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Üks teistmoodi koolipäev
Esimesel septembril helises taas Tõs-

tamaal koolikell, mõnele esimest, 
mõnele viimast korda. Pärast pidu-
likku aktust ning sügisega harjumist 

tuli päriselt kooli minna. 

Teisel septembril läksid kõik väikesed 
ja suured koolilapsed meie uhkesse mõi-
samajja, et alustada uute õpingutega. Kuid 
see päev ei olnud nagu tavaline koolipäev, 
ei pidannud tegema ühtegi etteütlust ega 
sõnadetööd. Iga klassi õpilased käisid ruu-
mist ruumi, et saada teada midagi uut ja 
huvitavat.

Koolipäev algas ikka 8.15, aga selle ase-
mel, et minna klassi, kus pidanuks algama 
esimene tund, kogunes kogu koolipere all 
fuajees. Seal jagati igale klassile päevakava, 
mille järgi teadsime, kuhu minna ja , mis kõi-
ge tähtsam, millal sööma minna.

Esimesena võtsime kogu klassiga ette 
raske retke kolmandale korrusele õpeta-
ja Karoliine Kase arvutiklassi. Kui kõik olid 
oma koha leidnud, katsetasime, kas ikka 

internetti on ja nagu tavaliselt ikka, internet-
ti polnud. Aga õnneks elame sellisel ajal, kus 
kõigil on taskus nutitelefon ja vajalikud toi-
mingud said tehtud. Telefonide abil tegime 
kokkuvõtte suvest. Tuli välja, et meie kõigi 
suvi möödus töökalt. Kõige läbivam sõna oli 
„töö“, aga oli ka sõpradega ajaveetmist ning 
kontsertidel ja teatris käimisi.

Pärast näitas õpetaja videot interneti tur-
valisusest, see õpetas, et kõike ei pea ega tohi 
jagada. Video üle veidi järele mõelnud, kir-
jutasime tahvlile nähtu plussid ja miinused 
ning lõpetuseks tegime sama teema kohta 
plakati.

Muidugi räägiti meile ka mõisa ajaloost. 
Õpetaja Laura Jõe juures pidime esmalt pil-
tide järgi ära arvama, mis majaosaga tegu 
on. Kuna oleme seda maja juba üle kümne 
aasta peaaegu iga päev näinud, ei olnud see 
väga raske. 

Siis panime paika faktid kõigi kolme Stael 
von Holsteinide suguvõsast pärit mõisava-
litseja kohta. Need faktid võisid olla uued 
inimestele, kes ei tea meie koolist väga pal-

ju, kuid noortele, kes on suviti mõisas info-
punktis töötanud ja ka turistidele tuure tei-
nud, olid need lihtsalt varem õpitu meelde 
tuletamine. Kuid rahvasuu ütleb: „Kordami-
ne on tarkuse ema.“

Kõige rohkem meeldis mulle, mida õpe-
taja Kati Rahuoja oli õpilastele välja mõel-
nud. Kõigepealt panime õpikutele ja töövi-
hikutele pabereid ümber, mis minu arust oli 
väga kasulik, sest paljud pole seda teinud, 
sealhulgas mina. 
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TOIMETUS

Toimetaja: Ülle Tamm tel 505 5340, 
küljendaja: p2

Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus 
              Tõstamaa osa val la keskus

Internet: parnu.ee, www.tostamaa.eu

Levi: Tõstamaa PMÜ kauplus, Tõhela raamatu-
 kogu,  Tõs ta maa raa ma tu ko gu, 
 Pootsi pood, Tõstamaa bensiinijaam.

Trükikoda: OÜ Hansaprint

Tiraaž: 550 tk

Saatke meile oma jutte ja fotosid aadressil 
leht@tostamaa.ee

Täna võin öelda, et elu on nagu une-
nägu, aga pärisunenägusid öösiti 
juba ammu enam ei näe. Kui just 

partisanisõda ja varjendi otsinguid. Uudi-
sed, mida meediakanalid paiskavad tundu-
vad nii ulmelised, et kohati tundub, et kogu 
maailm on hulluks läinud. 

Enamasti küsid igal hommikul ärevu-
sega uudiste kohta, aga asjad kipuvad aina 
enam nässu minema. Koletuslikud sõjauu-
dised lähedalt ja kaugelt õõnestavad ene-
seusku. Tuleviku suhtes on ebamäärased 
tunded. Tahaks tegutseda, aga samas tun-
dub kõik äreva maailmapildi taustal üsna 
mõttetu. Kas oodata ja rahuneda aegade 
selginemiseni, aga kaua siis, esialgu päeva-
de ja nädalate kaupa. Mida meie siin teha 
saaksime? See küsimus kummitab üha 
enam. 

Toetame Ukrainat, aga kuidas nende 
teiste sõjakolletega üle ilma hakkama saa-
da. Kuidas mõjutada inimesi mitte tapma 
ja vägivallatsema. Ajalooürikud näitavad, 
et iga saja aasta tagant hakkab uus sõjalaine 
üle ilma hoogu koguma. Alat i leidub kuskil 
mõni väike mees, kel soov vallutada ja allu-
tada. Pole rohtu, mis suudaks seda tungi 
tagasi hoida ja verevalamist vältida. Ainus, 
mis teha saame, on olla ise head inimesed 
ja teha häid tegusid ning hoida oma kodu.

Õunad potsatavad, kased on moondu-
nud kuldvihmadeks, kõrgel taevas kluugu-
tavad kurekolmnurgad nokad lõunapoole 
teel. Ikka nokitsevad inimesed moosipur-
kide kallal, ikka paisatakse FB seinale kor-
vide viisi sirmikuid ja puravikke, ikka küü-
rutavad talunikud maa kohale ja koguvad 
põlluande talve üleelamiseks. Kuskil tant-
sivad inimesed õhtuti rahvatantsu või loe-
vad raamatuid, koovad müstilisi mustreid 
ja sikutavad lõõtsa ning laulavad regilaule. 

Need asjad ei muutu ja seda ei saa meilt 
keegi ära võtta, kui vaid ise oma kultuuri 
hoiame. Ül le Tamm, toi me ta ja

Juhtkiri

Tõstamaa Tuuled: Mitu õpilast astus 
tänavu esimesse klassi ning gümnaasiu-
misse? 

Toomas Mitt: kooliperre võtsime vas-
tu 10 mudilast ja värskeid gümnasiste 12, 
nendest üks on vahetusõpilane Saksamaalt. 
Kokku õpib koolis143 õpilast (sh 1 vahe-
tusõpilane Saksamaalt). 

Õpetajaid töötab 22 ja lisaks veel abiper-
sonal. Kokku annab Tõstamaal hariduse 
heaks oma panuse 40 inimest.

Kas tänavu on uusi õpetajaid teiega lii-
tunud?

Uusi õpetajaid sel õppeaastal pole õpe-
tajate perre lisandunud. Me otsisime küll 
vene keele õpetajat, ent laekus vaid üks soo-
viavaldus ühelt Ukraina õpetajalt, aga tema 
kadus ka mingil hetkel orbiidilt. Ainetun-
nid saime olemasolevate õpetajate vahel 
jaotatud.

Kas alanud õppeaastal on tulemas uuen-
dusi, uusi projekte või huvialaringe?

Põhikooli õpilastele mõeldud Nordplus 
“Green Cube” projekt sai alguse ja juba 
septembri alguses käisid kaks õpetajat (õp 
Aimar ja õp Heili) ja kuus õpilast Taani-
maal. Projekti partnerid on lisaks Taanile 
veel Island ja Gröönimaa. 

Gümnasistidele jätkub ka Erasmus+ 
projekt, mille raames sõidab järgmisel 
nädalal meie kooli esindus terveks nädalaks 
Türgimaale. Lisaks veel mitmed pisiprojek-
tid, millega õppejuht Maris Adler tegeleb. 

Uut on meil sel aastal veel. Nimelt oleme 
saavutanud Pärnumaa maagümnaasiumi-
dega ühise kokkuleppe Pärnu Kolledžiga, 
et gümnasistidele pakkuda kolledži kursu-
si, mida õpilased valikainena õpivad ning 
saavad valikkursuste läbimisel ainepunkte 
ja ettekujutuse kõrgkoolis õppimisest. Vali-
kursuste loendisse kuuluvad majanduse ja 
ettevõtluse alused 70 tundi, isikliku heaolu 
kujundamine 35 tundi, projektijuhtimine 
35 tundi, turismi ja külalisettevõtlus 35 tun-
di ja õiguse alused 35 tundi.

Millised saavad olema lähiaja raskused 
hariduspõllul, mida juba ette näed?

Õpetajate töötasu küll tõstetakse, ent 
sellega on lootusetult hiljaks jäädud. Töö-
tasu tõstmise asemel öelgu valitsus ausalt 

ja otse, et: “Me maksama teile infl atsiooni 
kompensatasiooni.” Ja teine probleem on 
õpetajate töökoormus. 

Haridus- ja Teadusministeerium hõi(s)
kab rõõmsalt, et no nüüd on õpetaja-
te alampalk järgmisel aastal 1749 eurot ja 
keskmine seal 2000 ja veidi peale. Ent kui-
das keskmine saavutatakse? 

Suure lisakoormuse all rügades! Aasta-
tega on nii palju töökohustusi ja uuendu-
si lisandunud, ent keegi pole võtnud vae-
vaks teha lihtsat arvutust – kui palju see või 
teine lisandunud toiming tööaega nõuab? 
Sellest tulenevalt – auväärne amet peletab 
noori ja kui vana kaardivägi astub kõrvale, 
siis ka tikutulega otsides pole kedagi aseme-
le leida. Kahjuks mehepoegadest, kes kooli 
tuleksid, ei maksa rääkidagi. Muide, ka rik-
kas Norra Kuningriigis ütlevad õpetajad, et 
palk on häbiväärne, nemad praegu streigi-
vad. Turumajanduslikus ühiskonnas enam 
nii edasi minna ei saa! 

Kõrgharitud spetsialisti, mida õpeta-
ja igati on, palgatase ja töökoormuse suhe 
peab olema konkurentsivõimaline! Väga 
mustad pilved sõuavad Eesti hariduse 
kohal.

Lõpetuseks tuleb siiski tõdeda, meil on 
väga palju toredaid õpilasi, kes tahavad tar-
kust tunnistada ja need särasilmad hoiavad 
õpetajaid veel ametis.

TT 

Neli küsimust uue 
kooliaasta hakatuseks 
koolipapale
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PÄEVAKORD:
1. Pärnu Linnavolikogu määru-
se „Pärnu linna eelarvestrateegia 
aastateks 2023-2027“ eelnõule 
arvamuse andmine

Eelnõu tutvustas Meelis 
Kukk.

Linna strateegilistest ees-
märkidest lähtudes on koosta-
tud linna eelarve tulude prog-
noos ja määratletud kavandata-
vate kulude ja investeeringute 
mahud ning linna laenustratee-
gia. 

Käesolev eelarvestrateegia 
toetub oma ülesehituselt kohali-
ku omavalitsuse üksuse fi nants-
juhtimise seadusele.
OTSUSTATI:    Mitte toetada esi-
tatud eelnõu. Esitada selle näda-
la jooksul osavallakogu poolsed 
kirjalikud ettepanekud.

2. Pärnu Linnavolikogu 
04.10.2018 määruse nr 43 „Pär-
nu linna arengukava aasta-
ni 2035“ muutmine“ eelnõule 
arvamuse andmine

Eelnõu tutvustas Johanna 
Kommer.

Kehtiv „Pärnu linna arengu-
kava aastani 2035“ koostati täies 
mahus uuena 2018. aastal. 

Käesoleval aastal muudetak-
se arengukava Pärnu linnavalit-
suse struktuuriüksuste ja linna-

elanike poolt laekunud ettepa-
nekute alusel. Samuti lisatakse 
tegevuskavasse tegevusi tule-
nevalt 2022. aastal kinnitatud 
Pärnu linna kultuuri- ja spordi-
valdkonna strateegiale aastateks 
2022 – 2030 ning valminud Pär-
nu linna kliima- ja energiakavale 
2030. 

Tegevuskava hõlmab viite 
järgnevat aastat ja seda uuenda-
takse igal aastal.
OTSUSTATI: Toetada esitatud 
eelnõu.

3. Pärnu Linnavolikogu määru-
se „Noortevaldkonna projektide 
ning huvihariduseks ja huvite-
gevuseks toetuse andmise kord“ 
eelnõule arvamuse andmine

Eelnõu tutvustas Varje Tipp.
Määruse eesmärgiks on 

noortevaldkonna mitmekesisu-
se ja kättesaadavuse paranda-
mine ning kvaliteedi tõstmine. 
Toetuseid eraldatakse noorte-
valdkonna projektideks Pärnu 
linna eelarve vahenditest vahen-
dite olemasolul ning huvihari-
duse ja -tegevuse projektideks 
riigi poolt eraldatud vahendite 
olemasolul.

Seni on eraldi taotletud toe-
tust noorsooprojektidele, hari-
dusprojektidele ja Pärnu linna 
lastele ning noortele suunatud 

laagritele. Käesoleva määruse 
eelnõu seob eelnimetatud meet-
med terviklikult noortevaldkon-
na mõiste alla. 

Võimalusena on lisandunud 
noorte omaalgatustoetus, mis 
võimaldab noorel juriidilise isi-
kuna taotleda toetust noorte (7  - 
26 eluaastat) poolt ellu kutsutud 
tegevuste elluviimiseks.

Teine suur toetuse liik on 
huvihariduse ja -tegevuse toe-
tus, mis jaguneb neljaks eraldi 
toetuseks:

toetus võistlustel, festivalidel, 
konkurssidel ja laagrites osa-
lemiseks; õppevahendi toetus; 
 koolitustoetus noorte juhenda-
jatele, treeneritele ja huvigrup-
pidele; õpilase toetus noore osa-
liseks huvihariduse ja -tegevuse 
õppekulu katmiseks. 

Antud toetuse liigi vahendid 
tulevad riigipoolsest täiendavast 
huvihariduse- ja tegevuse toetu-
sest.
OTSUSTATI: Toetada esitatud 
eelnõu.

4. Pärnu Linnavolikogu määru-
se „Kultuuri- ja spordiprojektide 
toetuse andmise kord“ eelnõule 
arvamuse andmine

Eelnõu tutvustas Varje Tipp.
Määrusega sätestatakse Pär-

nu linna eelarvest Pärnus toi-

muvatele või Pärnuga muul vii-
sil seotud kultuuri- ja spordipro-
jektidele toetuse taotlemise, 
taotluse läbivaatamise, toetuse 
eraldamise ja kasutamise ning 
järelevalve ja vastutuse kord.

Pärnu linna kultuuri- ja spor-
divaldkonna toetuste liigid on 
järgmised:

1) kultuuriprojekti toetus 
(kultuurisündmuste ja program-
mide korraldamine, kultuuritea-
vikute ja teoste väljaandmine);

2) spordiprojekti toetus 
(võistluste, turniiride ja spor-
disündmuste korraldamine ning 
elanike spordi- ja liikumishar-
rastuse edendamine);

3) mitmeaastase raamlepin-
guga kultuuriprojekti toetus;

4) mitmeaastase raamlepin-
guga spordiprojekti toetus.

Uue toetusena lisandub rah-
vusvaheliste projektide kaasfi -
nantseeringu toetus.
OTSUSTATI: Toetada esitatud 
eelnõu.

5. Pärnu Linnavolikogu mää-
ruse „Pärnu Kaasava Hariduse 
Kompetentsikeskuse põhimää-
rus“ eelnõule arvamuse andmi-
ne

Eelnõu tutvustas Varje Tipp.
Eesmärgiks on koondada 

kaasava hariduse valdkondlik 

Lahtiolekuajad: E – N 8 – 17; R 8 – 16; lõuna 12 – 12.48

VASTUVÕTUD:
Osavallakeskuse juhataja: T 9 – 12; N 13 – 17 
(eelregistreerimine 444 8160)

Sotsiaalkonsultant: E, T 8.30 – 12; N 8.30 – 12 ja 14 – 17

TÕSTAMAA OSAVALDA TEENINDAVAD KA AUDRU OSAVALLAKESKUSES 
TÖÖTAVAD TEENISTUJAD:
RAIN PULK, maaspetsialist (maatoimingud)
Tõstamaal kokkuleppel, Audrus T 13 – 17; N 9 – 12 
(5309 5959, rain.pulk@parnu.ee)

MERLE MÕTTUS, planeeringute spetsialist 
(planeeringud, projekteerimistingimused, ehitusõigus)
Tõstamaal kokkuleppel, Audrus T 13 – 17; N 9 – 12
(5193 2246, merle.mottus@parnu.ee) 

MAIRI ÕISMETS, järelevalveinsener-menetleja 
(ehitusload, kasutusload, ehitusõigus)
Tõstamaal kokkuleppel, Audrus T 13 – 17; N 9 – 12, (muudel aegadel 
eelneval kokkuleppel) (5308 8391, mairi.oismets@parnu.ee)

SIRJE JÄRVET, lastekaitsespetsialist
Audrus E, T 8.30 – 12; N 8.30 – 12 ja 14 – 17 
(524 9564, sirje.jarvet@parnu.ee)

SIGNE LAASI, Tõstamaa konstaabel
Tõstamaa osavallakeskuses K 9 – 10 (tel 612 3540)

Tõstamaa osavalla teed, tänavad, tänavavalgustus jms
Osavalla teede ja tänavate hooldamise, rekonstrueerimise- ja 
ehitustööde korraldamise teemal palume pöörduda teedespetsialisti 
MATI ANSPALi poole: mati.anspal@parnu.ee, 5430 0594.

TÕSTAMAA OSAVALLA AMETNIKE KONTAKTID
TOOMAS RÕHU, linnavalitsuse liige - osavallakeskuse juht 
5885 9165, toomas.rohu@parnu.ee

LIIA OIDJÄRV, infospetsialist-registripidaja 529 4440, liia.oidjarv@parnu.ee

TIIU SAAR, sotsiaalkonsultant 5787 6658, tiiu.saar@parnu.ee

ANU PETERSON, keskkonna- ja heakorraspetsialist 5558 9798, 
anu.peterson@parnu.ee

KARIN RANDMÄE, 5855 6976, karin.randmae@parnu.ee

ÜLLE TAMM, Manija saarevaht 505 5340, riida@manilaid.ee

Tõstamaa osavallakeskuse teenused ja kontaktid
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Olen alati öelnud emale, et ta teeks selle töö 

ära, kuid õpitoas ise kõike tehes sain aru, et 
tegelikult pole see üldse nii raske ja ma võiksin 
seda sama hästi ise teha. Hiljem tegime nelja-
liikmelised grupid ning hakkasime „Kuldvilla-
kut“ mängima. Seal olid küsimused meie koo-
li õpetajate, riigi, hariduse kui ka õppevahen-
dite kohta.  Endalegi üllatuseks teadsin üpriski 
palju vastuseid ja meie tiim võitis. Võitmine 
teeb alati mu tuju heaks.

Eelviimaseks tunniks läksime esimese kor-
ruse ajalooklassi. Õpetaja Aimar Silivälja oli 
meile planeerinud mängu, mille lõpus pidime 
teada saama, kes on meie klassi hall hiireke. 
Saime paberilipikud, kuhu pidime kirjutama 
vastuseid, mida teised võiksid vastata. Näiteks 
„Mis on kõige halvem köögivili, mida küpse-
tada?“ Õpilased, kelle vastused olid enamuses, 
said enda nime taha kriipsu. Mängu lõpus oli 
meie klassi suurim kriipsukoguja Juss, kes sai 
endale roosa ükssarviku. Mõned vastused olid 
väga naljakad ja vahepeal läksime isegi vaid-
lema.

Pärast söögivahetundi seadsime sammud 
õpetaja Galina Mändla juurde, kus saime enda 
näitlemisoskused proovile panna. Tegime 
miimikat. Sellega saime loomulikult väga kii-
resti ühele poole, kogenud näitlejad, nagu me 
oleme. Vene keele õpetaja andis meile erine-
vaid mõistatusi, mida pidime paarides lahen-
dama. Lõpuks panime suurtele lehtedele kirja 
nii palju venekeelseid sõnu, kui meelde tuli.

Pidime minema õpetaja Karin Miti klas-
si, seal pandi meil käed algul nööridega kinni 
ja pidime sealt lahti saama. Pusisime umbes 
10 minutit. Siis tegime nuputamisülesandeid, 
näiteks pidime ees-, pealt- ja tagantvaatest aru 
saama, kuidas klotsidest kuju valmis tehtud 
oli. Vahepeal piilus ka direktor ukse vahelt sis-
se, et paar pilti teha. Kõndisime õpetaja Kaari-
ni Reinsoni juurde, seal tegime hundinuiadest 
patse, mille me pärast seinale riputasime. See 
oli väga tore aeg, sest saime Kaariniga muljeid 
vahetada peale pikka aega. Tegime ka omaen-
da magnetid.

Kolmandas töötoas hakkasime mängima 
seltskonnamänge. Esimene mäng oli liikumis-
mäng, kus siis kõndisime mööda tuba ringi 
üritates teineteisele mitte pihta minna. Teine 
mäng käis samamoodi, aga teineteisest möö-
da minnes pidime üksteist 3 sekundit jõllita-
ma. Peale liikumismängu algas mäng nimega 
“Detektiiv”. Valiti välja õpilane, kes pidi meel-
de jätma rivis seisvad kaaslased. Väljavali-
tu saadeti ukse taha ootele, kui õpilased olid 
kohad vahetanud ja üks meist peitu läinud.

Nüüd olime jõudnud kolmandale korruse-
le kunstiklassi, kus ootas meid õpetaja Inger 

Vahuvee. Seal joonistasime ükshaaval ühe 
suure paberi peale toa/maja, nii et see, kes joo-
nistas, oli pimesi ja teised pidid juhatama. See 
oli kindlasti mu lemmikosa tervest päevast, 
saime palju nalja ja üleüldse oli väga lõbus. 
Meie joonistusse tuli hoopis kogemata puu-
maja, aga see nägi väga hea välja.

Eelviimane töötuba asus kunstiklassis õpe-
taja Inger Vahuvee juures. Seal andis õpetaja 
meile väga huvitava ja vahva ülesande, nimelt 
pidime me tahvli peale kleebitud paberile joo-
nistama toa. Nõks oli aga selles, et üks meist, 
kes esimesena joonistama läks, pidi silmad 
kinni siduma, ja teised pidid teda sõnadega 
juhendama. See töötuba oli mu isiklik lem-
mik, sest kõrvalt juhendada oli küll raske, aga 
väga naljakas ning ise joonistada oli ka väga 
lahe. Meil sai küll tunni lõpuks toa asemel 
maja, kuid see oli tõeliselt omapärane ja meie 
klassile vastav.

Minule väga meeldis selline teistsugune 
koolipäev aasta alguses. Kõik õpetajad, keda 
meie külastasime, olid välja mõelnud midagi 
toredat ja huvitavat. Kindlasti võiks meil selli-
seid päevi veel olla.

Dann ging es los mit der vermeintlich ers-
ten Schulstunde. Doch es war kein normaler 
Schultag, sondern eine Art Projekttag. Statt 
Unterricht hatten wir Gemeinschaftsfördern-
de Maßnahmen. Es war sehr lustig, vor allem, 
weil ich gefühlt nie etwas verstanden habe, 
wenn man es mir nicht übersetzt hat.

/Tõlge: Siis hakkas pihta niinimetatud 
esimene koolitund. Kuigi see ei olnud mitte 
mingi tavaline koolipäev, vaid hoopis projek-
tipäev. Tundide asemel olid meil koostööd 
arendavad tegevused. Kõik oli väga lõbus, aga 
ma ei oleks midagi sellist kogenud, kui mulle 
poleks seda tõlgitud./

Õpitubade päeva meenutasid Tõstamaa 
kooli gümnasistid ja vahetusõpilane Fabian 
Wilke.

Loo seadis kokku Mari Lühiste 

kompetents ja teave keskusesse, 
selgitada välja sihtrühmade vaja-
dused ja nõudlus uute hariduse 
tugiteenuste rakendamiseks. 
Selleks, et vähendada erinevate 
asutuste dubleerivaid tegevu-
si kaasava hariduse valdkonnas, 
vaadatakse üle ja võrreldakse 
linnavalitsuse, haridusasutuste, 
Rajaleidja jt koostööpartnerite-
ga teenuste sisu ja rakendamise 
võimalused. 

Senisest enam pannakse rõh-
ku haridusasutuste võimestami-
sele, haridusasutuste tugispet-
sialistide nõustamisele ja koos-
töövõrgustike tegevuste koordi-
neerimisele. 

Lastele, õpilastele ja vanema-
tele säilitatakse võimalus pöör-
duda keskuse tugispetsialistide 
poole haridusasutuse väliselt 
erapooletu nõu saamiseks. Muu 
kodukeelega ja andekate laste 
ning nende perede nõustamine 
koondub samuti keskusesse.

OTSUSTATI: Toetada esita-
tud eelnõu.

6. Pärnu Linnavolikogu määru-
se „Pärnu linna energia- ja klii-
makava 2030“ eelnõule arvamu-
se andmine

Eelnõu tutvustas Antti Roo-
se.

Pärnu energia- ja kliimakava 
2030 on kohaliku omavalitsuse 
tööd suunav strateegiline doku-
ment, mis käsitleb kliimamuu-
tustega kohanemist ning seab 
tegevusplaanid kohanemistege-
vusteks ja linna vastupanuvõime 
tõstmiseks. 

Kava on valdkondlikuks 
sisendiks Pärnu linna arengu-
kava tegevuskavale ning selle 
kaudu ka eelarvestrateegiale, 
linnaeelarvele, investeeringu-
te kavandamisele ja valdkonna 
hallatavate asutuste arengudo-
kumentidele.

OTSUSTATI: Toetada esita-
tud eelnõu.

7. Infominutid
Toomas Rõhu informeerib, 

et osavallas on pinnatud Lõu-
ka-Sooselja, Metsniku-Soosel-
ja, Jaanimardi-Järvelaane, Oti, 
Vanasadama ja Mätta teed ning 
Mere tänav.
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KOO LI MA JA KA JAS TAB

Koolipere 1. septembril 2022

Fo tod: Toomas Mitt

Tõstamaa kooli õpetajate pere

V klass ja klassijuhataja Ivi Kask

III klass ja klassijuhataja Kaarin Reinson

IV klass ja klassijuhataja Kati Rahuoja

II klass ja klassijuhataja Kaidi Pirso
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KOO LI MA JA KA JAS TAB

Gümnaasium klassijuhataja Ene Lehtsaluga

IX klass ja klassijuhataja Laura Jõe

VII klass ja klassijuhataja Heili Timm

VIII klass ja klassijuhataja Karoliine Kask

VI klass ja klassijuhataja Aimar Silivälja
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Maal elamise päeva kor-
raldatakse juba mit-
mendat aastat maal 

elavatele inimestele ja ka neile, 
kes alles mõtlevad maale koli-
mise peale. Tänavu siis 24. sep-
tembril. 

Maakad sättisid oma tege-
vused ja tooted silmapaaride-
le nähtavaks ja linnakad viska-
sid pilgu peale. Natuke tutvuste 
värskendamist ja sagimist peale-
kauba. Kas maale kolimise plaan 
vastu talve ette võtta on just kõi-
ge arukam aeg või on kevad sel-
leks kuidagi siiski sobivam, seda 
otsustab igaüks ise. Kuna maa-
kond oli ürituste küllusega täi-
detud siis metsikud rahvamas-
se liikvel ei olnud, aga omakandi 
ettevõtlus sai üles tähendatud.

Koos Toomas Rõhu ja Anu 
Petersoniga alustasime oma 
maal elamise päeva Tõstamaa 
mõisast, mis on iga tõstamaala-
se uhkus ja tutvustamist ei vaja. 
Mõisa ümbritseb kaunis ja sala-
pärane park matka- ja tervisera-
jaga. Väga populaarne on 1857 
meetri pikkune discgolfi rada.

Mõisas on lisaks 1921. aastast 
tegutsevale koolile ka muuseum 
ja kinokelder. Tõstamaal ja selle 
ümbrusel on Eesti fi lmiajaloos 
tähtis koht. Vestlesime kino-
keldri looja ja fi lmiasjatundjaga 
Jaak Ellinguga, kuidas talle maal 

elamine meeldib ja kuidas kino-
muuseumil läheb. Vastus tuleb 
ruttu: „Tõstamaa on maapeal-
ne paradiis ja parim paik ela-
miseks!“ Tõstamaal on hr Elling 
elanud 16 aastat ja seda tänu 
oma naise Ellele. Tänu Ellele on 
ka kinomuuseum olemas. Jaak 
Elling arvab, et sõna muuseum 
on Eestis ülekasutatud. 

„Muuseum on midagi väga 
tähtsat ja väärtuslikku. Kaks 
reha ja labidas – ning juba on 
põllumajandusmuuseum – see 
ole õige. Neid nn muuseumeid 
on Eestis liiga palju, rohkem kui 
inimesi!“ nendib Jaak. Ta nime-
tab kinomuuseumit tagasihoid-

likult püsinäituseks ehk kino 
ajalooks esemetes. Need asjad 
sisaldavad lugu ja need lood on 
väga tähtsad mingi arengu jaoks. 
See ei ole mingi edevuse asi, vaid 
kultuurilugu ehk järjepidevus. 
Hea, et inimesed on hoidnud 
neid asju alles – see ongi ju tükk 
Eesti kino ajalugu. 

Asjad iseeneset ei ole midagi  
– need tulevad ja lähevad, kao-
vad, aga mingi loo ning ajastu, 
säilimise nimel ongi kinonäitus 
püsti pandud ja seda tänu Tõs-
tamaa kogukonnale. Tõstamaa 
inimesed soostusid kohe kaasa 
tegema ja see ongi üks imeline 
asi. Kinohuvilisi igatahes jätkub 

ja läbi ajaloo on võimalik kinopi-
sikut ka noortesse süstida. Kau-
gemates unistustes võiks Tõs-
tamaal ka üks hubane kinosaal 
olla.

Tõstamaa au ja uhkus on ka 
keset alevit asuv käsitöökes-

kus ja pood.
Tõstamaa käsitöö on tuntud 

nii Eestis kui kaugemal. Roosi-
tud kindad on Tõstamaa kau-
bamärk juba 12 aastat. Selle 
taga on Anu Randmaa osavad 
näpud. „Anu paneb ka karud 
tantsima,“ arvab aasta käsitöö-
kojas tegutsenu. Ka need, kes 
käsitööd ei oska, hakkavad siin 
mingi aja pärast käsitööd süda-
mest armastama. Kui koolis läks 
käsitöö üle kivide ja kändude, 
siis Tõstamaa käsitöökoja toe-
tava seltskonna najal hakkab ka 
alguses väga keerulisena näiv 
tegevus väga hästi välja tulema. 
Kogukonna julgustusel on väga 
suur roll.

Hetkel on avatud pärandva-
ra näitus – rahvarõivaesemed, 
kangad, vaibad Läänemaalt ja 
Muhust. Plaanis on käsitöömaja 
kordategemine – luua õppeklass 
ja näituseruum. Igal inimesel, 
kes käsitöömajas tegutseb, tekib 

Tõstamaalased tõestasid, et 
elu maal on võimalik

Fo tod: Signe Alliksoo ja Anu Peterson
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oma kokkupuutepunkt käsi-
tööga – kellel tootmisega, kel-
lel pärandvaraga, kes tahab ise 
midagi luua. Käsitööpisikuga 
nakatumine võiks toimuda või-
malikult varakult – juba lasteaia 
viimases rühmas. Nõnda kas-
vab käsitööoskus koos inimes-
tega põlvest põlve. Lisaks kau-
nile käsitööle oli maal elamise 
päeva raames võimalik nautida 
ka kohalikke maitseid, näiteks 
korvikesi angervaksa keedu-
kreemi ja põldmarjadega.

Noortekeskus teeb vanaini-
mese täitsa kadedaks.

Küsimusele, kas noortekas 
on popp, oli vastuseks kohaloli-
jate kindel JAA. Mis saaks olla 
veel mõnusam kui pärast kooli 
saab sõpradega erinevaid põne-
vaid mänge mänigda ja vajadu-
sel bussiaega parajaks teha.

Samuti olid noored ühel 
meelel, et maal on tore elada, 
sest siin on värske õhk, vähem 
inimesi ja need vähesed on lah-
kemad kui linnainimesed. Suu-
reks saades tahetakse ka maal 
edasi elada. Võimalik, et jätka-
takse peretalu pidamist. Kokan-
dusring on väga populaarne, 
see toimub igal esmaspäeval 
ja noortele meeldib süüa teha. 
Üllatavalt on enamus kokandus-
ringis käijad poisid. Õnnestus ka 
maitsta noorte tehtud lavaširulle 
ja salatikorvikesi. Maitses hästi 
igatahes.

Tõstamaa Meierei kutsus 
suvel restoranitasemel toi-

dunaudingutele. Peakokk Timo 
Otstaveli sõnul on suvi koka 
elus raske aastaaeg. Koroonape-
riood on siseturismi mõjutanud 
ja rahvast käis oodatust vähem. 

Teed maale ei leita enam üles. 
Tundub, et inimestele meel-
dib Pärnu keskuslinn rohkem. 
Viimased kaks aastat on pea-
kokk ka ise Vatla kandis maaelu 
maitsnud, taastades vana talu-
maja. Tööpõld on lai, aga tule-
vikuplaanid on ilusad. Tõukeks 
on soov luua midagi päris oma.

Peakoka töös on problee-
miks ka see, et head meeskonda 
on raske kokku saada. Inimesed 
tulevad ja lähevad, aga kui koos 
abikaasaga jõud ja kogemused 
ühendada, siis on kindlustunnet 
rohkem. Turismitalu, kus paku-
takse maitsavat toitu kohalikust 
kvaliteetset toorainest võiks 
juba ülejärgmisel aastal teoks 
saada. Plaanis on erinevaid too-
teid ka ise valmistada. Ideaalis 
võiks olla toidulaual omatehtud 
äädikas, õli, sinepid jne. Eestis 
on väga piiratud kogus toorai-
neid ja piiratud kogus aega, mil-
lal neid saab kasutada. Kui soo-
vida uusi maitseid, tuleks veidi 
kaugemale minna. Juba kiirus-
tabki Timo kööki, et saalitäiele 
õhtusöögilistele roogasid vor-
mida.

Tõstamaa Tervisekeskuses 
ootas perearst Madis Ves-

kimägi jutuveeretamist. “Maal 
elades on oluline roll sotsiaalsel 
võrgustikul ehk tugistruktuuril,“ 
nendib dr Veskimägi. Selleks on 
kool, lasteaed, pood, apteek ja ka 
perearstikeskus oma võimalus-
tega. Tõstamaa rahvas, võrreldes 
teistes maapiirkondades elavate 
inimestega, on kindlasti eelissei-
suses.“ 

Dr Veskimäel on head diag-
nostikavõimalused, tänu millele 
on haiguste avastamine kiirem 

ja ravi tõhusam. Ära jääb ini-
mese jooksutamine ühe eriarsti 
juurest teise juurde. Väga oluli-
ne on väärtustada perearsti ole-
masolu kogukonnas. Tihti haka-
takse arsti väärtustama siis, kui 
teda enam pole. (nt läheb pen-
sionile, teise kohta tööle ). Mis 
motiveerib perearsti maale töö-
le tulema? Kas raha või midagi 
muud? 

„Kindlasti on oluline tervi-
sekeskuse olemasolu, kus on 
ka tugimeeskond olemas. Olu-
line on ka võimalus, et vajadu-
sel tuleks keegi arsti asenda-
ma. Tõstamaal on alates sel-
lest suvest asendusarst olemas. 
See tähendab rohkem puha-
nud ja koolitatud arsti. Perearst 
ei peaks olema ettevõtja, kes 
remondib ja ehitab, arst peaks 
saama teha ainult arstitööd. Dr 
Veskimägi oma meeskonnaga 
ootab kõiki ka hooajalise gripi 
ja koroona vastu vaktsineerima.

Kastna Külamaja võlus oma 
külalislahkusega ja kauni-

te taastatud ruumidega. Selts 
on tegutsenud 13 aastat ja küla-
seltsil on aktiivseid liikmeid 14. 

Ka uued Kastna elanikud löö-
vad külaseltsi tegemistes kaa-
sa ja uued liikmed on alati tere-
tulnud. Koos käiakse tavaliselt 
umbes neli korda aastas – jaa-
nipäev, jõulupidu, külapäev või 
surnuaiapüha. Talve ja kevade 
vahele on ka naistepäeva üri-
tus planeeritud. Varem tähistati 
väga tihedasti ka rahvakalend-
ri päevi, aga tundus, et üritusi 
oli liiga sageli ja lõbu sai natuke 
nagu kohustuseks. Külaselts lii-
dab inimesi kindlasti.

Miks maal on hea elada? 
Maal on kõik olemas, puhas 
õhk, rahu ja vaikus. Kui tuleb 
igatsus linnamüra järgi, siis on 
ju alati sinna võimalus minna, 
seletavad kastnakad Tore, et on 
olemas selline mõnus küla süda.

Taltsi Talu elunautija on 
mõnus pontsakas Kihnu.

Taltsil tervitasid meid anger-
jasupiga lahkelt Rutt, Aivar ja 
kass Kihnu, kes on pärit Kihnu 
saarelt. 

Selle talu kirjeldamisest jääb 
sõnadest puudu. Taluks ei saa 
seda kompleksi nimetada. Pere-
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rahvas on elanud siin aastast 
1986, kui pärast kõrgkooli lõpe-
tamist koliti Ruti kodukanti. Ei 
oodanud siin pudrujõed ja pii-
mamäed ega loss, vaid Aiva-
ri sõnul tuli alguses muldonnis 
elada. Kui muldonniga ei lepi, 
siis tuleb käised üles keerata ja 
endale meelepärane kodu luua. 
Selleks on vaja teadmisi, osku-
si ja töökust ja seda pererahval 
tundub jaguvat.

Maaelu meeldib sel-
lepärast, et saab teha ja 
olla nii nagu täpselt olla 
tahetakse. Külm ja pime 
aeg ei hirmuta, sest ka 
toas kamina ees on mõnus. 
Soojale maale elama ei kipu-
ta, sest seal pole aastaaegu. On 
ainult üks suur suvi ja midagi 
vahepealset. 

Peremees pakub kõigile soo-
vijatele võimalust maale koli-
da, kes mida soovib – kes soo-
vib krunti, kes juba valmis maja. 
Kõik majad on südamega loo-
dud ja endale ehitatud, mingit 
„kõik müügiks“ mentaliteeti siin 
ei ole.

Tormikadaka talus pakuti 
meile erinevaid meemait-

seid – kanarbiku, rannaniidu, 
metsa ja rabamett ning kreem-
jat mett ja kärjemett, peal kau-
nilt kujundatud sildid „Aeglane 
hetk“. Aeglane hetk – seda on 
meil kõigil aeg-ajalt vaja. Kuidas 
seda saavutada? Perenaisel Sii-
ril on saladus teada - pea tuleb 
mesitarru panna. Siis oled ainult 
selles hetkes, ei mõtle tulevi-
kuprobleemide ega mineviku 
murede peale.

Maale elamise otsus ei tul-
nud äkki, vaid järk-järgult. 
Alguses 15 aastat suviti ja alates 
2017 juba päriselt. Küsimusele, 
kas maal on raske elada, vastab 
perenaine, et on küll, kärjekas-
tid on rasked umbes 25 kg. Neid 
peab tõstma üles ja alla ning 
suvelõpuks on seljavalu alati 
garanteeritud. Maal oleks või-
malik ettevõtlusega ära elada, 
kui tegutseda suurelt st vähe-
malt kolmesaja mesilasperega. 
Lisaks tootmisele on tallu või-
malik ka ekskursioonile tulla. 
Turistidele tutvustatakse kuidas 
töö mesilas käib ja saab ka ise 
kaasa lüüa.

Kohvik Cotze oma maitsvate 
koduste toitudega on Tõs-

tamaa inimestele ammune tut-
tav. Jutuajamise käigus grillib 
Karin samal ajal hõrku kohalik-
ku lihaveist ja nendib, et see suvi 
oli võrreldes eelnevatega rahuli-
kum ja vaiksem. 

Võimalik, et teised toiduko-
had mõjutasid külastajate arvu. 

Naudime suurepärast 
sööki ja loodame, et 

inimesed lähedalt 
ja kaugelt leiavad 
tee Cotzesse ja talv 
krõbedate elektri-

hindadega armas-
tatud söögikohta ei 

mõjuta.

Maria talu tõmbab erine-
vate tegevustega nii täis-

kasvanuid kui lapsi. Kohtume 
Korstna talus, kus jõuluvana 
kunagi ei maga. Siin on teretul-
nud kõik hobuse ja ratsutamis-
huvilised. Korraldatakse rah-
vusvahelise tähtsusega ratsa-
võistluseid. 

Suvel võlus lapsi ja nende 
vanemaid Ivo Eensalu lavasta-
tud teatrietendus „Onu Remose 
jutud“. On ehitatud uus laulu-
lava. Nii linna kui maalapsed 
saavad lähemat tutvust teha 
taluloomadega – talus on kit-
sed, lambad ja jänkud. Emadel – 
isadel on võimalik õppida leiva-
tegemise saladusi. 

Tore oli seigelda oma kandi 
ettevõtlike maainimeste juures. 
Tööd tuleb maal teha, aga see sai 
selgeks, et inimesed armastavad 
oma kodupaika ja elu maal.

Signe Alliksoo
hobireporter
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Tanni Husqvarna kauplus 
tuleb teile appi – 
suvel suure niitmisega 
väsinud masinad toome 
tasuta Tanni remondikotta 
hooldusesse (või remonti) 
ning pärast teile koju tagasi. 
Teie tasute ainult reaalse 
remondi eest.
Kampaania kehtib 
Pärnu linnas ja maakonnas 
asuvale suuremale niidutehnikale, mida te 
sõiduautoga ei saa vedada, st traktorid ja raiderid.

Helistage 443 8686 ja lepime kokku, millal tuleme!
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