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Kaks toredat noort naist
Kaidi Soosaar ja Andra
Vaaks elavad rahumeeli
Tõstamaal.
Ajal, kui üldiselt tuiskavad
noored maakohtadest suurlinnadesse või kaugemalegi
veel, leiavad Kaidi ja Andra,
et kui hommikul võib laps
koduuksest paljajalu otse
õuemurule müttama minna
on väärt maal elamist.
Kurta ei ole millegi üle,
sest just Tõstamaal on nende
meelest kõik vajalik mõnusaks elamiseks olemas.
Laste kõrval juba igav ei
hakka. Aga muusikalisi rõõme
käivad nad koos Sirliga kodust kaugemalgi jagamas.
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JUHTKIRI

TÕSTAMAA OSAVALLAKOGUS 8. oktoobril 2019

 “Mets on vaese mehe kasukas”, räägib rahvasuu. Nii ütlen
Tõstamaalt helistajale, kes kuidagi ei taha uskuda, et meil
torm ja neil puha vaikne.
Mind kutsub ta alatise tormijutuga liialdajaks. Tundub,
et viimasel ajal hakkab juba
uskuma.
Lõõskav tuul ja valgelt vahutav meri on omajagu võimas
vaatepilt. Eriti hea on tormisele
merele, kus parasjagu marutab tuul kiirusega 30 meetrit
sekundis, kiigata soojast toast
ja läbi akna. Armutult rebitakse
puudelt ja põõsastelt viimane
lehekirevus, alastus aias lööb
pildi kargeks ja kõledaks.
Sama ilm suures kuusikus
on hoopis midagi muud. Aeglane kiikumine puulatvades,
suigutav kohin sekka ootamatud kriiksatused ja kääksud. Roheline paks samblavaip
lõhnab niiskelt, kui jalg sellesse
vajub.
Mul on üks selline rahupaik,
kuhu kolm-neli korda aastas
pean saama. 25 aastat kindlasti
olen seal jalutanud.
Viimati metsa jõudes ajasin
silmad suureks, sest mõnusalt
rohtunud metsateed oli laiendatud. Langetatud puid ja kuhjatud kände.
Astusin hellalt samblale, meetrikese kaugusel oli
ennast välja sirutanud korralik
pesakond lehtrikke. Hiiglase
mõõtudega kärnkonn limpsis tigusid. Rõske sügise lõhn
kerge vaiguse nüansiga voolas
kopsudesse. Mõni üksik maikellukese oranž mari pikutas
kaselehel.
Aga mu süda aimab halba, sest rajatud tee ennustab
mu kuusikule surma. Surmame elurikkuse, pole lootustki
vaimsele ärkamisele.
Ülle Tamm,
toimetaja

 Kohal olid osavallakogu liikmed Karoliine Kask; Mati Lehola; Anu Randmaa; Toomas
Rõhu; Tõnu Salu; Mark Soosaar; Madis Veskimägi.
Osa võttis Tõstamaa osavallakeskuse juhataja
Anu Peterson, abilinnapea Meelis Kukk, planeerimisosakonna planeeringute spetsialist Merle
Mõttus.

Päevakord
1. Pärnu Linnavolikogu määruse „Pärnu linna
2019. aasta teine lisaeelarve“ eelnõule arvamuse
andmine. Eelnõu tutvustas abilinnapea Meelis
Kukk. Toimus arutelu.
OTSUSTATI
Tõstamaa osavallakogu otsustas ühehäälselt
teha eelnõusse järgmised ettepanekud:
1) Lisada Pärnu Haldusteenuste eelarvesse

hõljuki kuuri projekteerimiseks raha.
2. Kastna mõisa Rohtaia kinnistu detailplaneeringu algatamise ettepanekule ar vamuse
andmine. Ettepanekut tutvustas planeerimisosakonna planeeringute spetsialist Merle Mõttus.
Toimus arutelu.
OTSUSTATI (ühehäälselt)
Mitte nõustuda Kastna kadastiku alal vähemale kui 2 ha suurusele hoonestamata kinnistule
ehitusõiguse saamiseks Kastna mõisa Rrohtaia kinnistu detailplaneeringu koostamise
algatamisega, kuna kavandatav tegevus on
Tõstamaa valla üldplaneeringuga vastuolus.
Täismahus koosoleku protokoll on leitav Pärnu linna dokumendiregistrist.
TOK

Ohtlike jäätmete ja elektroonika kogumisring
Kui Sul endiselt vedelevad
remondist järele jäänud
värvipurgid, lakid jms kodus
ning tulekustuti aeg on juba
ammu otsa saanud.
Siis lähiajal avaneb võimalus
need ja teised ohtlikud jäätmed lähimas kogumispunktis tasuta ära anda.
Kui märkad, et ka naabrimemmel/taadil on kodus seismas ja tolmu kogumas televiisor, külmkapp jms siis haara ka
need kaasa ja anna tasuta meile üle.
Edasi lähevad jäätmed jäätmekäitlejale.
16. novembril toimub Tõstamaa osavallas ohtlike jäätmete ja elektroonika kogumisring, mis läbib 7 erinevat
kogumispunkti üle osavalla.
Jäätmete üleandjal ei ole vaja
muud teha, kui valida endale sobiv kogumispunkt, kus
kogumisauto peatub, ning tulla õigeaegselt kogumispunkti ja
seal oma jäätmed üle anda.

Ohtlike jäätmete ja elektroonika
kogumispunktid Tõstamaa osavallas
16. novembril
Peatumise aeg

Tõhela küla Tõhela rahvamaja

09.00-09.15

Ermistu Lepaspää bussipeatus

09.25-09.40

Tõstamaa alevik Nooruse tn 1

09.50-10.05

Kastna Kastna rahvamaja parkla

10.15-10.30

Seliste Seliste külamaja ees

10.40-10.55

Pootsi Pootsi kaupluse parkla

11.05-11.20

Kavaru Liu Kavaru bussipeatus

11.30-11.45

Vastu võetakse:
Elektroonika jäätmed:
 televiisor, arvuti, raadio,
 patareidega mänguasjad,
 pesumasin, boiler,
 telefon jms.
Ohtlikud jäätmed:
 lahustid, happed, värvid,
 liimid,
 õlijäätmed, õliﬁltrid,
 ravimid,
 päevavalgustuslambid,
 pestitsiidid,

 patareid, akud,
 õlised kaltsud,
 elavhõbedat sisaldavad
jäätmed jms.
Ohtlike jäätmete kogumisringi kohta lisainformatsiooni saab telefonilt 444 8177 või
kirjutades e-postile elen.kuningas@parnu.ee.
Elen Kuningas
keskkonna- ja heakorra spetsialist
tel 444 8177, elen.kuningas@parnu.ee

Levi: Tõstamaa PMÜ kauplus, Tõhela raamatukogu, Tõstamaa
TOIMETUS
Toimetaja: Ülle Tamm tel 505 5340, küljendaja: p2
raamatukogu, Pootsi pood, Tõstamaa bensiinijaam.
Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus Tõstamaa osavallakeskus
Trükikoda: OÜ Hansaprint
Internet: www.tostamaa.ee
Tiraaž: 450 tk
Saatke meile oma jutte ja fotosid aadressil leht@tostamaa.ee
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Töökorraldusest Tõstamaa Tervisekeskuses

H

ead patsiendid Tõstamaa ja Audru osavaldadest, Lääneranna vallast. Seoses valdade liitmisega ja
mitmete perearstide pensionile jäämisega on kasvanud meie
töökoormus.
Oleme muutnud oma töökorraldust, pikendanud vastuvõtuaegasid, arendanud diagnostikat ja rakendame e-konsultatsioone parimate keskustega
Tallinnas ja Tartus. Seda selleks,
et tagada kõigile hea abi ja jääda
ka ise terveks.
Tähelepanuks, töötame juba
üle aasta uues asukohas, Varbla
mnt 24, Tõstamaa multikeskuses. Samas on lasteaed, raamatukogu, käsitöökeskus ja taastusravi kabinet.

Registreerumine vastuvõtule, kuidas see käib?
1. Helistamine tel 447 1940 igal
tööpäeval kell 8 – 10.
Püüame leida sellise aja nagu
on teile kõige sobivam. Telefonile vastab perearst, saame arutada raviplaane, uuringute-konsultatsioonide vastuseid ja vastata tekkinud küsimustele.

2. Teate jätmine ööpäevaringselt
ja nädalavahetustel automaatvastajale tel 447 1940.
Palun jätke teatele oma nimi,
telefoninumber ja probleemi
lühikirjeldus, vastame esimesel
võimalusel.
3. E-kiri terkes@hot.ee, vastamine 1 – 2 tööpäeva jooksul.
Hea võimalus registreerida
vastuvõtule, tellida kordusretsepte, küsida nõu jm.
4. Helistamine pereõe vastuvõtu aegadel E, T, K, R kell 10 –
16 ja N 14 – 18. Nendel aegadel
on võimalik saada õe nõuandeid
terviseküsimustes, küsida laborivastuseid, registreerida vastuvõtule jm.
Kuna töökoormus on suur ja
oleme seotud vastuvõtul viibivate patsientidega, siis võib juhtuda, et alati ei saa telefonile vastata.
Proovige veidi hiljem või jätke teade automaatvastajale.
Head nõu saab perearsti infotelefonilt tel 1220.
5. Arsti mobiiltelefonile helista-

Registreerumine vastuvõtule: igal tööpäeval kell 8 – 10
telefonil 447 1940
Arsti vastuvõtu ajad: E, T, K, R 10 – 16 ja
N 14 – 18
Pereõe vastuvõtu ajad: E, T, K, R kell 10 – 16 ja
N 14 – 18

mine pole mõistlik, sest tiheda
ajagraaﬁku tõttu pole võimalik
mobiilikõnele alati vastata või
sellesse süveneda! Nii ei saa vastata ka facebook-i ning messengeri, sms jt kanalite kaudu pöördujatele !
6. Telefonikonsultatsiooni ajal,
kell 8 - 10 pole samuti mõistlik
tulla ooteruumi või kabinetti,
sellel ajal peab arst vastama 20 30 telefonikõnele ja 5 - 20 e-kirjale, tegema märkmeid, andma
nõu, vaatama üle raviskeeme,
koostama 20 - 30 retsepti jm!
7. Arsti vastuvõtu ajad E, T, K,
R 10 – 16 ja N 14 – 18. Vajadusel pikendatakse vastuvõtu aegu
- eesmärk on patsient vastu võtta samal päeval või siis kui patsiendile sobib vältimaks järjekordi.

8. Parema perearsti ja pereõe
vastuvõtu tagab selleks eelnev
registreerimine. Ajakava on
tõesti tihe, seetõttu ei saa hästi
tegeleda juhuslike saabujatega.
Eel ne va re gist ree ri mi seta suudame vaid tagada abi
„punastele patsientidele“ ehk
patsiendile, kellel on juhtunud
kohest tegutsemist nõudev seisund: äge valu, verejooksuga
haav jm.
Parima tulemuse annab hea
koostöö! Püüdkem kahepoolselt
eeltoodust kinni pidada! Oodatud on kõik teie ettepanekud,
kuidas muuta koostööd paremaks !

Lugupidamisega, perearst
Madis Veskimägi

Linnavalitsus ootab kaasava eelarve ettepanekuid
Pärnu linnavalitsus ootab
kuni 17. novembrini ettepanekuid, mida võiks kaasava
eelarve raha eest Pärnu
omavalitsuses teha.

kogukond, sugulased või asumiselts ja tehke ettepanekuid, mida
te tahaksite oma kodulinnas
näha. Kodulinnaks on kogu Pärnu, keskuslinnast osavaldadeni.

Kaasava eelarve eesmärgiks
on ellu viia kodanikele huvi pakkuvaid investeeringuid, mida
kasutatakse avalikes huvides.
Arvesse ei võeta ettepanekuid,
mida teevad linnavalitsuse hallatavad asutused, linna enamusosalusega äriühingud ja linna poolt asutatud sihtasutused.
Kaasavast eelarvest ei toetata
sündmuste korraldamist.
Ettepanekuid võivad teha ka
mittepärnakad, aga ideede üle
hääletamise ja lõppotsuse langetamise õigus on vaid Pärnu
linna (omavalitsuse) elanikul.
Võtke kampa oma pere, sõbrad,

Ettepaneku tegemiseks tuleb
minna veebikeskkonda VOLIS.
Ettepanekusse tuleb märkida esitaja ees- ja perekonnanimi,
kontaktandmed; objekti kirjeldus; eesmärk ja olulisus (millise
kogukonna probleemi lahendab
või millise uue võimaluse loob);
eelarve (ettepaneku teostamise hinnanguline maksumus ja
soovitavalt hinnapakkumine);
informatsioon oma-/kaasﬁnantseerijate ja erinevate potentsiaalsete rahastusallikate kohta;
võimalusel objekti kavand koos
hinnapakkumisega, mis annab

selge abistava info ettepaneku
elluviimise võimalikkuse hindamisel ning muu oluline info,
mida ettepaneku esitaja peab
oluliseks ettepaneku hindajatele
objekti kohta teada anda.
Ettepanekuid hindab linnavalitsuse komisjon, lähtudes nende
olulisusest Pärnu linnale, teostatavusest 12 kuu jooksul, jätkusuutlikkusest ja muudest kriteeriumitest. Komisjonil on õigus
sarnaseid ettepanekuid liita,
paluda ideed täpsustada ja teha
eelvalik, põhjendades seejuures
oma valikuid.
Väljavalitud ideed pannakse hääletusele veebikeskkonnas
VOLIS. Hääletusel saab osaleda
iga vähemalt 16 aastane Pärnu
omavalitsuse elanik, hääletades

kuni kahe erineva ettepaneku
poolt. Hääletamine on salajane,
tulemused reaalajas jälgitavad.
Hääletada saab ainult isiklikult,
identiﬁtseerides end.
Võitjaks kuulutatakse enim
hääli saanud idee, mille realiseerib linnavalitsus või sõlmib
ettepaneku esitajaga idee elluviimiseks koostöölepingu. Ellu
viiakse üks või mitu enim hääli saanud ettepanekut, mis lähtuvalt eeldatavast maksumusest
mahuvad kaasavaks eelarveks
eraldatud 80 000 euro piiridesse.
Kaasava eelarve abil on Pärnus sündinud Raba Ekstreemspordikeskus, PumpTrack Pärnu ja Pärnu jõe tervisepark.
Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
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MTÜ Pärnu Lahe
Partnerluskogu avab
taotlusvooru LEADER
projektitaotluste
vastuvõtmiseks
 Taotlusi võetakse vastu Kihnu, Häädemeeste vallas ning
haldusreformile eelnenud piirides Lääneranna valla endiste Varbla ja Koonga valla, Tori
valla endise Sauga valla, Saarde
valla endise Saarde valla territooriumi osas ja Pärnu linna
Audru ja Tõstamaa osavallas
mittetulundusühingutelt, sihtasutustelt, kohalikelt omavalitsustelt, mikroettevõtjatelt.
Meede 1. Ettevõtluse arendamine ja mitmekesistamine.
Taotluste vastuvõtt toimub 11.11.2019 kella 8st kuni
15.11.2019 kella 16ni.
Taotlejad on tegevuspiirkonnas tegutsevad mikroettevõtjad
ning sihtasutused ja mittetulundusühingud, mille liikmetest üle
50 protsendi on ettevõtjad.
Taotleja peab vastama LEADER-meetme määruses § 27
loetletud tingimustele ning esitama nõutavad dokumendid ja
projektitaotluse hindamiseks
vajaliku lisainformatsiooni vastavalt LEADER-meetme määruse ja kohaliku tegevusgrupi
nõuetele.
Esitatud projektitaotluste
hindamise tähtaeg tegevusgrupis on 31.01.2020.
Täpsem informatsioon
PLPK strateegia, PLPK 2019. a
rakenduskava, PLPK hindamiskriteeriumite ja projektitaotluste menetluskorra kohta
on kodulehel www.plp.ee. Taotluste vastuvõtt toimub ainult
elektrooniliselt PRIA e-teenuse
keskkonnas.
Konsultatsiooni aja palume
eelnevalt kokku leppida telefonidel 433 1053, 509 2261 või
plpparnu@gmail.com.
Taotluste vastuvõtmise ajal
konsultatsioone ei toimu.
PLPK

Naised maalt, kes aeg-aja
Kaidi Soosaar (32): lapsed
Rasmus (9) ja Saskia (1 aasta,
6kuud).

K

aidi sündisis Viljandi
haiglas, aga lapsepõlv ja
kooliaeg möödus Vändras. Kooliajal oli tema ettekujutus tulevikuelust sootuks teistsugune.
Kuna Kaidi kasvas pigem
väiksemapoolses asulas, kus
kõik teadsid kõiki, oli ta kindel,
et täiskasvanuna kavatseb elada linnavurle elu. Paraku leidsis
noor naine oma tulevase just
Tõstamaalt.
„Ei saakski rohkem eluga
rahul olla, sest lisaks abikaasale, armusin ka siinsesse loodusesse ja ei kujutaks end enam
kuskil mujal ette“, on ta veendunud.
Maal elades ei tunne ta igavust ega ka millestki otseselt
puudust. Naine leiab, et Tõstamaal on üht-teist teha: pood
on olemas, bensiinijaam, kool,
lasteaed jne. Noore inimesena,
omades autot ja autojuhilube,
saab alati ka kiirelt linna sõita,
kui selleks vajadus peaks tekkima.
Kaidi sõnul kõik, kes teda
lähemalt tunnevad, teavad, et
tema ja aiandus pole just suurimad sõbrad olnud. Aga mida
aasta edasi, seda rohkem tunneb Kaidi rõõmu loodusest ja
naudib aias müttamist. Tihti
jääb aeg talle jalgu ning kõike ei
jõua, seega tuleb teha asju väikeste sammude haaval. Tule-

val aastal on peenrad kindlasti
pikemad.
Muusikal on alati olnud tähtis roll Kaidi elus. Juba lasteaias
käis esinemas, võistlustel jne.
Pärast põhikooli asus õppima
Heino Elleri nimelisse muusikakooli pop-jazz laulu erialale
Ursel Oja õpetuse all. Võrratult
tore ja hea õpetaja, tänu kellele
laienes pilt muusikamaailmast.

Pärnu Lahe Partnerluskogu 2019 II taotlusvooru Meede 1
„Ettevõtluse arendamine ja mitmekesistamine“
INFOPÄEV
teisipäeval, 05.11.2019 kell 16.00 – 18.00
Pärnu Lahe Partnerluskogu büroos Audru koolis,
Lihula mnt 10, Audru alevikus, Pärnu linnas (sissepääs Audru poolsest
parklast koolimaja otsauksest, II korrusel).
Päevakord: Projektitaotluste esitamine PRIA e-teenuse keskkonnas ja
meetmelehe tutvustamine.
Infopäeval osalemisest või mitteosalemisest palume teavitada
hiljemalt 02.11.2019 e-mailile plpparnu@gmail.com või
telefonidel: +372 509 2261, +372 433 1053

Kaidile meeldib igasugune
muusika. Kui lugu meeldib, siis
meeldib! Küll aga kodune tunne tekib siis, kui kuulab ameerikapärast country- muusikat,
aga ka klassikaline jazz-muusika võib teda nö rändama viia.
Kooliajal tegi Kaidi noortega
bändi ning raha teenimise eesmärgil laulis kunagi ka kahemehe bändis. Astus üles erinevates rollides (back-vokaal,
solistina) ansamblis Sobe, mis
aeg-ajalt tänaseni mõne looga
üllatab.
Tõstamaal oldi populaarsed ansambliga T69, kuhu
kuulus ka tema abikaasa. Selle ansambliga sõideti rohkem
rock-muusika vetes.
Kaidi & Barn brothers
oli talle oluline, kuna selle
ansambliga lindistati laulja esimene plaat ja eriliseks teevad
selle omakirjutatud lood. Sellest sügisest kaasati ka tantsut-
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alt käivad koos Sirliga hullamas

ruppi Lancy, kus peale laulmise tuleb ka mõni tantsusamm
teha. Esinemisi on olnud palju,
nii bändide koosseisus, solistina,
back-vokaali ridades jne.
Ansambel Sirli koosseisu
kuulumist naudib Kaidi väga,
sest bändisisene keemia on niivõrd lahe ja naeru täis.
„Paljud lood on sellised, mis
on endale südamelähedased,
mõned laulud omaloomingulised, aga suures osas lähtume
sellest, et kui meid juba kutsuti,
tuleb pidu käima lüüa ja seetõttu on ka repertuaar tantsuline ja
lõbus“, seletab Kaidi repertuaari
valiku põhimõtteid.
"Rahvamaja on hoolitsenud
selle eest, et kes soovib musitseerida, sellel on võimalus ka
seda teha. Bändiruum rahvamajas on üks tänuväärne koht.
Lisaks alustas sügisest bändiring, kuhu võisid uudistama ja
kätt proovima minna kõik huvi-

lised. Muusikaga tegelemiseks
on Tõstamaa priima paik", on
Kaidi kindel!
Öeldakse, et laul teeb rinna
rõõmsaks ning Kaidi puhul peab
see ütlus paika. Laulmine pakub
talle lusti ja rõõmu ning tunnet,
et see on üks õige asi!


Andra Vaaks (34): lapsed: Nora
(5) ja Erik (3).

A

ndra on põline tõstamaalane - siin sündinud,
kasvanud ja koolis käinud. Maal elamine on pere teadlik valik. Andra ja tema elukaaslane on mõlemad kohalikud inimesed ja mõte elust linnakorteris või üldse linnas, ei pakkunud
neile huvi.
Enne laste sündi renoveeriti
naise vanavanemate talu ja tehti
teadlikud tööalased valikud, mis
võimaldaksid neil maal elada.

Tõstamaa asub väga looduskaunis kohas, samuti on hea asustusega, kus kõik vajalikud asutused on koondunud aleviku keskusesse.
„Sellest on küll palju räägitud, aga meil on tõesti kõik Tõstamaal olemas - kvaliteetne arstiabi, apteek, lasteaed, kool jne.
Meil on mõnus pesa ja lapsed
naudivad maal elamist.
Kuna elame oma majas ja
lapsed on veel väiksed, siis igavust ei tunne ma kunagi, selleks
pole lihtsalt aega. Meil on väga
tore sõpruskond, kellega on
koos palju ühiseid ettevõtmisi ja
hindan seda väga.
Minu pere peab väga lugu
oma kasvatatud toidust, olgu
see siis merest püütud või oma
põllult. Hobi korras kasvatame
kasvuhoones ja väikesel põllulapikesel kogu värske kraami ise.
Mõnus on oma maasikapeenralt
koos lastega noppida magusaid
marju.
Soovin, et nad hindaksid
maal elamise privileege, lisaks
värskele õhule saab kasvada loodusega kooskõlas-käia metsas
seenel, marjul või lihtsalt uurida muru sees putukaid“, jutustab
Andra oma elust.
Et Andra isa oli bändimees,
siis kuulus muusika sünnist saati
tema ellu. Laulnud on ta väikesest peale ja isaga koos pilliproovis kaasas käimine oli tavaline.
Üsna väiksena hakkas tüdruk
Pärnu kunstide majas, Endla
Murdi käe all tõsisemalt laulmist
õppima. Endla Murdil on olnud
väga tähtis roll Andra laulja teekonna kujunemisel, olles vahel
nii ema kui ka hea sõbra eest.
Igapäevaselt ei ole ta suur
muusika kuulaja, nõnda ei ole
muusika osas väga suuri eelistusi. Laulud valib enamasti ise
ja pigem sellised, mis pakuvad
parajalt pinget ja sobivad tema
häälele.
Andra on laulnud ja kuulub
praegu päris mitmesse koosseisu - Tule Taevas Appi, Kelluke,
ansambel Sirli ja lisaks erinevad

sooloprojektid. Kõik ansamblid
koosnevad kohalikest inimestest
ning muusikaga tegelemiseks on
loodud rahvamajas head võimalused.
Praegune koosseis Sirli sündis ühel sama nime kandva preili
juubelil. Astuti üles neljaliikmelise koosseisuna ja sealt hakkas
asi vaikselt edasi arenema.
Nimi “Sirli” on ilusa kõlaga ja
iseloomustab bändi repertuaari,
mis sisaldab lugusid peamiselt
70ndatest ja 80ndatest.
Esimene suurem esinemine
oli rahvamaja 30. juubelil juba
suurema koosseisuga. Selleks
peoks, Rain Randmaa õhutusel kokku kutsutud koosseisus,
pidi Andra laulma paar lugu, aga
hiljem selgus hoopis tõsiasi, et
paarist loost oli saanud korralik
repertuaar.
Praegu kuulub bändi koosseisu koos helimehega 8 liiget
ning proovi tehakse paar korda
kuus. Kuna mõned liikmed sõidavad proovi Tallinnast, siis käib
prooviruumis pigem lugude
kokkumängimine, et see õnnestuks, pärast tuleb kõigil kodus
harjutada.
Lood valitakse ühise arutelu käigus, pigem 70ndatest ja
80ndatest, repertuaar on üsna
lai. Esinetakse üritustel kuhu
kutsutakse - juubelid, pulmad,
pubid, aastalõpu peod jne. Andrale tähendab ansambel Sirlisse
kuulumine suurt rõõmu.
„Lisaks suurele enesearengule muusikalises mõttes, saab
meie proovides ja esinemistel
alati palju nalja - kui teinekord
lähed proovi väsinuna, siis tagasi
koju jõudes on tuju hea ja naerulihased valusad.
Meil on kõigil suur huvi
muusika tegemise vastu ja meile meeldib, mida teeme, tundub,
et ka kohalik rahvas on meid
kenasti vastu võtnud“, rõõmustab Andra oma valikute üle.

Ülle Tamm
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KOOLI SÜNDMUSED
NOVEMBRIS JA
DETSEMBRIS:
28.10 - 01.11 HALLOWEENI
tähistamine
1. - 3.11 Lauluvõistlus “Sügisulg”
7.11 Meie kooli “Playback show”,
mille selle aasta teema on
“Eesti muusika läbi mitmete
aastate” (ootame ka lastevanemate etteastet)
8.11 Mardipäeva ja isadepäeva
tähistamine
8. - 9.11 4H laager “Tule maale”
Tõstamaa koolis
18.11 Läti iseseisvuspäeva
tähistamine
20.11 Kooli mälumäng teemal
“Läti”
25.11 Kadripäeva tähistamine
26.11 Kodanikupäeva tähistamine
Detsembrikuu algul on klassidevaheline jõuluteemaline kunstikonkurss ja iga teisipäeva
hommikul tähistame adventi
11.12 Kooli mälumäng teemal
“Jõulud”
12.12 Teatripäev “Kuidas teha oma
koolist salliv kool” Tõstamaa
rahvamajas (jälgi reklaami!)
19.12 Kooli jõulupidu kooli saalis
20.12 Kooli hommikune jõulukontsert
* Sündmusi võib lisanduda,
seega jälgige infot kooli kodulehelt (www.tostamaa.edu.ee) ja
kooli facebooki lehelt

Õpetajate päev
Meie koolis on traditsiooniline
korraldada igal aastal õpetajate päeva, kus õpetajad otsustavad, mis stiili riideid nad
kannavad sel päeval ja gümnaasiumi õppurid asendavad
õpetajaid andes teistele õpilastele tunde.
Meie 12. klassi õpilaste ülesandeks
oli see kaua oodatud päev organiseerida ja läbi viia. Peale esimest tundi, kell
9.00, kogunesid kõik õpilased saali,
et tervitada meie pedagooge, kes olid
seekordseks valinud teemaks “Punane pliiats”.
Muusika saatel sisenesid saali õpe-

tajad, kõne pidas direktriss Heliine ning
õpilased esinesid. Seejärel testisime õpetajate teadmisi ja nupukust, nad pidid
vastama abiturientide koostatud nipiküsimustele. Peale aktust läks asendusõpetajate päev edasi. Vahetundide ajal kutsusime austatud õpetajad fujajeesse, kus
toimusid neile ettevalmistatud mängulised tegevused.
Tunnid olid küll tavapärasest lühemad, kuid meid see ei heidutanud. Põhiline oli saada kogemus õpetaja ametis ning
anda üks päev puhkust meie utsitajatele. Usun, et kõik jäid õpetajate päevaga
rahule. Järgmisel aastal jälle, aga siis toimetan mina juba muudel maadel.
Annika Paalberg,
12. klassi õpilane
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Keeleaasta ettelugemisvõistlusel valiti
Eneli kolme parima sekka

Pärnumaa meistrivõistlustel discgolfis
vanuseklassis MJ18 saavutas Magnus
teise koha

Rahvusvahelisel judoturniiril võitis Robin
kolmanda koha

Eesti 4H klubi Positiivne
Tõstamaa koolis toimetab Eesti 4H klubi Positiivne, mille juhendajad on Karoliine Kask ja Grete Tomson. Tõstamaa
klubis on üle 30ne erivanuses liikme.
Positiivse klubi liikmed osalevad mitmetel 4H poolt korraldatud üritustel
ja sündmustel ning korraldavad ka ise
lühilaagreid. Näiteks 8. - 9. novembril
korraldavad meie 4H noored üheöise
laagri Tõstamaa koolis. Soovid ka meiega liituda? Info on all pool!
Mis on 4H?
4H on maaelu väärtustav, noori ühendav rahvusvaheline organisatsioon, mis tegutseb üle 80 riigis. Eesti
4H peamiseks ülesandeks on toetada
laste ja noorte mitmekülgset arengut,
pakkudes neile isetegemise võimalusi ning teadmisi ja praktilisi kogemusi
oma elu korraldamiseks - õpime tegutsedes!
4H on rahvusvaheline lühend neljast
H tähega algavast inglisekeelsest sõnast,
mis tähendavad inimese ter viklikku
arengut. Head/pea - mõtlemine, Heart/
süda - sõbrad, Hands/käed - isetegemine, Health/tervis - elustiil.
4H klubid koonduvad piirkondadesse, kus noored saavad osa võtta erinevatest üritustest, juhendajatele viime läbi
koolitusi.
Lisaks toimuvad suurüritused, näiteks sügisel tänupidu “Lõikuspidu”
noortele ja juhendajatele, Talveakadeemia, Heateod kodukohas, Suvepäevad.
Eesti 4H klubisid leiab: Pärnumaal, Järvamaal, Jõgevamaal, Tartumaal, Virumaal ja Harjumaal, Põlvas, Viljandis ja
Võrumaal.
Vanemad noored saavad kuuluda
Noorteaktiivi ning sellega aidata kaa-

sa Noor teühingu sündmuste
kor ral da mi sel,
rikastada neid
oma uute ideede,
oma energiavarude ja positiivse suhtumisega ning avaldada oma arvamust
Eesti 4H-s otsuste näol.
Samuti on vanematel noortel ja
juhendajatel võimalus osaleda erinevatel rahvusvahelistel üritustel ja seminaridel üle Euroopa. (Eesti 4H koduleht).

SÜGISENE LOODUS

Miks liituda 4H-ga?
Kuuludes klubisse saad Sa endale
palju uusi sõpru üle kogu Eesti ja maailma, võimaluse reisida, õppida palju uut
ja austust iseenda ja teiste vastu. 4H
korraldab erinevaid üritusi, koolitusi, laagreid ja õpetlikke väljasõite kogu
perele. (Eesti 4H koduleht)

Päike paistab taeva all,
üles-alla põrkab pall.
Minu sünna läheneb,
aeg sest’ ei vähene.

Kuidas astuda 4H liikmeks?
Leia üles Karoliine või Grete, kes on
klubi Positiivne juhendajad (on ka teisi
klubisid, kuhu sul on võimalik kuuluda, aga need asuvad mujal, mitte Tõstamaal). Täida ära liikmeks astumise avaldus, mille saad juhendajalt (Karoliine
või Grete).
Tasu liikmemaks juhendajale või
Noorteühing Eesti 4H peakontor arvele - konto nr EE641010002005984009
SEB pank. Uue liikme tasu 3€. Järgmistel aastatel liikmemaks 2€ aastas. Iga
uus liige saab endale liikmekaardi.
Sul on lahti kõik võimalused osaleda
klubilistes tegevustes, osaleda üritustel
ning leida uusi sõpru!

Aigar Gurjanov, 7. kl

Karoliine

Merili Adler, 7. kl

Põder käib niidul väljas,
karu ikka meenäljas.
Külm on teinud suurt lärmi,
härmatist on mitut värvi.
Lehed langevad maha,
siil vaatab selja taha.
Mõned on värvilised,
enamus närvilised.

ﱰﱚﱯ
SÜGISE ALGUS
Kollased on lehed,
suured vihmapilved.
Tuulevaikne hommik,
Pime on see õhtu.
Sinine on taevas.
Roheline muru.
Külmaks läinud ilm,
maha langenud puud.
Putukaid on vähem.
Kool algas segaselt.
Ning härmas on me maa,
jubedalt libe ka.
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SÜGIS
Jaanika Tarkpea, 7. kl

Kollased lehed langevad.
Värvilised suured lehed.
Langevad aeglaselt alla.
Puu laseb lehed valla.

Pärandivaderite talgud

Linnudki lendavad ära.
Teevad enne suurt kära.
Laseme neil siiski minna.
Tulevad ju siia tagasi ikka.
Tugevalt sajab vihma niisket.
Krabisevat kuulen vihmapiiska.
Rohigi on vihmast märg.
Kadunud on lehekülje järg.

ﱰﱚﱯ
ON
Robin Müür, 7. kl

Külm on,
pime on,
õues on,
maas on.
Taimed on,
puud on,
kirjud lehed on,
muru sama on.
Liblikas on,
vähenenud on,
õunad on
– palju on...

ﱰﱚﱯ
SÜGISE VIIMNE PÄEV
Maarja-Helena Veskimägi, 7. kl

Külm tuli.
Soe läks.
Õhk tühi.
Maa näks.
Siil magas.
Konn mõtles.
Karu pragas.
Uss jutles.
Päike kadus.
Tuul lõõts.
Jahe rõskus.
Niiskus jääb.

Meenutus suvest ehk kuningli
XXX suvekool “Kuninglik Setom
Selleaastane Forseliuse Seltsi
Noortekogu suvekool toimus
13.-16. augustini Seto- ja VanaVõromaal.
Esimesel päeval käisime Põlva Talurahvamuuseumis, kus muuseumi
uudistamiseks oli välja mõeldud vahva
mäng. Selle käigus tutvusime erinevate vanaaegsete hoonete ja nendes olevate esemetega, samuti oma uute kaaslastega.
Järgmiseks külastasime Eesti maanteemuuseumit, kus nägime erinevate aastate sõidukeid ja muid liikluses
kasutatud vahendeid. Eriti meeldejääv
oli roheline tõld, mis ei erinenud sugugi mugavuste poolest tänapäevasest
autost. Kuulsime lugusid sõidutingimustest eri aegadel ja saime maistusi
osta ehtsast lavkast ehk kauplusautost.
Seejärel külastasime Kirsi ponitalu,
kus saime harjata ponisid ja hiljem nendega väikese tiiru teha. Kui olime saanud ponide seljas juba istuda, läksime
lähedal olevate heinarullide peale karikakraid noppima. Soovijaile pakuti ka
pirukaid ning kuuma taimeteed.
Hillisel õhtutunnil ootasid meid

Obinitsa seto ateljees-galeriis Kauksi
Ülle ja Evar Riitsaar, kes esitasid meile
Baaba ja Ka duona enda loodud omapäraseid setokeelseid laule. Ööbisime
Obinitsa puhkemajas, kus meile hommikuti ning õhtuti ka süüa pakuti.
Teisel päeval kohtusime Piusa kordoni piirivalvuritega, tutvustati täpsemalt piirivalvuri elukutset ja tehnikat,
mida kasutatakse piiri valvamisel. Kõige ägedamad olid seal ilmselt piirivalvurite koerad, keda on kutsikast peale
treenitud. Saime käia ka Võmmorskis,
kus jalutasime väljaehitatud Eesti-Vene
piirilõigul.
Pärast seda külastasime Obinitsa
muuseumit ja kõndisime koos giidiga
Obinitsas, ühes suuremas seto külas.
Setomaal on palju väikesi külasid, milles
5-10 suitsu. Igas külas on kindlasti väike
puust pühakoda ehk tsässon. Tsässonas
on ikooninurk ning sinna saab panna
küünlaid.
Järgmisena oli meil mootorlaevaga ringreis Lämmijärvel. Paljud istusid õues tekil, aga meie olime toas soojade tekkide all. Akendest lehvitasime
inimestele, kes püüdsid kala või ujusid.
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10. oktoobri õhtupoolikul toimusid järjekordsed Tõstamaa kooli pärandivaderite talgud. Pärandivaderid on noored, kes
hooldavad mõnda kultuuri- või ajaloolist
objekti. Tõstamaal on selliseks paigaks
kooliümbrus ning mõisapark.
Viimased tugevad sügistormid olid
murdnud nii puid kui ka suuremaid oksi.
Nüüd saeti need väiksemaks ja veeti ära
lõkkeplatsile. Kokku korjati ja ära veeti ka
väiksemad oksad ning juba pehastuma
hakanud pargipingid - see oli noormeeste
töö. Neiud korrastasid peenraid ja riisusid lehti. Pärast veeti seegi praht minema.
Kõige huvitavam oli vana kutsarimaja
ehk nn Juusu maja külge ehitatud puulobudiku (kunagise käimla) lõhkumine.
Poisid asusid kirveste-kangidega kallale ja pika lõhkumistöö tulemusena saadi
puuputkast jagu. Pealtvaatajad kommenteerisid, et siia oleks poisse juba varem
võinud välja elama lasta - tõeline pingete
maandamise paik ja tegevus.
Puitmaterjal veeti hiljem lõkkeplatsile,

eterniit ja muu ohtlikum kraam jäätmejaama. Järgmiste talgute ajal saame ehk
kutsarimaja ka seest tühjemaks, et edaspidi seda kasutama hakata.
Enne talgupäeva haritakse noori ka
mõnel sobival teemal. Sel korral kõneles
looduslikest pühapaikadest TÜ ja EMÜ
õppejõud Ahto Kaasik. Oma loengus
tutvutsas ta erinevaid pühapaiku: hiisi, põlispuid, kive, allikaid, künkaid... Ka
neid, mida meie kandis võib näha. Samas

rääkis lektor sellestki, millised tavad on
nende pühapaikadega seotud ning kuidas
neis paigus käituda.
Tänu kõigile õpilastele, kes talgutel
osalesid. Suur tänu ka töömeestele Mart
ja Kalev Martsonile ning majandusjuht
Kristiina Lepikule ja kooli kokkadele, kes
talgutoitu pakkusid.
Talgujuht Mari Lühiste

iku B. G. Forseliuse Seltsi Noortekogu
maa - piiriga, kuid piiritu”
Tekil olijad kuulasid laevajuhi meenutusi,
sellest, mis varem järve kallastel toimus
ning mis hooned on sinna ehitatud.
Õhtu lõpetasime piduliku õhtusöögiga ja kolmekümnenda suvekooli tähistamisega Obinitsa külakeskuses, kus sõime
ka torti. Meile esines kohalik pillimees
Nedsaja Küla Bändist.
Kolmandal päeval külastasime Piusa
koopaid, kahjuks ei saanud koobastesse varinguohu tõttu ringi vaatama minna. Küll aga saime ettekujutuse, millised
need koopad on, kuna meid lasti sisse
suurde võlvitud ja väga jahedasse ruumi.
Pärast läksime vaatama Vastseliina
linnuse varemeid, kus külastuskeskuses
saime väga hea ülevaate sellest, kuidas
see linnus tekkis, mis selles kunagi oli,
kuidas siin elati ja kes selle linnuse hävitas. Saime ronida ka kunagises linnusetornis ning viibida teeliste kabelis. Järgnes lõunasöök linnuse kõrtsis, kus tutvustati ka keskaegseid lauakombeid ning
menüüd.
Õhtupoolikul sõitsime ringi Setomaal,
giidilt kuulsime Setomaa kujunemisest,
siinsetest küladest, taludest, kommetest
ja Seto kuningriigistki. Seto talud on nn

kindlustalud, mis on igast küljest kas aia
või hoonetega piiratud. Hoonete vahele
jääb siseõu. Majad, kõrged aiad ja väravad ei lase naabri majapidamisse piiluda.
Neljandal päeval külastasime aktsiaseltsi Värska Vesi, saime vaadata, kuidas
päriselt vee pudelitesse panemine käib ja
kuidas on muutunud Värska pudelid oma
välimuselt. Proovimiseks pakuti erinevaid Värska Vee tooteid, paremini maitsesid tavaline mullivesi ning õuna vurtsvasser.
Külastasime Värska talumuuseumit,
kus oli näha, millised nägid välja vana aja
majad, nägime loomi, riideid, erinevaid
ruume ja kuulsime, millised kombed olid
inimestel varasemal ajal. Jalutasime veel
ringi kunagise Põhjalaagri territooriumil.
Kolossova külas käisime Jumalamäel,
mis on setode püha mägi - siit ei või marju ega seeni korjata. Mäe otsas on Seto
jumala Peko kuju. Setod olevat päästnud
selle aasta laulupeo: kui laulupeotuli jõudis Setomaal Jumalamäele, pandi Pekole
keep ümber ning paluti, et peo ajal Tallinnas ei sajaks. Tallinnas ei sadanudki, aga
Setomaal kallanud vett alla.
Viimasel päeval läbisime ka väikese

osa Venemaast, nimelt sõitsime läbi Saatse saapast, mis kuulub Venemaale. Käisime Saatse kirikus ning kalmistul, mis
jättis päris mahajäänud ilme, sest rahvast
jääb järjest vähemaks ning haudu ei hooldata.
Viimane söögiaeg oli Mikitamäe kohvitares, kus süüa pakkus ja juttu puhus
varem Riigikogus töötanud Inara Luigas. Inara on käinud pelmeenide tegemist õppimas kauge sugulasrahva juures. Neid kohapeal valmistatud pelmeene koos kukeseenekastmega pakuti meilegi, olid väga maitsvad. Samuti kodune
rullbiskviit ja piparmündilimonaad. Seto
toidud on toitvad, üsna lihtsad ja valmistatud kohalikust talutoorainest.
Nelja päeva jooksul saime näha-kuulda üsna palju, nii palju, et tavaliseks puhkuseks aega ei jäänudki. Samas saime
tuttavaks nii Võru- kui Setumaaga. Tõstamaa koolist osales suvekoolis kaheksa neidu ning õpetajad Kaidi Pirso ning
Mari Lühiste.
Neidude meenutuste järgi
panid loo kokku
Keily Kerem ja Mari Lühiste
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36. Tõstamaa jooksu protokoll

7,5 km
1., 25,33,10, Timmo Jeret,
M, Pärnu, 2., 25,48,04, Enari
Tõnström, M, Põhja-Pärnumaa, 3., 26,00,67, Igor Skatško,
M, JK Tempo, 4., 26,24,51, Martin Tarkpea, M, Anu jooksutrennid, 5., 26,50,45, Franko Reinhold, M, Pärnu, 6., 27,23,07,
Mehis Mäe, M, Täppsportlased,
7., 28,29,20, Anu Piiroja, NV1,
Anu jooksutrennid, 8., 28,31,51,
Roman Jõerand, M, Anu jooksutrennid, 9., 28,47,02, Indrek
Oja, M, Anu jooksutrennid, 10.,
28,54,54, Martin Linke, MV1,
Anu jooksutrennid, 11., 29,24,48,
Andres Kasemets, MV1, Pärnu,
12., 29,27,02, Toivo Tinast, M,
Tõhela, 13., 29,27,73, Taavi Pentma, M, Anu jooksutrennid, 14.,
29,43,29, Vahur Mäe, M, Pärnu
Kahe Silla Klubi, 15., 30,10,89,
Tõnu Mändma, MV1, Anu jooksutrennid, 16., 31,09,39, Taavi
Reimets, M, Anu jooksutrennid,
17., 31,15,57, Oskar Ojamäe,
PB, Ermistu, 18., 31,35,67,
Karel Virks, M, SK Koprad, 19.,
32,45,13, Jonas Nõukas, MV1,
Pärnu, 20., 32,59,48, Joonas

Salk, PC, Ujumisklubi Briis,
21., 33,38,92, Robin Kaja, PD,
Tõstamaa, 22., 33,47,54, Lembit Künnapas, MV1, Anu jooksutrennid, 23., 34,04,92, Elnora Arik, N, Anu jooksutrennid,
24., 34,14,67, Tarmo Saar, M,
Pärnu, 25., 34,41,82, Andres
Siim, MV1, Espoo, 26., 35,08,54,
Avo Puusepp, MV1, Pärnu, 27.,
35,14,16, Piret Bart, N, Audru, 28., 35,42,73, Keith Tammela, NV1, Anu jooksutrennid,
29., 35,44,32, Caroliina Altmäe, N, Pärnu, 30., 36,45,26,
Tõnu Mäe, MV1, Pärnu, 31.,
36,48,76, Raido Salk, M, Tõhela,
32., 36,51,89, Kadi Ruut, NV1,
Anu jooksutrennid, 33., 37,03,73,
Karl-Eerik Sarapuu, PD, Audru, 34., 37,10,23, Venno Press,
M, Malev, 35., 37,16,29, Jüri
Leesmäe, MV2, OK West, 36.,
37,17,73, Marek Jääger, MV1,
Audru, 37., 37,28,82, Maarja-Helena Veskimägi, TC, Pärnu Sõudeklubi, 38., 37,43,70,
Andres Martson, MV1, HRRCP,
39., 37,49,48, Signe Heindla,
N, Pärnu, 40., 38,00,48, Tarmo
Oidjärv, MV1, Saku Vald, 41.,
38,08,00, Heigo Jänes, M, Koh-

ila, 42., 38,14,95, Kertu Leppik,
NV1, Tallinn, 43., 38,59,57, Jens
Siig, PB, Kõima, 44., 39,00,57,
Irina Tarkpea, NV1, Anu jooksutrennid, 45., 39,57,76, Mihkel
Alasi, M, Pärnu, 46., 39,59,95,
Janely Kuuskler-Adler, NV1, Anu
Jooksutrennid, 47., 40,52,39, Kairi Ojamäe, NV1, Ermistu, 48.,
41,09,89, Liia Oidjärv, NV1,
Tõstamaa , 49., 41,33,57, Liina
Arusalu, NV1, Raheste küla, 50.,
41,43,42, Janek Ojamäe, MV1,
Ermistu, 51., 41,43,80, AveIngrid Veskimägi, N, Tõstamaa,
52., 41,59,67, Maila Heindla, N,
Kastna, 53., 42,15,36, Ethel Elor,
NV1, Alu küla, 54., 42,25,20,
Sven Jürgens, M, Tõstamaa, 55.,
42,53,57, Janar Jürgens, MV1,
Tõstamaa, 56., 43,12,10, Kristi
Rao, NV1, Pärnu, 57., 43,25,64,
Kristian Pints, M, Saue Hut, 58.,
43,42,60, Lembe Veskimägi,
NV1, Tõstamaa, 59., 43,54,57,
Karmen Käär, TD, Malev, 60.,
44,10,82, Tesire Tõnissoo, TD,
Sütevaka HG, 61., 44,18,92,
Ida Viil, NV1, Lindi küla, 62.,
44,33,04, Anna-Kaisa Tõnissoo, NV1, Pärnu, 63., 44,35,20,
Marie Kriisa, N, Tõstamaa, 64.,
44,51,95, Melissa Tammer, TD,
Pärnu, 65., 44,58,16, Merit Kaja,
NV1, Tõstamaa, 66., 45,03,92,
Joonas Rõhu, PD, Tõstamaa
KK, 67., 45,55,67, Katre-Maris
Veskimägi, TA, Pärnu Sõudeklubi, 68., 45,57,86, Eduard Virkus,
MV2, Pärnu, 69., 49,06,67,
Kaupo Põltsam, MV1, Tõstamaa, 70., 49,10,60, Markus
Imans, PD, Tõstamaa KK, 71.,
49,12,80, Cristopher Madisson,

PD, Tõstamaa KK, 72., 49,14,23,
Tarmo Iman, MV1, Tõstamaa
KK, 73., 49,50,23, Liina Müür,
NV1, Tõstamaa, 74., 50,04,23,
Fritjo Pukk, M, Tõstamaa, 75.,
50,04,73, Lisandra Mäe, TD,
SK Altius, 76., 50,05,67, Janika Ojamäe, N, Ermistu, 77.,
53,00,89, Rico Rohtlaan, PD,
Tõstamaa KK, 78., 53,40,13,
Villem Kalbach, PA, TohuriAndrese Talu, 79., 53,43,57,
Andres Kalbach, MV1, Talunik,
80., 53,57,92, Grete Vulkan,
TC, Männikuste, 81., 54,56,51,
Epp Tuisk, N, Tõstamaa, 82.,
54,56,92, Kätlin Hantson, NV1,
Must Mamba, 83., 54,57,29, Ülo
Marus, MV1, Tõstamaa, 84.,
57,46,86, Liis Rõhu, TD, Tõstamaa KK, 85., 57,47,64, Eneli
Pulk, TD, Tõstamaa KK, 86.,
58,05,70, Elena Pulk, TD, Tõstamaa KK, 87., 58,07,10, Joel
Pulk, M, Malev, 88., 1,03,27,92,
Oliver Rääk, PA, Tõstamaa,
89., 1,04,03,82, Anna Sharlotte
Hallgrimsson, TD, Pootsi, 90.,
1,13,39,48, Meriliis Palu, TD,
Pärnu, 91., 1,16,32,10, SvenArtur Rahuoja, PD, Tõstamaa

Sügiskõnd
Sirelin Jürgens, Pärnu, Annely
Kingo, Peerni, Eneli Piirme, Tõstamaa, Ene Lehemets, Vändra,
Lillerine Lille, Tõstamaa, Heidi
Sepp, Tõstamaa, Evelyn Piirme,
Tõstamaa, Loreta Piirme, Tõstamaa, Kärt Jürgens, Pärnu, Katrin
Somelar, Tõstamaa, Elo Pulk,
Tõstamaa, Marika Somelar, Tõstamaa, Maria Saltström, Tallinn,
Elis Leetmaa, Tõstamaa, Marilin
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Tetsmann, Tallinn, Erika Leetmaa, Tõstamaa, Mairit Sireli,
Tõstamaa, Gristel Kukk, Tõstamaa, Ilona Kukk, Audru, Heili
Timm, Malev, Kati Rahuoja, Tõstamaa, Olivia Saltström, Tallinn,
Ille Tetsmann, Tallinn

Lastejooks
1., 3,28,75, Timo Marus, P,
Tõstamaa, 2., 3,31,74, Romet
Lille, P, Tõstamaa, 3., 3,42,62,
Hendry Põldots, P, Ülejõe PK,
4., 3,43,40, Roland Kivvit, P,
Audru Kool, 5., 3,45,47, Henri
Tõnissoo, P, Vanalinna PK, 6.,
3,47,31, Janeliis Lünekund,
T, Audru Keskkool, 7., 3,57,11,
Revo Raavik, P, Tõstamaa KK,
8., 3,58,14, Marie Lisell Jänes,
T, Kohila Mõisakool, 9., 4,06,72,
Sandra Hantson, T, Kuristiku Gümnaasium, 10., 4,11,08,
Edeli Piirme, T, Tõstamaa KK,
11., 4,14,34, Karl Martin Kukk,
P, Audru, 12., 4,16,14, Kert Sims,
P, Tõstamaa, 13., 4,16,56, Liisbet Arusalu, T, Varbla Kool, 14.,
4,18,43, Jakob-August Kalbach,
P, Tõhela, 15., 4,21,43, Hans
Romet Uustalu, P, Tõstamaa,
16., 4,22,87, Janely Sims, T, Tõstamaa, 17., 4,23,87, Roosi Jääger,
T, Vikerkaare Lasteaed, 18.,
4,34,72, Hugo Hantson, P, Tallinn, 19., 4,36,90, Ragnar Kaja,
P, Tõstamaa, 20., 4,37,84, Airon
Kolju, P, Raeküla Lasteaed, 21.,
4,40,34, Magnus Karl Magnusson, P, Tõstamaa KK, 22.,
4,41,07, Lenne-Merit Veskimägi,
T, Tõstamaa, 23., 4,41,62, Andero Ojamäe, P, Seliste, 24., 4,47,85,
Marta Nine, T, Tõstamaa, 25.,
4,48,40, Kristjan Sims, P, Tõstamaa, 26., 4,48,98, Kermo
Siim, P, Tõstamaa Lasteaed, 27.,
4,49,34, Cathryn Vahkel, T, Paikuse Pk, 28., 4,54,52, Eleriin Raavik, T, Tõstamaa, 29., 4,57,48,
Gretheliis Kingo, T, Peerni, 30.,
5,28,81, Pilleriin Piirme, T, Tõstamaa, 31., 5,34,08, Delise Kokla, T, Pärnu, 32., 5,39,62, Nora
Rand, T, Tõstamaa, 33., 5,39,82,
Erika Sahtel, T, Tõstamaa, 34.,
5,40,08, Jessica Jaansoo, T, Tõstamaa, 35., 5,41,72, Marie Kivvit, T, Kõima, 36., 5,51,87, Mirjam Arusalu, T, Varbla Lasteaed,
37., 5,57,62, Jaan Tormi Uustalu,
P, Tõhela, 38., 7,25,00, Kirke Sahtel, T, Tõstamaa KK

Rait Madisso ja Taavi Tõnisson sangpommi tõstmas

Anu Peterson juhtkonnavõistlustel

Spordivaim aitas meie inimesed
rannamängudel kolmandaks

P

ärnumaa viie mereäärse
valla-osavalla traditsioonilised Rannamängud toimusid sel aastal 3.-4. augustil
Audrus. Kui eelmisel aastal
Kihnus Tõstamaa võitis, siis
sel aastal saavutasime Audru ja Häädemeeste järel ning
Lääneranna ja Kihnu ees kolmanda koha.
Kavas oli neliteist erinevat
võistlusala.
Teise koha saavutas Tõstamaa köieveos, aerutamises ja
pendelteatejooksus.
Köiemeeskonda kuulusid Maido Kaja, Andrus Ausmeel, Harli Käärt, Ardi Oja ja
Rait Madissoo.
Aerutasid Tiina Kapten ja
Kristjan Masing
Pendelteadet jooksid Merlin Miido, Kertu Lille, Heleri Arula, Hedi Gretski, Teele Tõnisson, Taavi Tõnisson,
Harli Käär, Ardi Oja, Rait
Madissoo ja Urmas Ennok.
Kolmas koht saavutati
meeste võrkpallis, orienteerumises, rannanaise-mehe
võistluses, sangpommitõstmises, teatevõistluses ja taidluses ja kergejõustikus.
Võrkpallimeeskonda kuulusid Urmas Ennok, Harli
Käärt ja Deigo Toots.
Orien tee ru sid Mer lin
Miido, Teele Tõnisson, Rait
Madisso ja Raio Piiroja.
Rannanaise-mehe võistlust tegid Teele Tõnisson ja

Tõstamaa
köieveomeeskond

Rait Madisso.
Sangpommitõstmises saavutas individuaalselt III koha Malle Tiko, Tõstamaa võistkonnas
tegid kaasa veel Heleri Arula,
Mare Ükskivi, Taavi Tõnisson,
Ardi Oja ja Rait Madisso.
Teate võistkonda kuulusid
Merlin Miido, Kertu Lille, Heleri Arula, Riina Reinson, Teele
Tõnisson, Taavi Tõnisson, Harli
Käär, Ardi Oja, Rait Madissoo,
Urmas Ennok.
Taidlust oli etteantud teemal
„Naabrist parem“, meie kava
panid kokku Külli Janson, Katrin
Tõnisson ja Taavi Tõnisson ning
esitamisel toetasid neid Merlin
Miido, Teele Tõnisson, Ardi Oja
ja Rait Madisso.
Kergejõustikus olid individuaalselt meie parimad tulemused Merit Kaja I koht NV kauguses, II koht 500 m jooksus ja
III koht kuulijännis. 3. koha saavutasid ka Kertu Lille naiste ja
Harli Käärt MV kuulijännis ning
Heleri Arula 500 ja Jaak Jaansoo MV 1000 m jooksus. Ker-

gejõustikus lõid kaasa veel Hedi
Gretski, Merlin Miido, Teele Tõnisson, Mare Ükskivi, Tiina Kapten, Anu Peterson, Rait
Madisso, Taavi Tõnisson, Ardi
Oja, Joosep Tool, Deigo Toots,
Maido Kaja, Harli Käärt, Urmas
Ennok, Jaak Jaanso.
Neljas koht tuli mälumängus,
naiste võrkpallis ja discgolﬁs.
Mälumänguvõistkonda kuulusid Susanna Kuusik, Liina
Ulm, Alar Kuusik ja Aimar Silivälja. Naiste võrkpalli mängisid
Merlin Miido, Hedi Gretski ja
Riina Reinson. Discgolﬁ mängisid Karen Adler, Merlin Miido,
Karl Tilk ja Kristjan Kase.
Viienda kohaga tuli leppida
juhtkonnavõistluses, seda tegid
Anu Peterson ja Toomas Rõhu.
Rannamängud näitavad ka,
et meil spordivaim ikka elab.
Tänusõnad kõigile osalenutele, kes olid valmis välja tulema
ja ühisest sportimisest rõõmu
tundma.
Toomas Rõhu
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Järjepidevus viib sihile

K

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

Pilet: eelkoolilaps 3 €, koolilaps 5 €, täiskasvanu 7 €, sülelapsed tasuta
Piletid saadaval Tõstamaa raamatukogus ja enne etenduse algust kohapeal.

äsitöökeskusel jäi selja taha tegus ja ilus suvi.
Oli huvitavaid töötubasid ja toredaid külalisi. Tegime
väljasõidu Viljandimaale: käisime külas Anu Raual ja tutvusime luutööga Moonika Hindi
Koordikambris. Käsitöö Pood
oli avatud juba kaheksandat
hooaega, kevadel avasime seal
juures lisaks näitusekuuri. Suve
jooksul toimus kaks näitust:
juunis-juulis õpilastööde näitus ning augustis täiskasvanute
käsitööringi näitus. Möödunud
õppeaastal keskendusime tikkimisele ja see tehnika andis näitusele ka põhiilme. Lisaks veel
rahvarõivaid ja muidu rõivaid.
Kes käis, see nägi!
Täname kõiki oma külastajaid tähelepanu ja heade sõnade
eest ning kavandame juba uusi
näitusi järgmise aasta suvesse. Neisse on kõigil veel võimalus oma panus anda. Kui suvel
näitusi vaadates näpud sügelema hakkasid ja tekkis tunne,
et tahaks isegi midagi teha, siis
ootame teid enda seltsi käsitöötuppa. Ikka teisipäeviti ja/või
kolmapäeviti kell 18.00-21.00.
Sel aastal kavandame, õmbleme ja tuunime kleite ning veel
on kavas rõivakangaid kududa.
Selle kõrval valmistame ja arendame tasapisi, aga järjepidevalt
uusi tooteid poe jaoks.
Täiskasvanute saviring oli
eelmisel aastal puhkusel ja alustas värskelt taas oktoobri alguses. Tulge ka ja saage tuttavaks:
meie uus õpetaja on Karin Vääna! Lõpuks on meile jõudmas
värsked teadmised keraamikasuunal, sest Karin õpib teist aastat Olustvere Maamajanduskoolis keraamika erialal. Kõike
õpitut annab ta esmaspäeviti
edasi nii Pärnu Kunstikooli Tõstamaa maja kolmele lasteringile
kui ka täiskasvanutele.
Laste käsitööringe on samuti kolm ja kokku käib ringides
42 last. Koguni kolmandik neist
jõuab nii ühte, kui teise ringi.
Kiidan väga meie lapsi! Selle eest, et neil jätkub soovi ja
kannatust ringidest järjepidevalt osa võtta. Kiidan väga las-

te vanemaid! Selle eest, et nad
peavad laste loovust ja käelisi
oskusi oluliseks ja leiavad motivatsiooni ringide eest tasuda.
Käsitöö ringid on tegutsenud
alates 2010. aastast ja võin julgelt öelda, et järjepidevus viib
sihile. Enamus õpilasi on ringis
osalenud lasteaiast peale ning
nende oskused ja tahe käsitööd
teha on tõesti suur. Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit tegi sel
aastal üleskutse „Märka noort
meistrit!“, millega kutsus inimesi teatama lastest ja noortest, kes
on tavapärasest rohkem käsitööle pühendunud. Eesmärk on
neid märgata, toetada ja tunnustada. Teatasin kolmest noorest
meistrist: Eneli Piirme, Marleen Sahtel, Kadri Vulkan. Kadri ja Marleeniga saab kohtuda
juba 9. novembril mardilaadal,
rahvarõiva nõuandekoja boksis,
et vahetada mõtteid kirivöö ja
suurräti kudumise teemadel.
Käsitöökeskuses on koostöös
SA Tõstamaa Mõisa ja MTÜ
Rahvarõivaga toimunud juba
kaks kaheaastast rahvarõivaste
valmistamise koolitust. Osalejateks olid peamiselt Pärnumaa
inimesed, aga tuldi isegi Tallinnast, Tartust ja Raplamaalt. On
hea meel teatada, et veebruaris alustab tööd kolmas kursus.
MTÜ Tõstamaa Käsitöökeskus
taotles kursuse läbiviimiseks
Eesti Kultuurkapitalilt toetust
ja tänaseks on kinnitus taotluse
rahuldamise kohta olemas. Täpsemat infot saab käsitöökeskuse kontaktidelt ja kindlasti teeme kursusele aasta algul suuremat reklaami. Aga kui kellelgi
on tõsine soov kursusel osaleda,
siis soovitan kiirustada, sest üle
poole kohtadest on juba hõivatud.
Tõstamaa Käsitöö Pood on
advendi ajal avatud laupäeviti
kell 10.00 – 14.00.
Alates andresepäevast, 30.
novebrist kuni toomapäevani,
21. detsembrini.
Samuti on pood avatud Tõstamaa Rahvamaja jõululaada
päeval, 15. detsembril kell 10.0015.00.
Anu Randmaa
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KUHU MINNA

NOVEMBER
Huviringis kohtad ikka keda vaja
ning sind ootab
rõõmus rahvamaja!
ESMASPÄEV
15:00 POP-TANTSUTUND NOORTELE
juhendajad Laura Pampa ja Annika Viibus
19:00 VIIES RATAS rahvatants, segarühm
juhendaja Pilvi Kase
TEISIPÄEV
16:00 VOKIRATAS LAULJAD juhendaja Ivi Kask
18:00 SEGAKOOR juhendaja Ivi Kask
18:00 JOOGA lasteaia saalis juhendaja Natalie Sanna
19:00 NÄITERING juhendaja Külli Janson
KOLMAPÄEV
15:00 KLAVERIÕPE / SOLISTID / ANSAMBEL
juhendaja Katri, tundide ajad kokkuleppel
18:00 KITARRIÕPE / BÄNDIRING
juhendaja Erki Reim, individuaaltunnid kokkuleppel
NELJAPÄEV
10:00 TOOLIVÕIMLEMINE juhendaja Rita
19:00 NÄITERING juhendaja Külli Janson
REEDE
18:00 REEDENE RÕÕM naisvokaalansambel
juhendaja Katri
PÜHAPÄEV
10:00 LAPITÖÖRING juhendaja Pille Martson
11:30 VOKIRATAS TANTSURÜHM juhendaja Mari Karon
15:00 ZUMBA treeningtund juhendaja Gerti Marus
EAKATE KLUBI koguneb 1 kord kuus juhendaja Lya Vesik
MÄLUMÄNG iga kuu viimasel teisipäeval kell 19:00
TÖÖPÄEVADEL alates kella 17:00 võimalik kasutada
JÕUSAALI
Bändiruumis harjutavad ansamblid SIRLI, COOL PÄXE,
HARK, KENTUKID, proovide ajad kokkuleppel

Kolmapäeval, 13. novembril kell 20 Tõstamaa rahvamajas
Väekivi Kristallipesa hingedekuu helirännak
Neljapäeval, 14. novembril kell 17.30 väljasõit Keskalevist
Endla teatrisse etendusele “PIDUSÖÖK”
Pilet 14.40 € + bussisõit 2 €.
Piletid saadaval Tõstamaa raamatukogus.

Laupäeval, 23. novembril kell 20.30 Tõstamaa rahvamajas
KADRIKARNEVAL
Esineb tantsutrupp LANCY ja Kaidi Soosaar
Tantsuks ansambel JAHIMEHED
Õhtut juhib Urmas Lass
Neljapäeval, 28. novembril kell 18 Tõstamaa rahvamajas
kogupereetendus “PIIP JA TUUT PIPARKÖÖGIS”
Pilet: eelkoolilaps 3 €, koolilaps 5 €, täiskasvanu 7 €, sülelapsed tasuta.
Piletid saadaval Tõstamaa raamatukogus ja
enne etenduse algust kohapeal.

DETSEMBER
Pühapäeval, 1. detsembril 1. ADVENT
kell 15 keskalevis jõulutulede süütamine
Jõuluaja soovid edastab osavallajuht Anu Peterson.
Advenditule kojuviimiseks võtta kaasa küünal!
kell 15.15 Tõstamaa rahvamajas
LASTEAIA HEATEGEVUSÜRITUS
avatud kohvikud ja meisterdamisnurgad
kell 16. Tõstamaa rahvamajas
MUUSIKALINE JÕULUTERVITUS Kristjan Kasearult
Laupäeval, 14. detsembril kell 12 Tõstamaa rahvamajas
EAKATE JÕULUPIDU
Esineb Ervin Lillepea pereansambel
Info ja registreerimine: 5596 6223 Tiiu, 444 8161/529 4440 Liia.

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

ANNAME TEADA:

Rendime rahvamaja ruume erinevateks
sündmusteks.
Tõstamaa rahvamaja ruumide rendihinnad:
 suur saal lavaga, kohtade arv 300, hind 200 € / ööpäev
Lava mõõtmed: laius – 6 m, kõrgus – 4 m, sügavus – 7 m
 väike saal, kohtade arv 100, hind 50 € / 3 tundi, 100 € / ööpäev
 baariruum, kohtade arv 30
 loengusaal, kohtade arv 40, hind 50 € / 3 tundi
 noortekeskuse ruumid, hind 25 € / 4 tundi
Suure saali puhul on tegemist spordisaaliga, kus akustika ei ole teatri- ja
muusikaürituste läbiviimiseks ideaalselt sobiv, kuid seda on võimalik
parandada helitehniliste lahendustega.

Ruumide broneerimine: tel 523 0596 Karin,
e-post: tostamaarm@gmail.com
FB Tõstamaa Rahvamaja, Instagram tostamaa.rahvamaja

Reedel, 20. detsembril Tõstamaa rahvamajas
TEEME ISE PEO - rahvalike traditsioonidega JÕULUPIDU
Tõsatamaa rahvamaja isetegijad ja
Kihnu Virve pereansambel.
Esietendub Tõstamaa näiteringi ja Tõstamaa keskkooli
õpilaste ühisnäidend “Päkapikkude suvejõulud”
(autor Sirje Vill) ja lõõtsa tõmbab käima Rein Pihelgas.
Laupäeval, 21. detsembril ja pühapäeval, 22. detsembril
Pärnu linna jõuluturul Iseseisvusväljakul
Tõstamaa rahvamaja näiteringi ja Tõstamaa keskkooli
õpilaste ühisnäidend “Päkapikkude suvejõulud”
Teisipäeval, 31. detsembril Tõstamaa rahvamajas
SÄRAV AASTAVAHETUSE DISKO

ÜLO ANSU

07.02.1953 – 15.10.2019

