
kokkuleppimist Pärnu linna ja detailpla-
neeringust huvitatud isiku vahel.

Rajatised on avalikuks kasutamiseks ette 
nähtud teed, haljastus, välisvalgustus, teh-
norajatised, kuid ka muud planeeringula-
henduse elluviimiseks otseselt vajalikud 
ning sellega funktsionaalselt seotud rajati-
sed.

Kui käesolevas määruses ei ole sätesta-
tud teisiti, kehtestab linn detailplaneeringu 
üksnes juhul, kui sõlmitud on haldusleping, 
millega on linn andnud huvitatud isikule 
üle rajatiste väljaehitamise kohustuse koos 
ehitamisega seotud kulude kandmisega või 
on rajatiste rajamine ette nähtud linna eel-
arvestrateegias või jooksva aasta eelarves.

Linn võib kehtestada detailplaneerin-
gu halduslepingut sõlmimata või rajatiste 
rajamist arengustrateegias ja eelarves ette 
nägemata juhul, kui detailplaneeringuga 
kavandatud on linna arengulistel kaalutlus-
tel oluline ja detailplaneeringu kehtestama-
ta jätmine või sellega viivitamine on majan-
duslikult kahjulik.

OTSUSTATI: 
Mitte toetada esitatud eelnõud.

3. Pärnu Linnavalitsuse korralduse „Ram-
muka II uuringuruumi geoloogilise uurin-
gu loa taotluse kohta arvamuse andmine“ 
eelnõule arvamuse andmine

Eelnõu tutvustas Anu Peterson.
Keskkonnaamet teavitas Pärnu Linnava-

litsust, et on võtnud menetlusse SKP Invest 
OÜ poolt esitatud Rammuka II uuringu-
ruumi geoloogilise uuringu loa taotluse.

SKP Invest OÜ taotleb geoloogili-
se uuringu luba Rammuka külas riigi-
le kuuluvatel maaüksustel Varbla mets-
kond 32 (katastritunnus 82602:001:0166) 
ja Varbla metskond 38 (katastritunnus 
82602:001:0167), millede valitsejaks on 
Keskkonnaministeerium ja volitatud asu-
tuseks Riigimetsa Majandamise Keskus. 
Taotletava uuringuruumi teenindusala 
pindala on 13,99 ha.

Uuringu eesmärk on kruusa ja liiva 
aktiivse tarbevaru mahu, kvaliteedi ja kaeve-
tingimuste selgitamine Rammuka maard-
laga piirneval alal. Uuringu teostaja on 
Kobras OÜ. Taotletava loa kehtivusaeg on 
2 aastat. 

Põllumajandus- ja Toiduamet on geo-
loogilise uuringu tegemise Rammuka II 
uuringuruumis kooskõlastanud. 

Taotletav Rammuka II uuringuruum 
asub Tõstamaa alevikust ca 8 km kaugusel 
loodes Rammuka külas metsamaal. Taot-
letava uuringuruumi teenindusala piires ei 
asu Natura 2000 võrgustiku alasid, loodus-
kaitsealasid, kaitstavaid looduse üksikob-
jekte ning kultuurimälestisi. Uuringuruumi 
teenindusalast 186 m kaugusel asub Tõhe-
la-Ermistu looduskaitseala. 

Taotletava uuringuruumi teenindusala 
põhjapoolsemale lahustükile jääb geodee-
tiline märk Jäärumetsa ning selle kaitse-
vöönd. Maavara esinemise korral kaitse-
vööndiga kattuval alal esitatakse Maa-ame-
tile geodeetilise märgi kõrvaldamise taot-
lus.

Varasemalt on maavarade kaevandami-
se eesmärgil geoloogilisi uuringuid tehtud 
2017. aastal ja antud kaevandamisluba AS 
K.A.T. & Ko-le ehituskruusa kaevandami-
seks.

Tõstamaa valla üldplaneeringus asub 
taotletav uuringuruum rohelise võrgustiku 
alal, kuhu ei ole maardlate ning maavarava-
ru kaevandusi ette nähtud. 

Pärnu maakonna planeeringus asub 
taotletav uuringuruum maakonna rohelise 
võrgustiku tuumalal. Juhul, kui nimetatud 
alal on kaevandamine majanduslikult ots-
tarbekas, rakendada meetmeid, et kaasne-
vad mõjud nendele aladele oleksid leeven-

JUHTKIRI
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Politsei poole pöörduti 
murega, et 6-7-aastased 
lapsed sõidavad õueala-
teedel elektriliste ja sisepõ-
lemismootoriga ATVdega. 
Teataja sõnul kihutatakse 
ATVdega sedavõrd arutult, et 
see põhjustab liiklusohtlikke 
olukordi, rääkimata mürast 
ümbruskonnast. 

Tuleb meeles pidada, et 
6-7-aastased lapsed alles hak-
kavad aru saama liiklusega 
seotud mõistetest ja reeglitest, 
mistõttu pole õueala ega kõr-
valine metsatee kohad, kus nad 
võiksid ATVdega ohutult sõita. 

Lapse tähelepanu koondub 
vaid sellele, mis teda huvitab ja 
ta alustab liikumist ilma mõt-
lemata. Silmates sõitvat autot, 
eeldab laps automaatselt, et 
autojuht kindlasti näeb teda. 

Kuna lapse nägemisväli on 
kolmandiku võrra kitsam kui 
täiskasvanul ja ta on väike, ei 
näe ta üle parkivate sõidukite. 
Ka sina, täiskasvanu, ei pruugi 
auto(de) taga last näha! 

Täiskasvanu määrab het-

kega, kas sõiduk liigub või sei-
sab, aga lapsel võtab sama tege-
vus aega mitmeid sekundeid. 
Samuti ei oska laps hinnata sõi-
duki peatumisteekonda.

Võib ka olla, et lapsele oste-
tud väikeste mõõtmetega ATV 
on tegelikult mootorsõiduk, 
mis peab olema registreeritud 
ja mille juhtimiseks on vajalik 

omada vastava kategooria juh-
timisõigust. 

Ikka ja jälle antakse politsei-
le teada sedagi, et autod sõida-
vad õuealal lubatust kiiremini 
ning jalakäijast möödutakse 
vahel nii lähedalt, et riivatakse 
lausa küljepeegliga. 

Signe Laasi
piirkonnapolitseinik

Hea autojuht:
 Palun arvesta, et õuealal on 
suurim lubatud sõidukiirus 20 
km/h.
 Jalakäija tohib liikuda ja laps 
mängida kogu õueala ulatuses, 
kuid ei tohi juhti põhjendamat-
ult takistada.
 Jalakäija vahetus läheduses 
tohib sõiduk liikuda jalakäija 
kiirusega.
 Juht ei tohi õuealal jalakäijat 
ohustada ega takistada, vaja-
duse korral tuleb sõiduk seisma jätta.
 Mootorsõiduk võib õuealale sõita vaid peatumiseks või 
parkimiseks.
 Jalakäijad ja õuealal mängivad lapsed peavad autode ja nende 
juhtidega arvestama. Üksteisega arvestades ja liiklusreeglitest kinni 
pidades muutub liiklus kodusel õuealal palju turvalisemaks ja oma-
vaheline suhtlus sõbralikumaks.

datud ja minimaalsed. 
Eelnõuga leiab Pärnu Linna-

valitsus, et Rammuka II uurin-
guruumi geoloogilisteks uurin-
guteks keeldumiseks ei ole põh-
just. 

Geoloogilise uuringu tege-
mine ja varu arvele võtmine ei 
anna taotlejale kaevandamise 
õigust, kuid annab maavarade 
otsingu ja uuringu seisukohalt 
kindlasti olulist informatsiooni, 
mistõttu uurimistöö tegemine ei 
ole vastuolus taotluses märgitud 
uuringuruumis.

OTSUSTATI: 
Toetada esitatud eelnõu.

4. Ülevaade Tõstamaa osavalla 
kultuurikavast

Tõstamaa Rahvamaja juha-
taja Gerti Marus tegi ülevaate 
suvel toimunud üritustest ja tut-
vustas saabuvaid kultuuriüritusi. 

Huvitegevus lastele ja noor-
tele on päris hästi käima läinud. 
Juurutame perepäevade toimu-
mist ja julgustame osavalla küla-
sid aktiivsemat korraldama oma 
üritusi.

 TOK

Politseile teevad muret õuealateedel 
ATVga sõitvad lapsed

Hea tõstamaalane!

Osale 2023. aasta kalendri koostamisel! 
Kui sul on pilte kodupaigast või
kohalikest inimestest ja nende

tegemistest siis saada need aadressile
anu.peterson@parnu.ee.

Tähtaeg 10. november 2022. 
Ootame Sinu fotosid!
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Bussijuhi load tegi ära puh-

tast entusiasmist, no et ega leiba 
ei küsi. Juba õppimise ajal võe-
ti naisega ühendust Hansaliini-
dest ja pakuti tööd, esialgu asen-
dajaks Tõstamaa suuna liinide-
le. Airi otsustas proovida. Läks 
päris pikalt, et ta ka ise usuks, et 
tõesti iseseisvalt sõidab. Harju-
matud olid suure kaarega kee-
ramised, gabariiti peab lihtsalt 
tunnetama. Kõige laiem osa 
bussil on peeglite koht, kui see 
kitsast kohast läbi poeb siis oled 
võidumees ja no tagurdamisel 
jälgi alati tagumist ratast. Kõige 
ohtlikum on manööverdamisel 
see, et ei näe bussi taha, mistõttu 
tuleb olla bussijaamas tagurda-
misel eriti valvas.

Bussijuhid jagunevad linna 
ja maa brigaadideks. Esimesel 
aastal tuli töötada linnabrigaa-
dis st reis algas ja lõppes Pärnus. 
Alguses unistas Airi ka pikka-
dest otstest nagu Rakvere jms, 
aga kui oli päevade viisi üle nel-
ja tunni Pärnu – Rakvere otsa 
kündnud sai ikka täitsa villand. 
Järgmisel aastal pakuti juhuve-
dusid, no usaldavad, mõtles nai-
ne. Hakatuseks saadeti rahva-
tantsijatega Poola. Selline sõit 
käib kahe juhiga. Kokkuvõttes 
oli pikk reis kaunis pingeline.

Juba kaks aastat on Airi töö-
tanud Sebe nn maameeste bri-

gaadis. Buss seisab paarimehe 
juures Saulepis. Kevadest sügi-
seni on lust sõita, aga kõige ras-
kem on talvel libedaga. Hommi-
kuti on palju rahvast ja peatuse 
läbimiseks on minut või kaks 
ning kui tee on libe siis katsu 
graafi kus püsida. Bussijuht võib 
peatusest varem lahkuda täp-
selt kuni 59 sekundit. Täpsus 
kruvib sõidupinget. Kõlab küll 
suureliselt, et talvine sõit käib 
inimelude hinnaga, aga nii see 
tihti on. Airi pigem hilineb kui 
libedal teel riskima hakkab, aga 
kihutamast keeldub. Teinekord 
mõni sõitja isegi toriseb mõne-
minutilise hilinemise pärast, 
kõige tähtsam on siiski sõitjad 
tervelt kohale toimetada, leiab 
Airi. Juhil ei ole aega seletada, 
miks ta gaasi ei anna, aga meele 
võtab kurvaks küll, sellised asjad 
lähevad hullult südamesse. Ega 
bussidel siis naelkumme ole ja 
needki ei teeks jäävihmaga imet. 
Iga kord kui trehvab jäävihma 
sadama, kirub väekas Airi, et 
miks ta ometi raamatukogus ei 
tööta! Eelmisel talvel oli tee Vat-
lamäelt Tõstamaani täitsa häs-
ti hooldatud, seevastu Pootsist 
algav uuendatud kattega teeosa 
on treppis, viskab kildu ja talvel 
libe. Pime aeg toob teisegi prob-
leemi – nähtamatud inimesed 
ja jalgratturid. Mõned noored 
annavad bussipeatuses telefoni-

ga vilgutades oma kohalolekust 
märku ja seda võiksid kõik oota-
jad teha. Saab aegsasti aimu, kas 
peatuda või mööda sõita. Tillu-
kesed helkurid ei hakka silma. 

Aastatega on sõitjaskond 
suurenenud ja muutunud. Pen-
sionärid on hakanud palju roh-
kem sõitma, palju on igapäeva-
seid tööle sõitjad ja noored sõi-
davad päeva jooksul mitmeid 
kordi. Mis noortesse puutub siis 
paljud ütlevad kenasti “tere” ja 
“aitäh”, teine hulk paneb mühi-
nal juhist mööda ja siis on sel-
lised kambakesi räuskavad ja 
ropendavad, tihemini tütarlas-
test koosnevaid reisiselle, kelle 
porised saapad lebavad rahu-
meeli istmetel ja rahutud näpud 
ribastavad ja augustavad bus-
sistmeid. Harvad pole juhtu-
mid, kus seltskond on bussi jät-
nud suisa prügimäe. Teinekord 
kutsub bussijuht neljasilma 
vestluses noori korrale ja ise-
gi tulemuslikult. Sõitjad võiksid 
ju mõelda nii, et see on ju meie 
buss, tänu millele saadakse iga 
päev liikuma ja oleks loomulik 
bussist ka lugu pidada ja seda 
hoida. Tihti püüavad naisbussi-
juhi tähelepanu võita veidi lõbu-
samas meeleolus meesreisijad, 
mõni vannub suurt armastust 
ja teine jälle kipub kallistama, 
samas ei kujuta Airi ise ette, et 
läheks sõidu ajal võõrast mees-
roolikeerajat embama. Enamas-
ti on inimesed siiski viisakad ja 

heasoovlikud. 
Varahommikul ja õhtuse 

hämariku ajal näeb Airi teedel 
palju metsloomi, hiljuti kohtas 
ta Seliste bussipeatuses bussi 
ootavat põtra. Palju liigub mets-
kitsi, aga teinekord üritab jänes 
bussiga võidu silgata, tähelepa-
nelik peab olema igatahes. Päeva 
jooksul jõuab naine oma bussiga 
Pärnusse kolmel korral. Söögi-
korrad võtab karbi ja termose-
ga kaasa, et mitte liigselt kulu-
tada. Hommikukohvi rüüpab 
Airi enamasti Lavassaares liini-
le minekut oodates. Alustab viie 
paiku ja lõpetab tiba enne ühek-
sat. Päevad on pikad, aga pea-
le viiepäevast töötsüklit ootab 
ees viis puhkepäeva. Puhke-
päevad mööduvad mesitarude 
eest hoolitsemise, aiaaskeldus-
te, lugemise ja remondiplaanide 
tegemisele. Kõige rohkem nau-
dib naine kalalkäimist ja seda 
just koos lapselaps Karl Johan-
nesega. 

Bussijuhina töötamine Airi-
le meeldib. Olgugi, et selles töös 
on vastutust ja igasugu nüans-
se omajagu. Airi tunneb ennast 
vajalikuna ja seda tunnetab 
maainimene pea iga päev, sest 
väga paljud pääsevad ainult tänu 
liinibussile suuremasse kesku-
sesse oma elu korraldama. On 
tore astuda bussi, kui sind ootab 
roolitaga heatahtlik ja sõbralik 
meie oma Airi.

Ülle Tamm
toimetaja

Fotod: Ülle Tamm

oktoober 2022 / nr 9 (285) 4 



Saame tuttavaks Siret Olli-
noga, kes on võtnud nõuks 
tõstamaalaste südametes 
taas rahvatantsu leek lõkkele 
puhuda. Tõstamaa Tuuled 
otsustasid asja uurida.

Kus kandis ise tegutsed 
ning  millal ja kuidas rahva-
tants on sinu ellu tulnud?

Elan praegu üsna Tõstamaa 
lähedal Liu külas, kuid siitkan-
dist pärit ei ole. Sündinud olen 
täitsa Mulgimaa südames ja ela-
nud oma noorusaja Viljandi-
maal ning Tartus, edasi kolisin 
juba Pärnusse ning 2017. aastal 
ostsime maja Liusse.

Rahvatants tuli minu ellu lii-
ga hilja, alles 2015. aastal, kui lii-
tusin Pärnus rahvuskultuuriselts 
Kirmas segarühmaga. Sain sealt 
hea aluse, head sõbrad ja olen 
neile väga tänulik, et nad nii soo-
jalt mind tervitasid. 

Tantsida olen tahtnud lap-
sest saati, kuid neis koolides, 
kus mina käisin, ei olnud tant-
sutrenne, rahvatantsust rääki-
mata. Juba Pärnus elades juhtus 
aga nii, et sattusin Tallinnas ühe 
üldtantsupeo peaproovi vaata-
ma ning sealt just rahvatants mu 
hinge kripeldama jäi, kuniks ühe 
sõbra kaudu Kirmasesse sattu-
sin. Sealt edasi enam tagasiteed 
ei olnud, olin ülepeakaela tant-
sus sees. 

Lisaks Kirmasele olen oma 
tantsukingi kulutanud lühikest 
aega Tallinnas tantsuansamblis 
Sõprus ja viimati Pärnus Anna 
Raudkatsi tantsuseltsis. 2020. 

aastal astusin ka Rahvakultuu-
ri Keskuse rahvatantsujuhtide 
kooli. 

Vahepealsed keerulised ajad 
ühiskonnas panid rahvatantsu 
aastaks pausile, kuid oligi aega 
mõelda, mida ja kuidas tahan 
edasi minna, sest oma südames 
elan ja hingan tantsule.

Kuidas tulid mõttele just 
Tõstamaa tantsuhuvilisi utsi-
tama tulla?

Tõstamaa oli üsna loogiline 
valik, kui vaadata, kus ja millised 
tantsurühmad meil Pärnumaal 
tegutsevad. Ma ei leidnud ka 
infot, et siin ühtegi rühma het-
kel oleks ja Pärnusse vast enam 
neid juurde vaja pole. 

Kui ükskord möödaminnes 
nägin, milline suurepärane rah-
vamaja siin on, kirjutasin kohe 
rahvamaja juhatajale ja uuri-
sin, kas rahvatants pakuks huvi. 
Tuli välja, et samas suunas olid 
temagi mõtted liikunud. 

Arvan, et siit poolt Pärnut on 

just puudu üks äge rahvatantsu-
rühm.

Kuidas trennid ede-
nevad ja kas on plaan 
gümnasistidele samuti 
tantsupisikut külvama 
minna?

Esialgu alustasime 
naisrühmaga. Naised 

on ikka hakkajamad, mis 
puudutab tantsu. Arvan, et 

trennid edenevad aina pare-
mini, eks need ole meie nägu ja 

minu nägu. Õpin koos nendega 
ja nii me seal pusime. 

Tõstame järjest koormust ja 
keerukust ning oleme juba üht-
teist ka selgeks saanud. 

Gümnasistidega mul plaane 
ei ole olnud, kuid selle küsimuse 
peale mõtlen, et miks ka mitte! 
Järgmise aasta noorte tantsu-
peole küll ei jõuaks, aga noored 
on võimekad ja nendega saab 
teha ägedaid asju.

Kuidas võiks motiveerida ja 
julgustada tantsupaare sega-
rühma asutama?

Päris keeruline vastata, sest 
inimesed on väga erinevate 
maailmavaadete ja huvidega. 
Olen täheldanud, et kui juba üks 
või rohkem sõpra asjaga tegeleb, 
siis võib see nakkav olla. 

Üldiselt ega inimesed ei hoo-
magi, mida kujutab endast üks 
rahvatantsu trenn. Tõenäoliselt 
mehed peavad seda liiga väik-
seks füüsiliseks koormuseks, aga 
seda see kindlasti pole. Vastupi-
di, rahvatants nõuab väga head 

võhma ja füüsilist vormi. Eks 
muidugi ka teatavat rütmitun-
netust, aga nagu vanasõna ütleb, 
siis ega muusika tantsijat sega. 

Paljud pelgavad ehk seda, et 
lisaks treeningutele käiakse ju 
esinemas. Naisi üldiselt eraldi 
motiveerida pole vaja, aga mees-
tele võib küll vihjena öelda, et 
naised vaatavad teid pärast hoo-
pis teise pilguga.

Rahvatants ühendab ja tihti 
suhtlevad rühmaliikmed ka era-
elus – korraldatakse reise, pidu-
sid, üritusi. 

Rahvatants on elustiil. Ja 
omast kogemusest võin öelda, 
et pole ka harv juhus, kui leitak-
se oma elu tantsupartner.

Milline oled õpetajana, 
milline üks äge trenn välja 
näeb?

Õpetajana olen alles kujune-
mas. Mulle meeldib, kui trennis 
on intensiivne koormus ja saab 
nalja. Siis lahkuvad kõik hea 
tujuga ja tulevad ka tagasi. 

Nullist rühma loomine ja 
algajate välja õpetamine pole 
kindlasti meelakkumine, kuid 
oma peas ja südames on mul 
olemas selge visioon, mida ma 
saavutada tahan. 

Praegu alles kompan piire, 
enda ja oma õpilaste võimeid 
ning õpin end kehtestama. Aga 
trenni teevad ägedaks ikka selle 
trenni  inimesed ja mu meelest 
on meil juba päris äge ning aina 
ägedamaks läheb! 

TT

Rahvamajas liigub särasilmne Siret

Foto: Toom
as M

itt
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KOO LI MA JA KA JAS TAB

Nagu ikka tulime kokku 1. sep-
tembril, kus kõige nooremad said 
oma esimesed aabitsad ja kooli-
mütsid ning direktor tegi klassi-
pildid. Uus õppeaasta algas!

2. septembr ei olnud tavaline kooli-
päev, vaid otsustasime teha töötubade 
päeva. Töötubasid oli 11 ja õpilased lii-
kusid töötoast töötuppa koos oma klas-
siga. Kõigil oli põnev koolipäev – midagi 
teistsugust.

Septembrikuu keskel korraldas õpila-
sesindus värvidenädala, pidime kandma 
seda värvi riideid, mis õpilased välja mõt-
lesid. Esmaspäeval kanti siniseid riideid, 
teisipäeval valgeid, kolmapäeval musti, 
neljapäeval rohelisi ja reedel lillasid. Vär-
vinädalaid tuleb kindlasti veel.

Samal ajal oli koolimajas ka nunnude 
näitus, kus õpilased tõid kodust põne-
vaid, huvitavaid, eriliste kujudega puu- 
ja köögivilju. Kõik said näitust vaatamas 
käia ja kõik osalejad said väikese kommi-
koti osalemise eest.

Järgmisel nädalal oli rebaste nädal. 
Rebased (10. klassi õpilased) said kehas-
tada erinevaid tegelasi. Teisipäeval oli 
ülesandeks riietuda vanuriteks ja kooli-
koti asemel pidi olema korv. Kolmapäe-
val riietasid poisid end neidudeks ja neiud 
end poisteks ning koolikotiks pidi olema 
käekott ja tööriistakohver. Neljapäeval 
olid nad klounid ja koolikotiks oli ämber 
ning sel päeval toimus peale tunde ka nii-
öelda rebaste retsimine koolimaja taga. 
Ürituse korraldas 12. klass.

Saabus kätte nädal, kus oli lubatud 

koolis käia dressides. Reedest neljapäe-
vani sai peaaegu iga päev midagi sport-
likku ette võtta. Reedel toimus Pärnus 
üle-eestiline Heatahtejooks, kus osale-
sid meie kooli 5. ja 6. klassi meeskonnad 
ning koolimajas toimus sporditeemaline 
mälumäng. Teisipäeval oli alevi mäge-
des krossijooks. Hommikul jooksid alg-
klassi õpilased ja peale lõunat ülejäänud 
kool. Kolmapäeva lõunal toimus kooli 

staadionil „Meie kooli olympia“, kus õpi-
lased jagati gruppidesse ja kõik grupid 
pidid tegema meeskonna tööd erineva-
tes punktides. Näiteks oli vaja viie minuti 
jooksul telk püsti panna, lõuga tõsta või 
keegli kurikad pikali saada ja palju muid 
põnevaid tegevusi. Oluline oli nutikus ja 
meeskonnatöö. Spordinädala viimasel 
päeval oli ümber kooli teatejooks ja õhtul 
dressidisko. Ümberkooli teatejooksul olid 
8- ja 6-liikmelised klasside võistkonnad. 
Peaaegu kõik klassid olid esindatud ning 
kui mõnel klassil oli vähem jooksjaid, siis 
osad osalejad tegid mitu ringi ümber koo-
li – väga tublid! Esindatud oli ka õpetajate 
meeskond. Ilm hoidis koolisporti. Pari-
matele jagati auhindu, mis saadi spordi-
nädala programmist ja samuti toetas üri-
tust ka meie enda kool. Uuel aastal uue 
hooga!

Septembrikuu lõppes üllatuskontser-
diga kooli saalis rahvusvahelise muusika-
päeva puhul.

Oktoobri alguses korraldati meie koo-
lis ettevõtlusnädala raames Pärnumaa 
noorte inspiratsioonipäev. Vaimsele ter-
visele pühendatud ürituse läbiviimisel 
olid abiks osad meie kooli õpilased. Noo-
red askeldasid registreerimislauas, näita-

Uus õppeaasta algas taas
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sid külalistele, kuhu panna väliriided ja 
suunasid saali ning poisid olid tehnika 
juures abis. Fotograafi ks oli Rico, kes 
on käinud meie kooli fotoringis. Kohal 
olid Tõstamaa keskkooli, Varbla, Kihnu, 
Audru ja Jõõpre koolide õpilased ja õpe-
tajad. Üritus oli kõigile tasuta.

5. oktoobril tähistasime traditsioo-
nilist õpetajate päev, kus gümnaasiu-
minoored said õpetaja ametit proovida. 
Esimese tunni ajal toimus väike aktus, 
kus pandi proovile ka õpetajate tead-
mised ja peale seda läksid noored tun-
didesse õpetaja tööd tegema. Õpetaja-
te riietusstiil sel päeval oli „Maskiball“. 
Peale tunde suundusid õpetajad koos 
teiste koolimaja töötajatega Maria tallu 
hilisele lõunale.

Oktoobri keskel toimus igakuine 
kooli mälumäng, mille teema oli „Eesti 
muusika“. Kohal olid 4-liikmelised võist-
konnad. Parimatele auhinnad nagu alati. 
Novembris juba uus teema.

Tore oli näha meie kooli õpilasi Tõs-
tamaa jooksul. Kiitus kõigile osalejatele! 
Loodan, et kõigil oli tore koolivaheaeg 
oktoobri lõpus!

Karoliine Kask
Tõstamaa k eskkooli huvijuht

Fotod: Tõstamaa kool

KOO LI MA JA KA JAS TAB

Tõstamaa Keskkooli esindus 
viibis septembrikuu viimasel 
nädalal Türgis, Antalyas, kus 
toimus noorteprogrammi järje-
kordne kohtumine.

25. septembrist kuni 2. oktoobrini 
esindasid neli abiturienti, Marleen Sah-
tel, Grettel Soonisoo, Rebecca Pulk ja 
Meeli Iljašenko koos õp Laura Jõe ning 
direktor Toomas Mitiga Tõstamaa Kesk-
kooli rahvusvahelisel projektikohtumi-
sel Türgis Erasmus+ projektis “VISION 
– Nature, traditions and identity in you-
th’ visions” (VISIOON – loodus, tradit-
sioonid ning identiteet noorte nägemu-
ses”). Projekt keskendub erinevate riiki-
de ja rahvaste looduse, traditsioonide ja 
identiteedi tundmaõppimisele. Partneri-
teks on koolid Poolast, Bulgaariast, Tür-
gist ja Portugalist.

Türgi on piisavalt kaugel, et terve 
oma pühapäeva veetsime reisides, kuid 
juba esmaspäeva ehk projektinädala esi-
mest päeva alustasime üksteisega tutvu-
misega: iga riik näitas enda tehtud esit-
lusi, kus tutvustati oma koduriiki ning 
kooli. Kätte jõudis lõunasöögi aeg, kus 
saime maitsta kohalikku toitu. Pärast 
seda jagati meid kahte gruppi ning läk-
sime õpitubadesse. Ühes mängisime 
erinevaid sportmänge ning teises näi-
dati, kuidas Türgis vaipu kootakse. Kõik 
õpilased olid majutatud peredesse ehk 
saime eriti palju näha ka kohalikku elu, 
nii tutvustati meile kõigile igal õhtul ka 
kohalikku n-ö õhtuelu, nt esimese päeva 
õhtupoolikul läksime seltskonnaga koh-
vikusse teed jooma ning juttu rääkima.

Antalya on üpriski suur linn, nimelt 
elab seal sama palju inimesi kui meil 
kogu Eestis kokku. Teisel päeval viidigi 
meid linna n-ö lõppu ehk mägede juur-
de, kus elab väidetavalt viimane naiste-
rahvas, kellel on selles linnas traditsioo-
nilise Türgi vaiba kudumise oskused. 
Kohale jõudes otsis proua välja kõik val-
minud mustrid, värvid, lõngad, tööva-
hendid, teljed. Nii mõnigi meie noortest 
sai käe külge panna. Kahjuks on täna-
päeval aina vähem noori, kellel oleks 
huvi ja püsivust säärase käsitöö vastu. 
Õnneks on vähemalt välismaalasi ja nn 
käsitööturiste, kellel seda huvi veel on 
ning nii käivad nad kohaliku meistri juu-
res õppimas ja jagavad nähtut ka näiteks 

Jaapani kohalikus ajakirjas.
Nädala selgroo murdsime tõelisel 

turismireisil merel. Läbipaistev sinine 
vesi, uhked kaljuservad ja muusika. Väga 
hea õhkkond uute sõprussidemete loo-
miseks. Ka neljapäev möödus vee ääres, 
sest siis käisime kohalikus rannas. Igaüks 
valis omale meelepärase tegevuse: päe-
vitamine, jalutamine, võrkpalli mängi-
mine.

Reede oli ametliku projektinädala vii-
mane päev. Pärast muuseume võtsime 
sisse kohad pealtvaatajatena, et jälgida 
rahvusvahelist paintballimängu. Õhtu 
lõppes piduliku aiapeoga, kus jagati dip-
lomeid ning tänusõnu.

Viimase päeva sisustas igaüks ise, 
õpetajad seiklesid kanjonis, õpilased lin-
nas. Olenemata neljakümnekraadisest 
kuumusest polnud kanjonis olev vesi 
kohalike jaoks ikka piisavalt soe ja nad 
vaatasid eestlasi külmavärinate saatel, 
kui rahulikult karastavat vett nautisime.

Ilmselt oli kõige suuremaks kultuu-
rišokiks tualettruum, sest see ei olnud 
üldse nagu meil - neile seal piisab august, 
aga meie siin oleme vähe ärahellitatud. 
Aga taaskord kehtis vanasõna, et inime-
ne harjub kõigega ja pärast kõiki meie 
jaoks harjumatuid olukordi Türgis oli 
meeletult hea meel tagasi kodus olla. Kui 
ei oleks eri kultuure, inimesi, harjumu-
si, kombeid, traditsioone, siis ei olekski 
mõtet reisida.

Oleme tänulikud, et meile anti või-
malus näha teistsugust kultuuri, võtta 
päikesevanni kuuma Türgi päikese käes, 
süüa tõesti väga häid kohalikke rooga-
sid, imetleda sinist vett ja kaunist loodust 
ning leida endale uusi sõpru. Järjekordne 
põhjus, miks käia kodukoha gümnaasiu-
mis! Täname võõrustajaid!

Reisiseltskonna tüdrukud 

Türgis sõprust sõlmimas

Foto: Toomas Mitt
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Septembris külastas 
noortekeskust kokku 
426 noort - keskmiselt 
16 noort päevas. Sep-

tembrikuu külastuste hulka läk-
sid ka mõned augustikuu päe-
vad, näiteks 13. augustil oli Tõs-
tamaa noortekeskus avatud kõi-
gile huvilistele Tõstamaa osaval-
lapäevade raames.

Kuu alguses saime lõpeta-
tud oma pooleli jäänud tura-
ka turniiri, millega alustasime 
juba mais. Turniiri võitis noor-
sootöötaja Janika, teise koha sai 
Marvin ja kolmanda koha Anna 
Sharlotte. Palju õnne veelkord!

Septembrikuu algas meil 
vaikselt ja rahulikult. Kõik mee-
nutasid ja rääkisid oma toredast 
suvevaheajast! 5. septembril 
toimus selle õppeaasta esime-
ne kokandusring, kus noored 
valmistasid kukeseenepirukaid. 
Need tulid värsketest seentest 
ikka väga mahlased ja maitsvad. 

Sel kuul valmistasid kokan-
dusringi noored veel soolaseid 
singi-juustu minipannkoo-
ke, mida oli eriti hea süüa koos 
hapukoore-majoneesi kastme-
ga, kanamaksapastat ning 23. 
septembril valmistati kokan-
duringis Maal elamise päeva 
jaoks suupisteid. Nimelt oli 24. 
septembril Maal elamise päev ja 
selle raames oli ka meie noor-
tekas avatud kõigile huvilistele! 
Külastajatele pakkusime noorte 
valmistatud lavašširulle ja soo-
laseid erinevate täidistega kor-
vikesi. 

Pidasime maha ka ühe vinge 
bowlingu turniiri x-boxis, mille 
võitis Veljo. Teise koha saavutas 
Ragnar ja kolmanda koha Rico. 

Palju õnne esikolmikule!
30. septembril toimus noor-

tekeskuses noorteinfoportaa-
li Teeviit ja Transpordiameti 
poolt loodud kampaania raa-
mes #kannankiivrit tagasi koo-
li töötuba, kus noorsootööta-
ja Janika rääkis kiivrikandmise 
olulisusest. 

Tegime koos ka katseid, vaa-
tasime videosid ja uurisime 
oma kiivreid põhjalikult. Noo-
red said endale vinged kleep-
sud, millega oma peakaitseid 
tuunida! 

Septembri lauamängude 
päevad kujunesid isee neslikult 
kaardimängulisteks. Me ei saa-
nud üle ega ümber noorte lem-
mikust – turakamängust, proo-
visime ka Rico õpetuste järgi 
uut mängu - kalamees.

Oktoober algas kokkamise-
ga. Noored valmistasid hakk-
liha täidisega pelmeene – nii 
täidis kui ka tainas tehti täitsa 
ise. Sel kuul valmistati veel ime-
maitsvaid ja suus lausa sulavaid 
šokolaaditükkidega küpsiseid 
ning mahlaseid šokolaadikoo-
gikesi ja kookosejäätist. 

Noortele meeldib väga kok-
kamine ja tore on kuulda, et nad 

teevad õpitud toite ka kodus 
oma perele.

Sel kuul toimus veel kolme 
päevane piljarditurniir, looma-
de päev, M&M kommide päev 
ja “Tee midagi head” päev. Koo-
livaheajal toimus ööbimisega 
pidžaamapidu, kus käidi koos 
poes, mängiti erinevaid mänge, 
vaadati fi lmi ning lihtsalt naudi-
ti koosolemist ja koolivaheaega.

Alates oktoobrist kuni 
novembri keskpaigani koguvad 
Tõstamaa noortekeskuse noo-
red nutiprahti, sest nii aitame 
hoida keskkonda puhtamana ja 
noored võivad võita ka ägedaid 
auhindu: 1000€ väärtuses kau-
pu Telia e-poest või pääsmeid 
virtuaalsündmusele Gameboy 
Tetrise ja Gram-Of-Fun-iga. 

Keskkonnakampaaniat kor-
raldab AS Kuusakoski. Seega 
too Sinagi oma üleliigne tele-
fon, tahvelarvuti, laadja või 
nutikell Tõstamaa noortekes-
kusesse! Sellega toetad meie 
enda noori!

Värvilist sügist kõigile!

Janika ja Karoliine
Tõstamaa noortekeskuse noorsootöötajad

220 eurot ots

Kirju sügis noortekeskuses

Iga kolmas kotitäis toitu, 
mille Eesti inimesed kaup-
lustest koju viivad, leiab tee 
prügikasti veel enne kui see 
jõutakse ära tarbida. Igas 
majapidamises läheb nii 
aastas keskmiselt raisku 63 
kg toitu, mille väärtus on 
ligikaudu 220 eurot.

29. septembril tähistatati 
rahvusvahelist toiduraiskami-
se vähendamise päeva. See on 
hea aeg, et läbi mõelda oma 
kodune tarbimine. Nutika pla-
neerimise ja külmiku korrasta-
misega säästad nii rahakotti kui 
loodust.

„Hindade kallinemise ja 
energiakriisi tõttu peame väga 
hoolikalt läbi mõtlema, kuidas 
saame vähendada oma igapäe-
vaseid kulusid,“ sõnas keskkon-
naminister Madis Kallas. „Üks 
lihtne viis, kuidas mitusada 
eurot kokku hoida, on jälgi-
da, et me kodus asjatult toitu 
ära ei viskaks – ostame pigem 
vähem, tarbime lõpuni ning 
vajadusel anname ära,“ soovi-
tas Kallas.

Keskkonnakorralduse osa-
konna juhataja Sigrid Soom-
laisi sõnul maksavad inimesed 
toitu ära visates selle eest kaks 
korda: ostuhetkel poes ning 
hiljem jäätmeveo eest. „Toidu-
raiskamisel on tõsised tagajär-
jed – lisaks rahale on ära kulu-
tatud loodusressursse ning 
tootmise ja transpordi käigus 
õhtu paisatud kasvuhoonegaa-
se. Need koormavad asjatult 
keskkonda,“ selgitas Soomlais.

Kodudes kipub toitu raisku 
minema eri põhjustel. „Näiteks 
on pakendil kirjas olev kuu-
päev mööda läinud, külmikus-
se on jäänud avatud pakend 
ja selles olev toiduaine ei näe 
enam hea välja, puu- või köö-
givilja koor on krimpsu tõm-
manud või on leib-sai kõvaks 
läinud. Juhtub ka, et ostetak-
se liiga palju toitu allahindluse 
tõttu või emotsioonide ajendil. 
Mõnikord visatakse aga söö-
gikõlbulik toit ära, et uutele 
ostudele külmikus ruumi teha,“ 

Fotod: Noortekeskus

oktoober 2022 / nr 9 (285) 8 



ütles Soomlais.

Neli nippi, kuidas saad oma 
raha säästa ja toidu raiskamist 
vähendada:
  Pakendil märgitud „Parim 
enne“ kuupäeva ületanud toit 
on sageli endiselt söögikõlbulik. 
Selles veendumiseks tee pakend 
lahti ning vaata, nuusuta ja mait-
se toiduainet. Suure tõenäosuse-
ga on see endiselt väga hea.
 Eralda külmikus üks ala nen-
dele toiduainetele, mis tuleks 
esmajärjekorras ära tarbida. 
Tähista see külmikuala sildi või 
kleepsuga ja pane sinna avatud 
pakendiga, läheneva kõlblik-
kuse kuupäevaga või poolikud 
puu- ja köögiviljad ning teised 
kiiremini riknevad toiduained. 
Selgita ka pereliikmetele, mis on 
selle külmikuala mõte. Loo aeg-
ajalt külmikus kord majja – tõsta 
varem ostetud toiduained kül-
mikus ettepoole, et need oleks 
nähtavamad ja käeulatuses. 

 Enne poodi minekut vaata üle, 
mis toiduained on juba külmi-
kus, sügavkülmas, kapis, sahv-
ris või keldris olemas. Mõtle läbi 
milliseid toite tahad lähipäeva-
del või sel nädalal süüa. Seejärel 
koosta nimekiri asjadest, mida 
on juurde vaja. Planeeri oma toi-
dutegemine nii, et kasutaksid 
ära võimalikult palju juba ole-
masolevaid toiduaineid. 
  Kui pakendil olev „Kõlblik 
kuni“ kuupäev on lähenemas ja 
sa tead, et ei jõua seda toiduai-
net õigeks ajaks ära tarbida, siis 
pane see sügavkülma. Külmu-
tamiseks sobivad hästi näiteks 
liha ja kalatooted, aga külmu-
tada võib ka küpsetisi, juustu, 
piima, puu- ja köögivilju ning 
valmistoite. Külmutatud toidu 
pakendile märgi peale, millal see 
sügavkülma on pandud, sest ka 
siin kehtib reegel - esimesena 
sisse, esimesena välja. 

Keskkonnaministeerium

 25. oktoobril algas traditsiooniline Tõstamaa mälumängu-
hooaeg. Osales 11 kuni neljaliikmelist võistkonda. Seekord tea-
dis kõige rohkem vastuseid METSKOND koosseisus Mari-Jaa-
na Siinne, Aimar Silivälja, Susanna Kuusik ja Alar Kuusik. Tei-
se koha saavutas NULLIRING Karin Randmäe, Enn Martson, 
Heikki Luhamaa ja Janek Jaansoo ning kolmanda koha MM 
Kristjan Kase ja Enno Kase.

Järgmine mäng toimub 29. novembril algusega kell 19 rahva-
majas. Pane kokku kuni neljaliikmeline võistkond ja tule osalema!

Tõstamaa Spordiklubi 

Foto:  Toomas Rõhu

MÄLUMÄNG
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7,5 km jooks
koht, aeg, nr, nimi, V-KL, asutus / elukoht

1. 24,39,3, 38, Franko Reinhold, M, 
Jooksumees; 2. 26,00,9, 27, Martin Tark-
pea, MV1, Treeningtiim; 3. 26,43,6, 52, 
Indrek Oja, M, Anu Jooksutrennid; 4. 
27,18,7, 7, Avo Taats, MV1, Anu Jooksu-
trennid; 5. 28,17,5, 33, Risto Kaljund, M, 
Pärnu; 6. 28,23,5, 82, Oskar Ojamäe, PA, 
Ermistu; 7. 29,15,8, 71, Marko Teinburk, 
M, Anu Jooksutrennid; 8. 29,19,3, 46, And-
res Kasemets, MV1, Pärnu; 9. 29,27,8, 92, 
Ants Gustavson, PA, Koidula Gümnaa-
sium; 10. 31,01,5, 44, Joosep Käär, PB, FC 
Vaprus; 11. 31,20,7, 57, Toivo Tinast, M, 
Tõhela; 12. 31,58,1, 18, Joonas Salk, PB, 
Ujumisklubi Briis; 13. 32,22,7, 49, Jonas 
Nõukas, MV1; 14. 32,42,2, 35, Margus 
Nisuma, M, Paikuse; 15. 33,07,0, 45, Kert-
rud Koni, TB, SK Altius; 16. 33,19,5, 4, 
Lembit Künnapas, MV1, Anu Jooksutren-
nid; 17. 33,44,3, 17, Timo Marus, PC, Tõs-
tamaa; 18. 33,55,8, 62, Andres Siim, MV1, 
Espoo; 19. 34,01,6, 50, Avo Puusepp, MV1, 
Pärnu PPA; 20. 35,25,5, 73, Fabian Wilke, 
PA, Tõstamaa; 21. 35,37,5, 24, Piret Bart, 
NV1, Audru; 22. 36,08,9, 74, Maarja-Hele-
na Veskimägi, TA, PKG; 23. 36,17,3, 31, 
Kennet Tambre, M, Tambre; 24. 36,54,4, 
1, Kadi Ruut, NV1, Anu Jooksutrennid; 
25. 36,54,6, 96, Priit Paulus, M, Pärnu; 26. 
36,54,8, 61 Keito Killing, M, Ketspeetrid; 
27. 37,19,2, 79, Rasmus-Oliver Veskimä-
gi, M, Tõstamaa; 28. 37,26,5, 98, Andres 
Martson, MV1, Pärnu; 29. 37,48,1, 37, Hei-
go Jänes, MV1, Kohila; 30. 38,19,1, 60, Kei-
jo Greim, MV1, ; 31. 38,28,9, 14, Raido Salk, 
MV1, Tõhela; 32. 38,39,4, 39, Nicole Maria 
Klais, N, UP Sport; 33. 38,48,7, 36, Anna 

Rita Henriet, TA, Tõstamaa; 34. 38,51,4, 88, 
Kristi Tirmaste, N, AS Špeed; 35. 39,00,5, 
182, Venno Press, MV1, Malev; 36. 39,28,7, 
25, Jüri Leesmäe, MV2, OK West; 37. 
39,38,1, 16, Taavi Marus, M, Tõstamaa; 38. 
39,39,6, 59, Romet Lille, PD, Tõstamaa; 39. 
40,47,2, 6, Liina Arusalu, NV1, Varbla; 40. 
41,02,4, 53, Alvar Maruse, M, Pärnu; 41. 
41,03,3, 80, Elina Kuzmina, N, Tallinn; 42. 
42,01,2, 83, Kairi Ojamäe, NV1, Ermistu; 
43. 42,10,7, 47, Siim Samarin, M, Audru; 44. 
42,19,5, 97, Risto Rand, M, Tõstamaa; 45. 
42,33,4, 69, Kristjan Sims, PD, Tõstamaa; 
46. 42,36,5, 81, Janek Ojamäe, MV1, Ermis-
tu; 47. 43,32,2, 86, Revo Raavik, PD, Tõsta-
maa; 48. 43,33,2, 187, Manivald Muuga, PA, 
Tõstamaa; 49. 43,33,8, 40, Joonas Rõhu, PB, 
Tõstamaa; 50. 43,48,4, 76, Lembe Veskimä-
gi, NV1, Tõstamaa; 51. 44,08,3, 185, Karen 
Adler, N, Tõstamaa; 52. 44,44,2, 54, Liia 

Oidjärv, NV1, Tõstamaa; 53. 45,03,0, 56, 
Janar Jürgens, MV1, Tõstamaa; 54. 45,03,2, 
85, Merit Kaja, NV1, Tõstamaa; 55. 45,43,5, 
13, Joel Pulk, MV1, Malev; 56. 45,48,6, 8, 
Lisandra Mäe, TC, Tootsi; 57. 46,09,2, 
68, Maria Elling, N, Muraste; 58. 46,34,8, 
183, Emil Roland Peetsalu, M, Seliste; 59. 
46,48,6, 66, Eva-Mai Kalavus, N, Tallinn; 
60. 48,10,2, 186, Eleri Birk, N, Pärnu; 61. 
49,00,6, 67, Kätlin Hantson, NV1, Must 
Mamba; 62. 49,05,3, 89, Karoline Luuk, N, 
Audru; 63. 49,47,7, 87, Ragnar Kaja, PD, 
Tõstamaa KK; 64.49,58,7, 21, Jaanika Soo-
saar, NV1, Tõsrtamaa; 65. 50,25,5, 90, Epp 
Tuisk, NV1, Tõstamaa; 66. 50,52,0, 178, 
Liina Müür, NV1, Tõstamaa; 7. 51,06,2, 94, 
Teele Tõnisson, N, Tõstamaa; 68. 51,06,8, 
22, Maria Laas, NV1, Pärnu; 69. 51,09,4, 23, 
Jonathan Jyrki Petrelius, MV1, Pärnu; 70. 
51,15,8, 78, Katre-Maris Veskimägi, N, Tõs-

39. Tõstamaa jooksu protokoll

Fotod: Liis Rõhu
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tamaa; 71. 51,30,7, 63, Timmo Ordjas, M, 
Tallinn; 72. 51,35,3, 64, Hugo Hantson, PD, 
Tallinn; 73. 51,50,2, 77, Lenne-Merit Veski-
mägi, TD, Tõstamaa; 74. 51,55,0, 30, Eneli 
Pulk, TC, Tõstamaa; 75. 52,33,7, 177, Steven 
Tetsmann, PD, Kulli; 76. 52,41,9, 58, Kau-
po Põltsam, MV1, Tõstamaa; 77. 53,25,5, 5, 
Liisbet Arusalu, TD, Varbla; 78. 53,43,1, 9, 
Miia Adler, TD, Tõstamaa KK; 79. 53,43,4, 
19, Kene Sireli, TD, Tõstamaa; 80. 55,36,9, 
93, Villem Kalbach, M, Pärnu; 81. 56,18,4, 
43, Sven-Artur Rahuoja, PB, Tõstamaa; 82. 
56,31,1, 70, Sandra Hantson, TD, Tallinn; 
83. 57,20,3, 65, Ülo Marus, MV1, Tõstamaa; 
84. 58,56,8, 28, Heili Timm, NV1, Malev; 
85. 1:00,28,7, 34, Lisell Kivisild, TD, Tamb-
re; 86. 1:00,29,1, 32, Kertu Tambre, NV1, 
Tambre; 87. 1:03,40,4, 20, Merileen Meras, 
TD, Tõstamaa; 88. 1:05,49,9, 48, Eneli Piir-
me, TC, Tõstamaa; 89. 1:05,53,5, 26, Anna 
Sharlotte Hallgrimsson, TB, Tõstamaa; 90. 
1:07,05,6, 11, Magnus Karl Magnusson, PC, 

Tõstamaa; 91. 1:07,08,5, 184, Eleonora Mar-
ta Nine, TD, Tõstamaa; 92. 1:08,28,5, 91, 
Ilme Rand, NV2, Pärnu Tervisesport.

Lastejooks
1. 3,24,5, 4, Regina Roomet, Pärnu; 2. 

3,30,7, 26, Janeli Sims, Tõstamaa; 3. 3,36,1, 
37, Oskar Raudnagel, Tallinn; 4. 3,38,1, 31, 
Remo Adler, Kulli; 5. 3,42,7, 48, Kertu Sirel, 
Varbla; 6. 4,07,5, 12, Joonas Tamm, Tõsta-
maa; 7. 4,09,3, 15, Jaan Tormi Uustalu, Tõs-
tamaa KK; 8. 4,12,0, 30, Jennica Jaansoo, 
Tõstamaa; 9. 4,14,1, 2, Eleriin Raavik, Tõs-
tamaa KK; 10. 4,21,1, 21, Delise Kolkla, Pär-
nu; 11. 4,23,9, 47, Marta Raavik, Tõstamaa; 
12. 4,25,2, 71, Jakob-August Kalbach, Tõsta-
maa; 13. 4,25,6, 13, Erik Rand, Tõstamaa; 14. 
4,26,9, 33, Kenneth Killing, Lindi; 15. 4,27,5, 
24, Keitrin Kaljurand, Tõstamaa; 16. 4,28,5, 
44, Richard Kitse, Eassalu; 17. 4,30,5, 38, 
Nora Rand, Tõstamaa; 18. 4,38,5, 36, Liisa 
Maria Ots, Tõstamaa; 19. 4,46,8, 1, Mirjam 

Arusalu, Varbla Kool; 20. 4,48,6, 9, Melis-
sa Rohtla, Mai Kool; 21. 4,49,9, 55, Teiron 
Tetsmann, Saulepi; 22. 4,54,4, 25, Garret 
Pukk, Tõstamaa; 23. 4,59,0, 35, Keron Kal-
jurand, Tõstamaa; 24. 5,05,4, 27, Robert 
Tuuling, Kiili; 25. 5,16,8, 19, Erika Sahtel, 
Tõstamaa; 26. 5,19,7, 32, Jessica Jaansoo, 
Tõstamaa; 27. 5,24,9, 29, Nele-Liis Siim, 
Espoo; 28. 5,33,1, 23, Jasmina Jaansoo, Tõs-
tamaa; 29. 5,35,1, 3, Mairon Sireli, Tõsta-
maa LA; 30. 5,43,9, 40, Gennert Gerne, Tal-
linn; 31. 5,49,2, 46, Lilli Katarina Uustalu, 
Tõstamaa LA; 32. 5,50,4, 5, Adeele Kukk, 
Tõstamaa; 33. 5,51,4, 8, Kerttu Voor, Soo-
me; 34. 5,54,5, 6, Brent Calvin Vahkel, Sin-
di; 35. 5,57,7, 28, Hettel Kikkul, Paikuse; 36. 
6,01,4, 34, Villem Tuuling, Kiili; 37. 6,08,9, 
42, Desiree Marus; 38. 6,22,9, 72, Heete 
Paulus, Pärnu; 9. 6,25,2, 22, Elsa Lahtvee, 
Kastna; 40. 6,57,7, 45, Johannes Käär, Tõs-
tamaa; 41. 6,59,5, 43, Eleanor Raudnagel, 
Tallinn; 42. 7,03,6, 14, Kaspar Piiroja, Pär-
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1954
1956
1958
1960
1962 

Lisainfo: 
soeluuring.ee

Kutse leitav
patsiendiportaalist 
digilugu.ee
(Terviseandmed  Saatekirjad)

Sõeluuringule 
on oodatud ka 

ravikindlustamata 
naised ja mehed!

Kutsume jämesoolevähi 
sõeluuringule mehi ja 
naisi sünniaastaga

nu; 43. 7,15,1, 39, Jesper Piiroja, Pärnu; 44. 7,29,3,7, Tormi Voor, 
Soome; 45. 8,04,3, 56, Anna Antropov, Tõstamaa; 46. 8,22,1, 10, 
Art Hans Antsu; 47. 9,22,3, 41, Elora Bauer, Tõstamaa; 48. KATK, 
49, Valter Kitse, Eassalu.

Mürakarude jooks
alla 2 -aastased: Armand Lehis, Adeele Tinast, Nete Palmiste, 
Alexandra Antropov, Säde Antsu; 
2-aastased: Holden Jänes, Risko Jürgens, Sten Samarin, Kädi Kar-
lotte Käär, Adora Adler;
3-aastased: Hatso Mäe, Kristo Adler, Adeele Kolju, Emilie Lahtvee, 
Nora Salmar, Hanna-Loore Käärt, Kristofer Tinast, Fred Martson, 
Denry Madisson, 20. Raju Antsu;
4-aastased: Herta Sahtel, Clen Gregor Maruse, Juss Greim, Domi-
nic Marus, Merily Sims, William Palmiste, Anna Ant ropov, Jesper 
Piiroja, Karl Johannes Lillemets, Adrianna Adler.

Kõnd
1. 1:03,29,3, 78, Olivia Saltström, Tallinn; 2. 1:14,34,2, 98, Hele-

vi Jurjev, AS Špeed; 3. 1:14,34,3, 79, Ene Lehtsalu, AS Špeed; 4. 
1:15,13,8, 83, Tiina Sahtel, Tõstamaa; 5. 1:15,14,0, 66, Kille Kiin-
vald, Tõstamaa; 6. 1:15,27,6, 95, Kaisa Põltsam, Pärnu; 7. 1:16,13,0, 
99, Ivi Sludnikova, Ermistu; 8. 1:16,13,1, 100, Anne Selgoja, Pär-
nu; 9. 1:16,45,1, 91, Õnne Sireli, Tõstamaa; 10. 1:16,45,2, 86, Gris-
tel Kukk, Tõstamaa; 11. 1:18,34,7, 94, Astri Martson, Tõstamaa; 
12. 1:18,46,5, 93, Ave Tuuling, Tõstamaa; 13. 1:18,47,0, 76, Helve 
Samarina, Audru; 14. 1:18,47,1, 96, Kädi Spiegelberg, Audru; 15. 
1:18,57,4, 61, Pilvi Kase, Lihula Gümnaasium; 16. 1:18,57,5, 88, 
Pille Martson, Tõstamaa.
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1954 
1956 
1958 
1960 
1962 
1964
1966 
1968 
1970 
1972

Kutsume 
rinnavähi sõeluuringule 
naisi sünniaastaga

Lisainfo: 
soeluuring.ee

Kutse leitav
patsiendiportaalist 
digilugu.ee
(Terviseandmed  Saatekirjad)

Sõeluuringule
on oodatud ka 

ravikindlustamata 
naised!

 

1957
1962
1967
1972
1977
1982
1987
1992

Sõeluuringule
on oodatud ka 

ravikindlustamata 
naised!

 

Lisainfo: 
soeluuring.ee

Kutse leitav
patsiendiportaalist 
digilugu.ee
(Terviseandmed  Saatekirjad)

Kutsume 
emakakaelavähi 
sõeluuringule naisi 
sünniaastaga

oktoober 2022 / nr 9 (285) 14 



OKTOOBER
Pühapäeval, 30. oktoobril kell 16 Tõstamaa rahvamajas 

HALLOWEENI PEREPÄEV 
tasuta

NOVEMBER
Kolmapäeval, 2. novembril kell 19 Tõstamaa mõisas 

HINGEDEPÄEVA KONTSERT 
Maret Palusalu ja Kristjan Põldmaa 

pilet 5.- / 8.-

Laupäeval, 19. novembril kell 20 Tõstamaa rahvamajas 
KADRIKARNEVAL 

laval Toomas Anni, Kelmikad Mannikesed, 
DJ Urmas Lass

pilet 5.- / 8.-

Pühapäeval, 27. novembril keskalevi kuuse juures
 I ADVENDI TÄHISTAMINE

DETSEMBER
Laupäeval, 10. detsembril kell 12 Tõstamaa rahvamajas 

EAKATE JÕULUPIDU
laval naisansambel Shal-lal-laa ja naisrühm Pärnete

tasuta

Pühapäeval, 11. detsembril kell 12 käsitööpoe õuealal 
JÕULULAAT

kohal kauplejad, jõuluvana, esinejad meilt ja mujalt 
tasuta

Laupäeval, 17. detsembril kell 19 Tõstamaa rahvamajas 
JÕULUPIDU

kaunid etteasted kohalike esinejate poolt, tantsuks 
mängib ansambel SIRLI 

pilet 5.- / 8.-

Laupäeval, 31. detsembril Tõstamaa rahvamajas 
AASTAVAHETUSE PIDU

Korraldaja jätab endale õiguse teha kavas vajadusel täiendusi ja muudatusi

KUHU MINNA?
Korstnapühkimine eramajas,

hekipügamine ja 
viljapuude lõikus. 

Tae vas tes OÜ 5698 1275.
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