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Tõstamaa XXXVIII jooks möödus reipalt päikeses
ja vihmas soojade sügistoonide embuses

KIIRE KÜSIMUS
git hängimist, istugu kodus ja
suhelgu arvutis.
Kuidas koolis vaktsineerimise
vajadust selgitate ja kui tulemuslik see on?
TM: Vaktineerimise vajadus
on kõigile selgeks tehtud. Praeguse seisuga on 80 % isikkoosseisust vaktsineeritud. 20 %
toob põhjuseks erinevaid isiklikke põhjusi. Alates homsest,
so 21.10 on võimalik medvend
Ervini käest kõikidel pedagoogidel tõhustusdoose saada.
Kas peale vaheaega võivad
lapsed kooli naasta?
TM: Esimesest novembrist
ootame kõiki taas kooli.
TT

Fotod: Toomas Mitt

Kuuldavasti on kool uksed sulgenud ja õpilased koduõppele saadetud, mis sellise otsuse
tingis?
Toomas Mitt: Oleme enne
koolivaheaega kolm päeva distantsõppel. Esmaspäeval andis
lapsevanem teada õpilase positiivsest testivastusest. Tänud
operatiivsuse eest, sest Terviseamet on üle koormatud ja info
liigub aeglaselt.
Hakkasime lähikontaktseid
jälitama ja kiirtestima. Positiivseid kiirteste tuli juurde ja lähikontaktsete arv paisus pärmitaignana. Tulevase koolivaheaja
valguses otsustasime, et “raiume” Covidi läbi. Nii loodame
vähendada kontakte. Lugesime lastele sõnad peale. Ei min-
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Juhtkiri

Valimisjoskonnas nr 14 Tõstamaa osavalla elanike
kandideerimise tulemused

V

alged pilvetombud heitlevad sinises taevalaotuses. Kurgede jõuline ja häälekas kolmnurk kurseerib
sihikindlalt lõuna suunas.
Vindid on varblastega mestis ja vallutavad linnurohu puhmaid ning minuti pärast
kärinal viimaseid kollaseid lehti kandva
kase. Viskavad mõned uperpallid ja sidistavad tuulega võidu.
Väärikamad tihased hoiavad omette,
uurivad iga päikesepoolset aknapragu ja
kui veab, pistavad kinni pontsaka porilase
või koguni kaks.
Torm kogub hoogu limpsates lainega
ahnelt karjamaad ning on peagi loomade
söögimaad vallutanud.
Päike lööb valged laineharjad sügavhalli
mere taustal kirkalt särama. Tuul puhub nii
valjult, et on raske edasi pressida, aga laintemöll päikese ja varjudega on nii lummav
– lihtsalt peab. Kohev adruvall lõhnab soolakalt seltsis toidupalukesi otsiv kajakas.
Torm saarel on alati selline. Unustad kõik
muu, lased pea lihtsalt klaariks puhuda.
Unustad korraks kogu selle koroonajama, mida omakorda laastavad igasugu
manipulaatorid ja soolapuhujad.
Unustad masenduse, mida tekitavad,
senini täitsa normaalsete inimeste, fanatismist kantud vandenõuteooriatest pungil
ülesastumised sotsiaalmeedias, ikka edevusest tähelepanu kerjates.
Kas meie väike maailm on hulluks läinud? Pigistan silmad kinni ja võimas müha
matab mu mõtted.
Ah, torm on kolmandat päeva! Puhub
ehk klaarimaks ka selle maailma, mis on
kindla peale ümmargune, kus elab palju inimesi, kes tahavad elada, armastada
ja surra kui tuleb aeg. Aga aeg on seekord
meie endi kätes. Õde Ervini kätes muidugi ka!
Ülle Tamm,
toimetaja

TOIMETUS
Toimetaja: Ülle Tamm tel 505 5340,
küljendaja: p2
Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus
Tõstamaa osavallakeskus
Internet: parnu.ee, www.tostamaa.eu
Levi: Tõstamaa PMÜ kauplus, Tõhela raamatukogu, Tõstamaa raamatukogu,
Pootsi pood, Tõstamaa bensiinijaam.
Trükikoda: OÜ Hansaprint
Tiraaž: 500 tk
Saatke meile oma jutte ja fotosid aadressil
leht@tostamaa.ee

Toomas Rõhu 271 RE

Tõnu Salu 21 RE

Madis Veskimägi 230 SDE

Paul Karlep 20 EKRE

Mark Soosaar 104 SDE

Karoliine Kask 14 RE

Mati Lehola 45 EKRE

Svea Aavik 11 SDE

Krista Nõmm 37 KE

Merike Tuhkanen 11 KE

Anu Randmaa 35 RE

Urmas Reinfeld 8 RE

KIIRE KÜSIMUS
Toomas Rõhu, oled Reformierakonna
nimekirjas taas valitud Pärnu linnavolikogusse, kuidas hindad häältesaaki?
Ei osanud nii palju toetushääli oodata.
Tänan valijaid, püüan usaldust õigustada
ja seista jätkuvalt Tõstamaa ning seega ka
kogu Pärnu eest.
Mida eelmise perioodi opositsioonis istumine sulle õpetas? Kuidas on reaalselt
võimalik rahakotita osavalla opositsionäärist volinikul kohalikku arengut
mõjutada.
Möödunud perioodil oli Pärnu volikogus vähe koostööd ja opositsiooniga ega
osavallakogudega eriti ei arvestatud. Osavallakogud olid vaid arvamuse andjad ja
isegi siis, kui kõik kolm osavallakogu olid
mõnes kohalikus küsimuses koalitsioonist
erineval arvamusel, ei arvestatud sellega.
Aga oma seisukoht tuleb välja öelda ja eks
mõnikord oli sellest ka kasu.
Meie nimekirja seisukoht valimistel oli,
et osavaldadel peaks olema rohkem otsustusõigust kohalike küsimuste lahendamisel
ja selleks ka oma eelarve.
Mõni aeg tagasi võeti Pärnu linnavolikogus Keskerakonna eestvedamisel vastu
otsus, et linnavolikogu liige ei saa olla
samal ajal osavallakogu liige ? Kuidas
see täpselt on ja mil viisil selline otsus
mõjutab osavallakogu tööd.
Eks sellelgi olid poliitilised eesmärgid,
sest osavallakogud olid rohkem opositsiooni poolelt. Minu arvates vähendab see
volikogu ja osavallakogude koostööd ja on
samas ka arusaamatu, sest Riigikogu liikmed ju saavad osaleda omavalitsuse volikogu töös ja selline võimalus on isegi Europarlamendi liikmetel. Aga eks Pärnu osavaldadest valituks osututel tule nüüd otsustada,
kas osaletakse Pärnu volikogu või kohaliku
osavallakogu töös.

Nimeta mõned olulised asjad, mis sinu
meelest tuleks lähema nelja aasta jooksul kodukandis korda ajada.
Tuleks lõpetada venima jäänud projektid: Hooldekodu-Kalda tn kergliiklustee,
Tõstamaa tänavavalgustuse rekonstrueerimine ja spordiväljaku kaasajastamine, mis
esialgse arengukava kohaselt peaksid juba
valmis olema.
Tegeldakse Tõstamaa keskalevi arhitektuurivõistluse ettevalmistamisega ja loodame, et sellest saab siia piirkonda sobiv keskus, mis lahendab ka laste mänguväljaku ja
noortekeskuse väliala küsimused.
Lähiajal otsustatakse Transpordiametis,
kas ja millal saab Tõstamaa kaasaegse bussijaama.
Tõstamaa hooldekodu vajab tingimuste kaasajastamiseks ja laienemiseks juurdeehitust.
Jätkata tuleb külateede korrastamise ja
mustkatete ehitusega, samuti kergliiklusteede ehitusega liiklusohtlikes kohtades.
Tõstamaa mõis-mõisapark ja kool vajavad edasiarendamist. Kunagise KEK-i hoonesse võiks rajada kooli tehnikamaja ja
laguneva tagatallihoone võtta kasutusele
käsitööettevõtluseks.
Korrastada tuleks Tõstamaa laululava
koos paisjärve-kalatrepiga ja kergliiklusteega. Aga eelduseks on, et seal toimub ka
midagi rohkemat kui 1-2 üritust aastas.
Tahaks, et igas külas saaks midagi tehtud, kas või mõni väike asi. Ja eks kõike olemasolevat ja toimivat tule korras hoida ja
edasi arendada. Samuti soovin edu meie
ettevõtjatele, kellest sõltub, palju meil on
kohapeal töökohti ja millised on siinsed
teenused.
Eks soovidele sea piirid võimalused, aga
plaane tuleb pidada ja need asjad on osavallakogu esitanud ka arengukavasse.
TT
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Pärnu linnavalitsuse
ja osavallakeskuste
ametiruumidesse
ei pääse

Prügi põletamine saastab õhku ja
ohustab inimeste tervist

Foto: Ave Huugen

 Koroonaviiruse laia leviku
tõttu on sissepääs Pärnu linnavalitsusse (Suur-Sepa- 16) ja
osavallakeskustesse alates 22.
oktoobrist suletud ning kohtumisi ja vastuvõtte neis hoonetes
ajutiselt ei toimu.

Sügis toob kaasa jahedad
ilmad ja koos sellega kütteperioodi alguse. Sooja saamiseks tehakse kodustes
küttekolletes tuld ning mõnes majapidamises visatakse lisaks küttepuudele ahju
ka jäätmeid. Nii aga teha ei
tohi, sest olmejäätmete põletamine saastab õhku.
Kodusesse küttekoldesse,
olgu see siis kamin, pliit, ahi
või katel, sobib ainult puhas
kuiv puit. Selline küttematerjal
põleb kõrgemal temperatuuril ning tekitab vähem tuhka ja
lenduvaid saasteaineid. Tulehakatuseks sobib üksnes kiletamata papp või paber.
Sobimatu küttemarjali –
niiske või töödeldud puidu või
lausa jäätmete põletamisel tekivad tervisele ohtlikud peened
osakesed ja vingugaas. Plastjäätmete põletamisel lenduvad
aga eriti mürgised saasteained
(nt dioksiinid ja furaanid), mis
võivad põhjustada vähktõbe,
väärarenguid ja arengupeetust.
Korstna kaudu õhku lendunud
saasteained langevad maapinnale ning vette, kust need omakorda liiguvad edasi toidulauale, kui sööme oma aias kasvatatud saadusi.
Dioksiinid on silmale nähtamatud ja nende mõju inimese
tervisele ei avaldu kohe. Võib
minna aastaid, enne kui haigusnähud ilmnevad. Peale välisõhu

jõuavad saasteained ka siseõhku, suuremas koguses näiteks
siis, kui pikka aega kütmata ahi
või pliit suitsu sisse ajab. Põlemisel tekkinud peened tahmaosakesed võivad aga soodustada südame-veresoonkonna ja hingamissüsteemi haigusi.
Välisõhu kvaliteedi mõõtmistest selgub, et õhukvaliteet
halveneb peenosakeste tõttu
just kütmisperioodi algul ning
seda eelkõige ahiküttega piirkondades. Suits ei rända kaugele, madalatest korstnatest
väljunud suits ning suur osa
saastest langeb maha sealsamas
piirkonnas, sest külmal ajal on
hajumistingimused halvemad.
Kütteperioodil võib peenosakestest põhjustatud õhusaaste
küündida ahiküttega piirkondades tasemele, mis on võrreldav liiklusest tuleneva saastega tipptunnil suure magistraali
ääres.
Saasteainete vähendamiseks tuleb kütmiseks kasutada
ainult kuiva puitu. Niisked küttepuud ei sütti ahjus korralikult
ning süttimisfaas venib märksa pikemaks – see omakorda
suurendab vingugaasi ja peenosakeste arvukust õhus. Niiske puidu kasutamine tähendab
ka seda, et osa soojusest läheb
raisku, sest osa energiat kulub
puidu kuivatamisele.
Tuli tuleks süüdata ahjus
alati ülevalt ja kui võimalik,
siis halud laduda restina. Nii

Kas teadsid, et …

 Ühe perekonna tekitatud
jäätmete koduahjus põletamisel vabaneb keskkonda
hinnanguliselt sama palju
toksilisi ühendeid kui u 200
tonni prügi põletamisel jäätmepõletustehases. Tehases
põletatakse jäätmeid stabiilselt
kontrollitud keskkonnas temperatuuril 1000–1100 C, mille
juures põlevad toksilised õhusaasteained vähemohtlikeks
põlemisproduktideks. Seevastu
koduahjus põleksid jäätmed
madalamatel temperatuuridel
ja ebastabiilselt, mistõttu ei
põle toksilised ühendid lõplikult ära.

põlevad puud palju kõrgemal
temperatuuril ja keskkonda
eraldub vähem saasteaineid.
Kuna ahjuukse avamisel paiskub saasteaineid ka tuppa, siis
peaks ust avama võimalikult
harva.
Suurem kogus papi- ja
paberijäätmeid on põletamise
asemel mõistlik hoopis ringlusse saata. Need saab viia avalikesse kogumiskonteineritesse või kohalikku jäätmejaama,
sinna saab viia ka plastpakendid. Lähima jäätmejaama, avaliku pakendikonteineri või vastuse küsimusele, kuhu millised
jäätmed viia, leiad lehelt kuhuviia.ee.
Dagmar Undrits
Keskkonnaameti välisõhu peaspetsialist

Palume asjaajamiseks kasutada telefoni, e-posti või muid
elektroonilisi kanaleid.
Kontaktid leiab linna veebilehelt.
Esmaspäevast neljapäevani
kella 8 - 17ni ja reedel kella 8 16ni on kõik linnavalitsuse töötajad kodanikule kättesaadavad
elektrooniliste kanalite kaudu,
välja arvatud siis, kui töötaja on
haigestunud.
Kui kohtumine on vältimatu, tuleb kokkusaamine vastava
töötajaga eelnevalt telefoni või
e-kirja teel kokku leppida.
Linnavalitsuses ja osavallakeskustes on peaukse juures
postkast, kuhu saab jätta oma
dokumente, pöördumisi, avaldusi jms.
Samuti on seal juhised, kuidas kontakteeruda linnavalitsuse töötajaga, kelle juurde sooviti
pöörduda.
Eelneva kokkuleppe alusel
toimuvad Suur-Sepa 16 hoones
abielude registreerimised (saalitseremoonial osalejatel tuleb
esitada COVID-19 vaktsineerimise või läbipõdemise tõend).
Kokkuleppel saab tutvuda ka
detailplaneeringutega.
Pärnu piirkondlikud hoolekandekontorid on suletud. Sotsiaalkonsultantidega suhtlemiseks palume kasutada telefoni,
e-posti, iseteeninduskeskkonda
ja muid elektroonilisi sidevahendeid.
Anu Villmann
Pärnu linnavalitsuse
kommunikatsioonispetsialist
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Tormidest hoolim
T

Jahinimekirja allkirjade kogumine

Tõstamaa Jahiselts pani
jahimajale nurgakivi

O

ktoober on üldiselt see
kuu, kus iga laupäeva
hommikul kogunevad
Tõstamaa jahimehed ja jahinaised selleks, et pidada põdrale
ajujahti.
9. oktoobri laupäev oli aga
tavapärasest jahipäevast veidi erilisem. Nimelt koguneti
pärast hommikust põdrajahti Ermistus, et panna jahimajale nurgakivi. Nurgakivi panek
algas jahisar ve puhumisega,
millega anti jahisignaal „kogunemine“. Järgnes jahiseltsi esimehe Indrek Merase kõne ja
ajakapsli koostamine. Lisaks
kohalikule ajalehele Tõstamaa
Tuuled, pitseeriti ajakapslisse muuhulgas ka jahipäevast
osavõtjate ja jahiseltsi liikmete
nimekiri koos hommikuse küttimistulemusega.
Pärast ajakapsli vundamen-

Raimo Soomre kutsub jahisarvega inimesed kokku

ti asetamist lõpetati tähtis toiming taas jahisarve puhumisega, mängides seekord pidulikku
jahi alguse signaalihelisid. Seejärel rüübati lõkkel keedetud
kohvi ja mekiti kohalikke küpsetisi.
Jahimaja ehk uluki esmatöötluskoha kavandamine algas
2020. aasta algul, kui koostati selle ehituseks ehitusprojekt
ja saadi Pärnu linnavalitsuselt
ehitusluba. Ehitus on kavandatud lõpetada 2022. suvel. Jahimaja ehitus on vajalik selleks,
et parandada kütitud ulukite
esmase töötlemise sanitaarseid
tingimusi ja luua paremad võimalused uluki rümba hoiustamiseks.
Jahimaja ehitust ﬁnantseerib
MTÜ PJL Tõstamaa Jahiselts ja
PRIA.
Alo Tomson
Tõstamaa JS

Jahiseltsi esimees Indrek Meras
ajakapslit paigaldamas

õstamaa kooli loodusainete õpetaja Heili
Timm ütleb vastuseks
küsimusele, mis talle maal elamise juures meeldib: „Rahulik elutempo“. Sellele järgneb
nimekiri, mille kõigega ta tegeleda jõuab.
Viimased 1,5 aastat teeb
ta kohalikus rahvamajas kaks
korda nädalas Hopa Fit treeninguid. Tallinna eluga võrreldes tunneb Heili enim puudust
„spontaansetest meelelahutuslikest ettevõtmistest“ – ega
midagi tegemata ei jää, lihtsalt
teistmoodi tuleb planeerida ja
korraldada logistika.
Kuidas Tallinnast Tõstamaale jõudsid ja mis Sind siin hoiab?
Jõudsin Tõstamaale tegelikult üsna juhuslikult - olin
2004. aasta kevadel lõpetanud
õpingud Tallinna Pedagoogikaülikoolis ning teinud suvel ja
sügisel erinevaid mitte-erialalisi “tööotsi”, kui otsustasin proovida erialalist väljakutset.
Kan di dee ri sin eri ne vate
koolide loodusainete õpetaja ametikohale ning ühel detsembri hommikul asusin teele
Tallinnast Tõstamaale töövestlusele. Algus Tõstamaa Keskkoolis oli üsna tormiline - esimene töönädal (2005. aasta jaanuaris) oligi sõna otseses mõttes tormi trotsimine. Kuid see ei
hirmutanud mind, vaid pigem
hoopis kinnitas paigale.
Töö tegemisele vastukaaluks
otsisin meelelahutust ning toonane kehalise kasvatuse õpetaja Ede Pähn kutsus Tõstamaa
võrkpalliturniirist osa võtma,
mis viis uute toredate tutvuste ja tegevusteni. Tõstamaal on
tore elada, siin on peaaegu kõik
vajalik olemas.

ebaühtlane internetiühendus,
mis nõuab mitmete erinevate
tagavaravariantide välja töötamist ja n-ö rööprähklemist.
Proovin arvestada õpilaste ja
kolleegide erinevate võimalustega, läheneda õppele ja õpetamisele paindlikumalt ja loovamalt. Samas “lipsu lõdvaks” ei
lase.

Kuidas õpetajana COVID
kriisiga toime oled tulnud?
On erinevaid momente paremaid ja halvemaid, kuid
katsun ikka “nina vee peal
hoida”. Suurim probleem on

Mis on raske olnud?
Kas just raske, aga kurvaks
teeb inimeste kurjus, mõtlematus, ignorantsus… ma ei oskagi
õiget sõna leida.
Palju öeldakse, ilmselt väsimusest-tüdimusest, üksteise

Mis on aidanud?
Probleemi(de)st rääkimine ja kellegagi koos lahenduse
leidmine, kui enda jõust-nõust
väheks jääb. Oluline on ka
õigel ajal aeg maha võtta, kasvõi pisukeseks, et ennast uuesti tegevuste-kohustuste rägastikus leida ja sihile seada.
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mata ikka nina vee peal
jääb.
Samas ei jäta ma iseennast
sugugi tagaplaanile, vaid laste
kasvades ja iseseisvudes leian
üha enam aega ka sellistele tegevustele, mis mulle päriselt meeldivad. Mõnikord võtan ette käsitöö või mõne raamatu lugemise.
Käin metsas ja mere ääres, eriti kevadel ja sügisel, kui loodus
muutub kiiresti. Väga meeldib
korilus ja hoidistamine.
Mõned aastad tagasi avastasin enda jaoks ratsutamise ning
käisime tütardega Maria talus
trennides. Mõned korrad nädalas teen Hopa trenne ning aegajalt õnnestub ka võrkpalli mängida.

Viis tervisliku eluviisi
soovitust Helilt:
 Mitmekülgne ja hea toidulaud (kuid kogustega ei tohiks liialdada)
 Piisaval hulgal unetunde
 Paras kogus vett päeva
jooksul
 Mõõdukas liikumine
 Rikastav seltsielu, mis lisab
elurõõmu

suunas halbu asju, palju on solvumisi. See aga imbub meisse
märkamatult ning “mürgitab”
meid.
Millele veel aega leiad? Olen
kuulnud mesilastest ja trennidest.
Mul on äär miselt muhe
mees, kaks ägedat tütart, kaks
suurt koera ning võrdlemisi suur aed ümber maja - nende abil on täidetud suurem osa
ajast, mis ühel õpetaja elukutset
pidaval naisterahval töö kõrvalt

Sellest ma tahtsingi rääkida!
Kuidas Hopani jõudsid?
Katrin Saare, Hopa Fit treeningute asutaja, viis mõnda aega
tagasi meie rahvamajas läbi treeninguid, kuid osalejate vähesuse tõttu ei olnud tal mõistlik siin
jätkata. Sama juhtus ka järgmise
treeneri Piia Puuderselliga. Nad
mõlemad käisid siia trenne andmas Pärnu kesklinnast.
Kuna sarnane probleem on
Eestis tegelikult laiemaltki levinud, töötas Katrin Saare välja
koolitusprogrammi, mille abil
koolitada väiksematele kogukondadele treeningprogrammide instruktoreid, kellel on teadmised ja oskused teatud tüüpi
trennide andmiseks. Osalesin
samuti koolitusel.
Tä na seks oman lit sentsi Hopa Päevatrennide ja Hopa
Core’i juhendamiseks. Järjest
rohkem aga tunnen, et Hopa ei
ole ainult trennid, vaid teekond
või elustiil. Esialgu oli trennis
sama seltskond, kellega mitu
aastat koos trenni tegime ning
kes julgustasid mind instruktoriks õppima. Meie toreda seltskonnaga saab alati liituda.
Millal trennid toimuvad?
Tõstamaal toimuvate Hopa
treeningute kohta info vahetamiseks ja trennihuviliste kogukonna tekitamiseks ja hoid-

miseks on Facebookis loodud
virtuaalne kogukond Hopa Fit
Tõstamaa. Trennid toimuvad
kaks korda nädalas, teisipäeviti
kell 19 ja neljapäeviti kell 18.30,
trenn kestab tund aega.
Praegusel ajal teeme trenni
rahvamajas, kuid ilusate ilmadega oleme kooli staadionil. Hopa
trennid sobivad igaühele, kellele meeldib liikuda, sõltumata
vanusest, soost või füüsilise vormi hetkeseisust.
Trennid on vaheldusrikkad
ja hoogsad ning intervallidele
üles ehitatud. Iga trenn on pisut
erinev, kuid baasharjutused on
enamasti samad. Harjutused
on erinevates variatsioonides ja
raskusastmetes ning jõukohased
kõigi jaoks.
Milliseid emotsioone saad ise,
kui annad teistele trenni?
Emotsioonid on meeli ülen-

davad. Alustades oli muretsemist ja ebakindlust väga palju,
aga trennides osalejad annavad väga head tagasisidet. Tänu
nende julgustamisele tunnen
tänaseks ennast trenne andes
hästi ja kindlalt.
Kuidas soovitad aktiivsust hoida?
Järjepidevuse tekitamine. Kui
iga päev endale eesmärk seada ja
see ellu viia, on igal järgneval korral selle täitmine pisut lihtsam.
Väikesed pingutused, eneseületused, mugavustsoonist väljatulemised on arengu eelduseks.
Kindlasti ei tasu korraga liiga palju ette võtta, sellega lõhub
motivatsiooni ja ka ennast.
Mõnus enesetunne mõõdukast
liikumisest on preemia iseenesest.
Küsis Susanna Kuusik
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Õpetajate päeva suur üllatus

Õ

petajate päeva puhul
korraldas kool piduliku ürituse kooliesisel
rohealal. Lapsed laulsid hetke
pidulikuks ning kohale oli kutsutud ka kunagine Tõstamaa
kooli diretor Elli Teras.
Suur oli proua Elli üllatus,
kui saladusliku katte alt tuli välja
säravvalge pink, mis oli pühen-

datud Elli Terasele ja tema elutööle siinses koolis. Lisaks koolijuhtimisele hoidis Teras pikki
aastaid koolimajal silma peal ja
korda majas.
Elli ise poetas tagasihoidlikult, et loodab koolirahva mälus
ikka hea sõnaga püsida. Lilli ja
õnnesoove olid tulnud tooma
kunagised õpilased, kolleegid ja
sõbrad. TT

Tõstamaa sügisjooks

H

ommikul tegin kodus
nalja: “Lähen toon karika koju!” See oli tõepoolest nali, kuid elu on täis
üllatusi. Ärevus oli suur ja seda
ei aidanud maandada ka soojenduskõnd metsa all.
Kella 13.30st algas registreerimine ning selleks ajaks olid
agarad harrastusportlased juba
kohal. Tegime Anu grupi treenigukaaslastega lõbusad fotoklõpsud, venitasime endid ja oligi juba aeg stardiks.
Olin seekordseks jooksuks
korralikult valmistunud – septembrikuust alates igapäevased jõuharjutused, liikumine
ja jooksmine. Olime ka treener Anuga läbi arutanud optimaalse distantsi läbimise plaani. Pöörasime suurt tähelepanu
õigele riietumisele, sest see on
väga oluline aspekt sporditegemise juures. Üleriietumine on
suur problem – see tähendab
energiakulu ning võhma vähenemist. Kuulasin seekord tree-

nerit ja läksin jooksma lühikeste pükstega ning pikkade varrukatega pluusis. Ja isegi nii hakkas palav. Hea jahutav tegur oli
vihm.
Publikut oli tee ääres rõõmustavalt palju. Tänan pealtvaatajaid, kes tulid meile kaasa elama! Rõõmu tegi ka see, et
jooksurajal oli palju lapsi. Kiitus
õpetajatele ja lapsevanematele,
kes järelkasvu sportima on meelitanud!
Jooks nõudis palju energiat,
sest meid kimbutasid nii tugev
külgtuul kui ka korralik paduvihm. Koduväravast ergutasid
mind mu lapsed – see andis jõudu juurde. Lõpusirgel kiirendasin nii palju, kui suutsin ja
tugevasti hingeldades ületasin
ﬁniśijoone. Protokollijad hõiskasid mulle: “Tubli Janely – aeg
36:59,2.”
Naiste üldarvestuses saavutasin III koha ja oma vanusegrupis
NVI III koha. Tõstamaa jooksul olen osalenud 8 korda, kuid

Anude treeningrupist osalejad: Mari-Liis, mina, Roman, Rait. Marko oli
fotolt puudu. Ta tegi soojendusjooksu. Foto: Roman

see on mu elu esimene karikas. Ja ehkki ma kaotasin oma
2014.aastal joostud rekordile 11
sekundit, olen ma karikavõidu
üle ütlemata õnnelik.
Olete minust varem lugenud
kui talisuplejast, teate mind Taimeaia teenindajana ning kodukokana. Täna on minu lemmiktegevuseks harrastusjooks.
Olen Anu jooksutrennides käinud pea 5 aastat. Meid, kes me
45 km kauguselt ja kaugemaltki
kaks korda nädalas trenni sõidame, on üksjagu. Valdavalt treenime õues, vaid kõige külmemal

ajal kolime siseruumidesse. Meil
on hästi kokkuhoidev grupp ja
toredad traditsioonid. Kõik, kes
saavutavad uue isikliku rekordi,
toovad trennikaaslastele midagi head – koos on tore töövõitu
tähistada. Suhtleme omavahel
aktiivselt ka FB grupis. Lähestikku elavad teevad koos hommikujooksu ja kohtuvad talisuplust
tehes.
Ärgitan kogu südamest kõiki liikumisele ja loodusesse. See
on hea tervise alustala. Ja tänasel
päeval nii oluline.
Janely Kuuskler-Adler

7 (274) nr 9 / 2021 oktoober

Tõstamaal lippas üle 200 jooksuhuvilise
XXXVIII Tõstamaa jooks 7,5 Km
jrk. aeg, reg.nr, nimi, grupp, asutus
1. 26,02,0, 132, Martin Tarkpea, M,
Treeningtiim; 2. 28,09,4, 148, Oskar
Ojamäe, PA, Ermistu; 3. 28,10,3, 116, Mehis
Mäe, M, Tootsi LPK; 4. 28,17,5, 100, Rait
Mänd, M, Anu Jooksutrennid; 5. 28,24,6,
104, Roman Jõerand, M, Anu Jooksutrennid; 6. 29,59,2, 135, Andres Kasemets MV1,
Pärnu; 7. 30,02,1, 159, Joosep Käär, PB,
M.A.L.E.V; 8. 30,25,2, 108, Risto Kaljund,
M, Pärnu; 9. 32,33,3, 153, Andres Vambola, M, Kihnu; 10. 33,53,8, 170, Andres Siim,
MV1, Espoo;11. 34,19,0, 149, Magrus Mikk,
MV1, Tallinn; 12. 34,35,9, 123, Piret Bart,
NV1, Audru;13. 35,12,8, 142, Joonas Salk,
PB, Nõmme; 14. 36,19,7, 141, Keito Killing, M, Lindi; 15. 36,20,5, 164, Marko Teinburk, M, Anu Jooksutrennid; 16. 36,40,9,
152, Hanna Maran, NV1, Tartu; 17. 36,54,9,
166, Priit Paulus, M, Pärnu; 18. 36,55,2, 199,
Jens Siig, PA, Pärnu; 19. 36,59,2, 117, Janely Kuuskler-Adler, NV1, Anu Jooksutrennid; 20. 37,01,6, 198, Otto-Georg Kirsi, M,
Audru; 21. 37,46,4, 126, Laura-Liis Kaljur,
TB, Anu Jooksutrennid; 22. 37,54,1, 125,
Maria Kaljur, TD, Anu Jooksutrennid; 23.
37,55,1, 138, Maarja-Helena Veskimägi,
TB, Tõstamaa KK; 24. 38,00,1, 119, Lisandra Mäe, TC, Tootsi LPK; 25. 38,08,9, 131,
Jüri Leesmäe, MV2, OK West; 26. 38,29,7,
188, Venno Press, MV1, M.A.L.E.V; 27.
38,41,4, 172, Andres Martson, MV1, Pärnu; 28. 38,54,5, 127, Liis-Marie Kaljur, TC,
Anu Jooksutrennid; 29. 39,07,2, 185, Timo
Marus, PD, Tõstamaa; 30. 39,07,9, 186, Taavi Marus, M, Tõstamaa; 31. 39,13,7, 122, Jüri

Põhijooksuks ehk 7,5 km rajale startis ligi sada jooksusõpra. Kiireim oli Pärnumaa pikamaajooksjate koorekihti kuuluv politseinik Martin Tarkpea. Teise koha saavutas Oskar Ojamäe ja kolmandana
lõpetas Mehis Mäe. Fotod: Toomas Mitt

Mets, MV2, Tootsi LPK; 32. 39,33,8, 143,
Raido Salk, MV1, Tõhela; 33. 40,00,9, 130,
Mari-Liis Kaljur, NV1, Anu Jooksutrennid;
34. 40,04,1, 197, Koidu Killing, N, Audru;
35. 40,50,5, 145, Kairi Ojamäe, NV1, Ermistu; 36. 40,57,1, 146, Janek Ojamäe, MV1,
Ermistu; 37. 42,09,6, 137, Merit Kaja, NV1,
Tõstamaa; 38. 42,25,5, 176, Sven Jürgens,
M, Tõstamaa; 39. 43,30,7, 160, Joel Pulk,
MV1, M.A.L.E.V; 40. 43,37,7, 107, Joonas
Rõhu, PC, Tõstamaa KK; 41. 43,46,4, 134,
Liia Oidjärv, NV1, Tõstamaa; 42. 43,52,3,
140, Lembe Veskimägi, NV1, Pärnu; 43.
43,55,9, 158, Risto Rand, M, Tõstamaa KK;

Naistest oli kiireim Piret Bart, kes edestas Hanna Maranit ja Janely Kuuskler-Adlerit

44. 44,17,3, 144, Janar Jürgens, MV1, Pärnu;
45. 45,19,6, 133, Jaan Rea, MV1, M.A.L.E.V;
46. 46,16,3, 112, Elis Leetmaa, NV1, Tõstamaa; 47. 46,16,5, 103, Egle Leetmaa, NV1,
Tõstamaa; 48. 48,17,8, 169, Karin Lapp,
NV1, Viljandi; 49. 48,21,9, 111, Marie Lisell
Jänes, TD, Kohila; 50. 48,22,7, 110, Heigo
Jänes, MV1, Kohila; 51. 49,42,0, 190, Villem Kalbach, PA, Tõhela; 52. 49,43,8, 136,
Andres Kalbach, MV1, Tõhela; 53. 49,44,9,
106, Teele Tõnisson, N, Tõstamaa; 54.
49,46,2, 147, Janika Ojamäe, N, Ermistu; 55.
49,51,7, 173, Liina Müür, NV1, Tõstamaa;
56. 50,02,9, 168, Aare Sule, M, Tallinn; 57.
50,09,2, 182, Saima Rand, NV2, OK West;
58. 50,15,2, 174, Hanna Loretta Laansoo,
TD, Tallinn; 59. 50,45,9, 154, Romet Lille,
PD, Tõstamaa KK; 60. 50,49,8, 187, Kert
Sims, PD, Tõstamaa KK; 61. 52,09,6, 124,
Hans Romet Uustalu, PD, Tõstamaa KK;
62. 52,47,8, 113, Priit Kaljurand, M, Tõstamaa; 63. 52,57,9, 118, Alvar Maruse, M,
Tõstamaa; 64. 53,25,3, 162, Kätlin Hantson,
NV1, Must Mamba; 65. 53,39,8, 101, Lauri
Sahtel, M, Saaremaa; 66. 53,56,8, 163, Sandra Hantson, TD, Tallinn; 67. 54,30,7, 196,
Kene Sireli, TD, Tõstamaa KK; 68. 54,37,6,
114, Merileen Meras, TD, Tõstamaa KK;
69. 54,38,9, 165, Steven Tetsmann, PD, Tõstamaa KK; 70. 54,58,8, 192, Eneli Piirme,
TC, Tõstamaa KK; 71. 55,05,2, 194, Eneli
Pulk, TC, Tõstamaa KK; 72. 55,19,6, 157,
Ülo Marus, MV1, Tõstamaa; 73. 55,55,5,
139, Lenne-Merit Veskimägi, TD, Tõstamaa KK; 74. 56,34,0, 151, Gertrud Mart-

oktoober 2021 / nr 9 (274) 8

son, TB, Tõstamaa KK; 75. 56,40,4, 128,
Sven-Artur Rahuoja, PC, Tõstamaa KK; 76.
56,42,9, 161, Maret Ignatovitš, NV1, Saaremaa; 77. 56,47,9, 184, Epp Tuisk, NV1, Tõstamaa; 78. 57,46,1, 105, Heili Timm, NV1,
M.A.L.E.V; 79. 1,00,37,3, 150, Grete Vulkan,
TB, Tõstamaa KK; 80. 1,00,37,6, 155, Rita
Nine, TA, Tõstamaa KK; 81. 1,00,58,1, 109,
Rico Rohtlaan, PB, Tõstamaa; 82. 1,00,58,3,
171, Liis Rõhu, TC, Tõstamaa KK; 83.
1,01,29,7, 167, Sirelin Jürgens, TB, Kabriste; 84. 1,01,36,3, 193, Edeli Piirme, TD, Tõstamaa KK; 85. 1,01,55,9, 195, Elena Pulk,
TD, Tõstamaa KK; 86. 1,02,31,9, 156, Eleonora Marta Nine, TD, Tõstamaa KK; 87.
1,03,01,4, 191, Trevor Sepp, PC, Tõstamaa
KK; 88. 1,03,02,2, 183, Ilme Rand, NV2, Pärnu Klubi; Tervisesport; 89. 1,07,13,9, 102,
Ergo Rand, MV2, Pärnu; 90. 1,11,43,1, 175,
Helena Grettel Laansoo, TA, Tallinn.

Lastejooks
1. 3,25,2, 236, Janeliis Lünekund, T,
Audru Kool; 2. 3,38,4, 98, Erik Urm, P, Tõstamaa KK; 3. 3,38,7, 204, Regina Roomet,
T, Kuninga tn PK; 4. 3,41,1, 243, Revo Raavik, P, Tõstamaa KK; 5. 3,46,5, 230, Janely
Sims, T, Tõstamaa KK; 6. 3,47,2, 203, Romet
Kaljur, P, Saarde Vald; 7. 3,49,2, 202, Robin Kaljur, P, Saarde Vald; 8. 3,51,6, 205, Miia
Adler, T, Tõstamaa KK; 9. 3,53,8, 229, Kristjan Sims, P, Tõstamaa KK; 10. 4,13,4, 238,
Mirtel Piirme, T, Tõstamaa KK; 11. 4,15,7,
232, Egert Jürivete, P, Pärnu;12. 4,18,3, 209,
Joonas Tamm, P, Tõstamaa LA; 13. 4,20,7,
239, Ragnar Kaja, P, Tõstamaa KK; 14.
4,21,5, 219, Mia Marie Maripuu, T, Audru Kool; 15. 4,27,5, 214, Eleriin Raavik, T,
Tõstamaa; 16. 4,32,9, 235, Jakob-August
Kalbach, P, Tõstamaa KK; 17. 4,38,4, 241,
Marta Raavik, T, Tõstamaa LA; 18. 4,38,7,
216, Liisa Maria Ots, T, Tõstamaa KK; 19.
4,39,1, 213, Klaara-Loore Meras, T, Tõstamaa; 20. 4,39,6, 227, Jaan-Tormi Uustalu,
P, Tõhela; 21. 4,40,1, 249, Hugo Hantson, P,
Tallinn; 22. 4,40,6, 240, Kirsika Saar, T, Tõstamaa KK; 23. 4,43,7, 245, Freija Ilmsalu, T,
Tõstamaa KK; 24. 4,44,9, 208, Kaarel Edgar
Sarapuu, P, Audru; 25. 4,45,3, 212, Keitrin
Kaljurand, T, Tõstamaa; 26. 4,45,8, 201,
Nora Rand, T, Tõstamaa KK;
27. 4,47,1, 222, Jennica Jaansoo, T, Tõstamaa LA; 28. 4,49,3, 206, Mirjam Arusalu,
T, Varbla Kool; 29. 5,09,1, 231, Rene Riives,
P, Lindi LAK; 30. 5,09,7, 248, Anton Rand,
P, Tõstamaa KK; 31. 5,16,1, 215, Mia Marii
Madisson, T, Tõstamaa; 32. 5,16,8, 220,
Ingeliine Põder, T, Rääma PK; 33. 5,19,7,
237, Uma Volgerad, T, Tartu; 34. 5,23,2,
200, Erik Rand, P, Tõstamaa LA; 35. 5,27,3,
211, Garret Pukk, P, Tõstamaa; 36. 5,47,5,
226, Lilli Katarina Uustalu, T, Tõhela; 37.

VÕITJAD

6,05,8, 244, Eliisabeth Päästel, T, Tõstamaa
KK; 38. 6,06,9, 234, Desiree Marus, T, Tõstamaa; 39. 6,12,3, 233, Kristjan Lusti, P, Pärnu; 40. 6,29,1, 218, Liisa Turi, T, Tõstamaa;
41. 6,29,6, 97, Kristiine Ignatovitš, T, Kärla; 42. 6,31,9, 217, Loore Turi, T, Tõstamaa;
43. 6,47,4, 99, Nele-Liis Siim, T, Espoo; 44.
6,51,7, 247, Kenneth Killing, P, Lindi; 45.
7,41,6, 246, Liisimari Jaansoo, T, Tõstamaa
LA; 46. 7,46,5, 228, Marvin Tuulmees, P,
Tõstamaa KK; katkestas, 223, Jessica Jaansoo, T, Tõstamaa KK.

Mürakarude jooks
Üheaastased Mirt Kaljur, Holden Jänes,
Miiamarii Jaansoo; kaheaastased Denry
Madisson, Melissa Mai Piirme, Elora Bauer, Raju Antsu, Hanna-Loore Käärt, Eia Volgerad; kolmeaastased Karl Johannes Lillemets, Clen Gregor Maruse, Noora Puuram, Loviise Arusalu, Melily Sims, Dominic
Marus, Adrianna Adler; nelja-aastased Lilli
Katarina Uustalu, Keron Kaljurand, Jasmina
Jaansoo, Art Hans Antsu, Mairon Sireli.

Põhijooks
Mehed: Martin Tarkpea
Meesveteranid I: Andres Kasemets
Meesveteranid II: Jüri Leesmäe
Poisid (A-klass): Oskar Ojamäe
Poisid (B-klass): Joosep Käär
Poisid (C-klass): Joonas Rõhu
Poisid (D-klass): Timo Marus
Naised: Koidu Killing
Naisveteranid I: Piret Bart
Naisveteranid II: Saima Rand
Tüdrukud (A-klass): Rita Nine
Tüdrukud (B-klass): Laula-Liis Kaljur
Tüdrukud (C-klass): Lisandra Mäe
Tüdrukud (D-klass): Marta Kaljur
Lastejooksud
Poisid: 1. Erik Urm, 2. Revo Raavik,
3. Romet Kaljur
Tüdrukud: 1. Janeliis Lünekund,
2. Regina Roomet, 3. Janely Sims.
Andmed: protokoll

Sügiskõnd
1. 251, Liina Arusalu, Lääneranna vald;
2. 250, Irina Tarkpea, Treeningtiim; 3. 253,
Merlin Miido, Tõstamaa; 4. 252, Liisbet
Arusalu, Lääneranna vald; 5. 263, Heleri
Bauer, Lõuka; 6. 268, Laine Bauer, Tõhela;
7. 262, Elora Bauer, Lõuka; 8. 267, Annaliisa Martson, Pärnu; 9. 265, Kartin Somelar,
Tõstamaa; 10. 254, Helina Volgerad, Trimtex; 11. 258, Marilin Tetsamann, Tõstamaa;
12. 256, Madis Veskimägi, Tõstamaa; 13.
259, Olivia Saltström, Tallinn; 14. 264,
Marie Kriisa, Tõstamaa; 15. 266, MarthaMaria Päästel, Tõstamaa KK; 16. 257, Marge
Päästel, Männikuste; (katkestas), 261, Klea
Greim, Tallinn.

MÄLUMÄNG

Tõstamaa mälumänguhooaeg algas
 Traditsioonilise Tõstamaa mälumängusarja selle hooaja avamäng toimus 29. septembril rahvamajas.
Mängujuhiks oli seekord Joel Kukk Pärnust. Osales 9 võistkonda. Võistluse lõpuks
reastusid võistkonnad järgmiselt:
Metskond - Susanna Kuusik, Mari-Jaana
Siinne, Alar Kuusik, Aimar Silivälja
Okas - Marge Pääste, Marek Salk, Ville
Vulkan, Raido Salk
Nulliring - Karin Randmäe, Enn Martson,
Heikki Luhamaa, Janek Jaansoo
Nublu
Noored Väljas

Optimistid
Kastna
MM
Noored
Järgmine mäng toimub novembris.
Oodatud on kuni 4 liikmelised võistkonnad. Ei tasu karta, et vastuseid ei tea, sest
nagu Joel Kukk toonitab, võidavad kõige
rohkem tagumistele kohtadele jäänud, sest
nemad saavad enim uusi teadmisi.
Pane võistkond kokku ja tule osalema!
NB! Osalemiseks vajalik vaktsineerimistõend.
TT
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Varu enne maru!
Milleks varuda, kui poed on
igapäevaselt avatud ja mõni
tõsisemate kahjudega kriis
võib meid tabada väga väikese tõenäosusega?
Viimase aja ilmaprognoosid
näitavad suuri muutusi, millega kaasneb tuulte tugevnemine,
mereveetaseme tõus ning ulatuslikumad kuuma- ja külmaperioodid.
Selle aasta suvi oli erakordselt
kuum, mille tulemusena oli suur
oht ulatuslikeks metsapõlenguteks. Sademete suurenemist
ilmestab suvine Tartu juhtum,
kus lühikese aja jooksul sadas
alla nii suur hulk sademeid, et
linnatänavatel tekkisid üleujutused.
Tuulte tugevnemisest andis
märku 2019. aasta Kagu-Eesti
maru, kus alajaama katuse äralendamine võttis kohalikelt elanikelt elektri, vee ja sideühenduse ligi nädalaks.
Seega tuleks hädaolukorraks
valmistuda varakult, et vajadusel
see võimalikult väikeste ebamugavustega üle elada.
Trassivee katkestuse korral
mõelda lähedal asuvatele veevõtu võimalustele (kaev, tiik, järv,
jõgi, allikas jne), kust saate tarbevee, kuid läbi tuleks mõelda
ka puhta joogiveevaru olemasolu nii endale, kui oma koduloomadele.
Päevane veevaru ühe inimese
kohta on 3 liitrit. Trassiühenduse katkemisel tühjendage veetorud, lisavett saab boilerist ning
wc loputuskastist.
Enne krõbedate külmakraadidega talve saabumist võiks
mõelda kodu soojustamise„Mugav elu algab
planeerimisest“. Tasuta koolitus
e-kanalis MS Teams,
9. novembril kell 18.00-19.00.
Koolitusele registreerimiseks kirjuta
laaneennetus@rescue.ee.
Koolitusel jagame ideid, millele
võiksid mõelda, et
hädaolukordades mugavamalt
hakkama saada.

le, .akende tihendamisele ja
alternatiivsele küttesüsteemile
juhuks, kui soojavarustus peaks
katkema.
Eriti keerulises olukorras
on keskküttesüsteemist sõltuvad kortermajade elanikud, kes
võiks koos korteriühistuga erinevaid lahendusi arutada. Tunduvalt paremas olukorras on
need elanikud, kellel on puupliit
või -ahi.
Elu ilma elektrita on paras
katsumus, mistõttu peaks iga
pere olema läbi mõelnud alternatiivsed võimalused valguse ja
sooja saamiseks ning toidu valmistamiseks ja hoiustamiseks.
Valgust on võimalik saada
erinevate päikesepatareide ja
dünamoga laetavate taskulampide või laternate näol, pealambi ja küünalde abil. Unustada ei
tohiks vajadusel tikke ning sobivaid patareisid.
Toi du val mis ta mi ne il ma
elektrita on lihtne, kui on olemas
puupliit, grill või lõkke tegemise
võimalus, kuid talvel suure külmaga on suurepärane abimees
ka priimus või matkal kasutatav
gaasipliit.
Info saamiseks võiks varuda
endale raadio, millel on patareide, dünamo või päikesepatareide kasutamise võimalus.
Hädaolukorras saab infot Eesti
Rahvusringhäälingu kanalitest:
ETV, ETV2, ETV+, Vikerraadio,
Raadio2, Klassikaraadio, Raadio
4. Side levikut aitab pikendada
täis laetud akupank.
Lisaks tuleks läbi mõelda
pere toidu- ja joogiveevarude kogumine ning hoiustamine oma majapidamises juhuks,
kui poed peaksid olema sule-

Telli korteriühistu nõustamine!
Koos ühistu esindajaga vaatab
päästeproff üle kortermaja
tuleohutuse ja vajadusel nõustab,
kuidas veelgi ohutumat
tulemust tagada.
Kontakt: laaneennetus@rescue.ee

tud. Toiduks võiks varuda kaua
säilivaid ja lihtsalt valmistatavaid aineid, näiteks purgisuppe,
konserve ja kuivaineid. Valikute
tegemisel lähtuge oma pere soovidest ja vajadustest ning ärge

7-16 aastastele joonistusvõistlus
„Elu ilma elektrita“.
Ootame vabalt valitud tehnikas
tööid enne 11. novembrit.
Skaneeri või pildista joonistus,
lisa juurde autori ees- ja
perekonnanimi, vanus, kool ning
töö pealkiri ja postita
meilile
laaneennetus@rescue.ee
Parimatele auhinnad!

unustage aeg-ajalt kontrollimast
realiseerimise kuupäe va sid.
Ohutus algab meist endist!
Merili Ahtma
Lääne päästekeskuse ennetusbüroo

Kutsekooli- ja gümnaasiumiõpilastele hädaolukordadeks
valmisoleku koolitusi.
Kontakti saamiseks kirjuta
laaneennetus@rescue.ee
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Kriisiolukorraks valmistumine
•

Mõtle, milliseid vahendeid ja varusid vajab su pere, et iseseisvalt ühe nädala
jooksul hakkama saada. Arvesta võimalusega, et kriisiolukorra tõttu ei saa kodust
lahkuda, kaubad ei ole kauplustest kättesaadavad või muud eluliselt tähtsad
teenused (elekter, veevarustus jm) ei toimi.

•

Mõtle, kus ja kuidas varusid hoida, et need oleksid lihtsasti kättesaadavad sulle ja
sinu lähedastele.

•

Igapäevaselt mittekasutatavaid vahendeid on soovitatav pakkida eraldi kotti. Osa
evakueerimiseks vajalikest vahenditest on mõistlik hoida autos, näiteks mobiiltelefoni autolaadija, teedeatlas, lumelabidas jmt.

•

Uuenda varusid regulaarselt.

•

Põlevmaterjali (vedelkütus, gaas, küttepuud jne) varumisel järgi tuleohutusnõudeid ja hoiustamise tingimusi.

Olulised telefoninumbrid
Hädaabinumber112
Perearsti nõuandetelefon 1220
Keskkonnainspektsiooni valvetelefon1313
Elektrilevi rikketelefon 1343
KOV abitelefon Tallinnas ja Harjumaal 1345
Maanteeinfo 1510
Päästeinfotelefon 1524
Politsei infonumber 612

3000
Ilmajaama valvesünoptik 900 10 32

Pärnu Lahe Partnerluskogu kutsub:
PLPK 2021 Leader projektitoetuse taotlusvoorude tutvustamine
27.10.2021 algusega kell 16.00 Varbla rahvamaja väikeses saalis Varbla külas,
Lääneranna vallas, registreerimine e-mailil plpparnu@gmail.com
28.10.2021 algusega kell 13.00-15.00 Kihnu rahvamajas, Lina külas, Kihnu vallas,
Pärnumaal, registreerimine e-mailil plpparnu@gmail.com
Oodatud on kõikide sihtgruppide esindajad: ettevõtjad, vallavalitsuse ja
valla allasutuste esindajad, MTÜ-d, SA-d.
Osalejatelt oodatakse COVID sertiﬁkaadi või kehtiva testitulemuse ettenäitamist.
Kohapeal testimist ei toimu!
INFO telefonidel 433 1053 või 509 2261 ja kodulehel www.plp.ee

MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu avab taotlusvooru
LEADER projektitaotluste vastuvõtmiseks.
Taotlusi võetakse vastu Kihnu, Häädemeeste valla 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 osavalla mittetulundusühingutelt, sihtasutustelt, kohalikelt omavalitsustelt,
mikroettevõtjatelt.
MEEDE 1A. COVID – 19 TAASTERAHASTU VAHENDITE TOEL
ETTEVÕTLUSE ARENDAMINE JA
MITMEKESISTAMINE
Taotluste vastuvõtt toimub
15.11.2021 kella 8.00-st kuni
19.11.2021 kella 16.00-ni.
Taotlejad on tegevuspiirkonnas
tegutsevad mikroettevõtjad.
Ühes taotlusvoorus projektitoetus
maksimaalne 20 000 eurot ja minimaalne 2000 eurot.
Meede 1. Ettevõtluse arendamine
ja mitmekesistamine.
Taotluste vastuvõtt toimub
06.12.2021 kella 8.00-st kuni
10.12.2021 kella 16.00-ni. Taotlejad on
tegevuspiirkonnas tegutsevad mikroettevõtjad ning sihtasutused ja mittetulundusühingud, mille liikmetest üle 50
protsendi on ettevõtjad.
Ühes taotlusvoorus projektitoetus
maksimaalne 60 000 eurot ja minimaalne 2000 eurot.
Meede 2. Aktiivne kogukond.
Taotluste vastuvõtt toimub
06.12.2021 kella 8.00-st kuni
10.12.2021 kella 16.00-ni. Taotlejad on
tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohali-

kud omavalitsused.
Ühes taotlusvoorus maksimaalne
investeeringu projektitoetus 30 000
eurot ja minimaalne 1000 eurot ning
maksimaalne mitteinvesteeringu projektitoetus 15 000 eurot ja mitteinvesteeringu minimaalne projektitoetus
1000 eurot.
Meede 3. Romantilise Rannatee
ühistegevus ja turundus.
Taotluste vastuvõtt toimub
06.12.2021 kella 8.00-st kuni
31.12.2021 kella 13.00-ni. Taotlejad on
tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused, ettevõtjad
ja kohalikud omavalitsused
Ühes taotlusvoorus maksimaalne
investeeringu projektitoetus 70 000
eurot ja minimaalne 1000 eurot.
Üle-rannateeliste RR sündmuste
turundamise ja korraldamise ühisprojektide elluviimisel on maksimaalne toetus
taotleja (sh iga koostööpartneri) kohta
ühes taotlusvoorus 10 000 eurot ja minimaalne 2000 eurot.
RR visuaalsete ja interaktiivsete
maamärkide (nende soetamine ja paigaldamine) maksimaalne toetus ühes
taotlusvoorus 6000 eurot ja minimaalne
1000 eurot.

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.
Meetmesse 1A, esitatud projektitaotluste hindamise tähtaeg tegevusgrupis on
05.01.2022. Meetmesse 1 ja 2 esitatud projektitaotluste hindamise tähtaeg
tegevusgrupis on 26.01.2022. Meetmesse 3 esitatud projektitaotluste hindamise
tähtaeg tegevusgrupis on 15.02.2022.
Täpsem informatsioon PLPK strateegia, PLPK 2021 ja 2022.a. rakenduskavad,
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 4331053, 5092261 või plpparnu@gmail.com.
Taotluste vastuvõtmise ajal konsultatsioone ei toimu.
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Kolmapäeval, 1. detsembril kell 18
Tõstamaa rahvamajas

Piletiinfo: Lapsed kuni 16. aastat 3.-, täiskasvanu 5.-, sülelapsed tasuta.
Piletid saadaval Tõstamaa raamatukogus alates 16. novembrist ja
enne etenduse algust kohapeal.
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KUHU MINNA?

OKTOOBER
20. - 30. oktoober RAAMATUKOGU PÄEVAD
Kolmapäeval, 27. oktoobril kell 11-13
Tõstamaa raamatukogus
näitus "Kuulus inimene raamatukogus"

NOVEMBER
Teisipäeval, 2. novembril kell 20 Tõstamaa rahvamajas
HINGEDEPÄEVA ÕHTU
Luulet esitab Eveli Ilvest, muusikalised helimaastikud
elektrikitarril Erko Niit (Pärnu Muusikakool),
mõtteid hingedeajast Carmen Maantoa
Vabaannetuslik

Laupäeval, 13. novembril kell 19 Pootsi mõisas
Vana Baskini Teatri romantiline komöödia
"LUMEROOS"
Piletid müügil Piletilevis

Laupäeval, 13. novembril Ermistu puhkeküla
võrgukuuris TANTSUÕHTU Väliharf võrgukuuris
Laupäeval, 20. novembril kell 19 Tõstamaa rahvamajas
KADRIKARNEVAL
Tantsuks ansambel Pepper Sauce, põnevust loob
mustkunstnik Charlekas, õhtujuht ja DJ Urmas Lass
Pilet 5.- / 8.-

Teisipäevl, 23. novembril kell 19 Tõstamaa rahvamajas
MÄLUMÄNG
Laupäeval, 27. novembril kell 19 Tõstamaa rahvamajas
Alle-Saija Teatritalu etendus “NAISEVÕTT”
Piletid saadaval kohapeal 9.- / 7.-

Pühapäeval, 28. novembril kell 15 keskalevi kuuse juures
I ADVENDI TÄHISTAMINE
Advenditervitus Tõstamaa Maarja koguduse õpetajalt.
Esineb ansambel ROBIROHI

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

Kultuurikavas võib ette tulla muudatusi ja täiendusi.

Ootame teid (kontserdile /teatrisse jne) tervena,
kaasas vaktsineerimiskuuri läbimist kinnitav
vaktsiinipass või viimase kuue kuu jooksul
COVID-19 läbipõdemist kinnitav tõend,
lisaks isikut tõendav dokument.
Nakkusohutust peab tõendama iga külastaja, kel
vanust 18 ja enam.
Soovitame kanda maski.
Tõstamaa Rahvamaja
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Laupäeval, 13. novembril kell 19
Pootsi mõisas

