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12. ja 1. klass,
klassijuhatajad Heili Timm ja Heili Kiik.

2. klass ja klassijuhataja Epp Reinfeldt

3. klass ja klassijuhataja Kaidi Pirso

4. klass ja klassijuhataja Kaarin Reinson

5. klass ja klassijuhataja Karoliine Kask
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TÕSTAMAA OSAVALLAKOGUS 3. septembril 2019

 Ühel päeval viisid asjatoimetused mind pealinna ning
vaba ennelõuna otsustasin
Balti jaama turul veeta. Leidsin
oma ihaldatud maitseained,
imetlesin värviküllaseid marjaja puuviljamägesid. Hingasin
sisse kõiksugu aroome ja pikapeale tekkis nälg. Jõudnud kõige kõrgemale korrusele astusin
sisse avarasse mõnusasti sumisevasse kõrtsi.
Pardilihaga borš tundus
hetkel paslik valik. Mõningase ootamise järel supike saabus. Kõigepealt sõin silmadega
serveeringut, just selline serviis
hakkas mulle meeldima ühes
toiduasutustele mõeldud kaupluslaos. Katsusin ja imetlesin
neid, aga hind oli hullult krõbe. Ah, las jääb, mõtlesin kaine
mõistuse kuid kahjutundega.
Suppi mekkides oli pettumus vähemalt meetri pikkune.
Ei soola, ei pipart, ei hapet! Tiba
vettinud parti ja roosa kapsaleem. Köögi letis eesti keelt ei
räägitud, kuskilt pidavat suppi
toodama. Jah, nad teavad, et
boršist asi kaugel. Vähemalt
õnnestus mul maitseained kätte saada ja pisukese timmimisega mingigi mekk ligi saada.
Sõin suppi ja mõtlesin, et kallite
nõude sees maitsetut lobi pakkuda ei ole vist sellele ettevõttele pikk plaan. Või tänapäevalased ei teagi kuidas üks õige ja
väärikas borš maitsma peaks.
Igatahes astusin turult lahkudes sisse lõunarahvaste sööki pakkuvasse puhvetisse, kus
üleni jahused mehed hakitud
sibulakuhjade vahel küpsetasid
mulle sellise mahlase tšebureki, et maitse tuleb tänini suhu.
Borši keedan kodus ise, rammusat päris puljongiga, punast
ja rohke peterselliga ning
pakun seda edaspidigi oma
lihtsatest kaussidest.
Ülle Tamm, toimetaja

 Kohal olid osavallakogu liikmed Karoliine
Kask, Mati Lehola, Toomas Rõhu, Mark Soosaar,
Madis Veskimägi.
Puudusid osavallakogu liikmed Anu Randmaa, Tõnu Salu.
Osa võttis Tõstamaa osavallakeskuse juhataja
Anu Peterson, linnavara- ja heakorrateenistusejuhataja Karmo Näkk.

Päevakord
Pärnu Linnavolikogu määruse „Pärnu linna
jäätmekava aastateks 2019 - 2023 vastuvõtmine“
eelnõule arvamuse andmine

Eelnõu tutvustas Karmo Näkk. Toimus arutelu.
OTSUSTATI: Eelnõu toetatakse ühehäälselt
koos esitatud ettepanekutega. Hindasid ei tohi
ilma etteteatamata ja läbi arutamata muuta, selle
kohta tehakse vastav ettepanek.
Tõstamaa osavallakogu ei nõustu Tõstamaa
jäätmejaamas hindade neljakordse etteteatamiseta tõstmisega.
Täismahus koosoleku protokoll on leitav Pärnu linna dokumendiregistrist.
TOK

Tõstamaa mõisas oli taaskord tegus suvi
S

eda, et Tõstamaa on ilus
koht, teavad kõik kohalikud,
kuid piirkonda käivad avastamas ka inimesed mujalt Eestist
ja maailmastki.
Me ei tea tegelikult kui palju inimesi Tõstamaalt läbi sõidab, kuid mõisakülastajate üle
peame arvet ning selle aasta
suvekuudel jõudis häärberisse
ca 1280 inimest. Juunis oli 255,
juulis 618 ning augustis 400
külalist.
Su ve kuu del teh ti kokku 25 ekskursiooni, toimus
kaks kontserti, millest üks oli
“Unustatud mõisate” programmi raames. Laagreid oli neli,
seminare-koolitusi kolm ning
peeti maha ka üks ilus pulm.
Lisaks eestlastele jõudis Tõstamaa mõisa nii šveitslasi, lätlasi,
poolakaid, sakslasi, hollandlasi,
venelasi ja soomlasi.
Selleks, et mõis igal suvepäe val külastajatele avatud
oleks, on meil tarvis töötajaid.
Taaskord rõõmustasid oma
kohalolekuga malevlased, kes
tegutsesid nii mõisa infolauas
kui ka maja ümber. Samuti
andsid just malevlased puhkust
raamatukogu juhatajale. Maleva noori oli kokku 16 ja tänu
neile hoiti lahti mõisa uksed,
viidi läbi unustatud mõisate

külastuspäevad, valmistati ette
pulm, värviti, lihviti, veeti oksi,
korrastati maja ümbrust ja tehti veel palju muud. Suve alguses
said infolauatöötajad koolituse,
kuidas olla hea klinditeenindaja
ja giid ning malevasuve lõpetab
karditurniir Pärnu CityKartis.
Mõnikord peab olema ka
pisikesi juhtumisi, mis suve
meelde jätaksid. Üks nendest
oli siis, kui töötajatele tundus,
et muusikat mänginud kõlarid on juba välja lülitatud, aga
õhtused mõisast möödunud
jalutajad kuulsid, kuidas maja
nö laulab. Võibolla ei olnud see
siiski tööle jäänud kõlar, vaid
hoopis keegi muu.
Lisaks suvistele turistidele,
oli meil ka sügisesi külalisi. Kuu
alguses toimus meeleolukas
mõisamäng, kus külla saabunud seltskond peale mõisaekskursiooni majas iseseisvalt ringi orienteerus ja erinevaid ülesandeid sooritas. 11. septembril

väisas mõisa aga sootuks rahvusvahelisem seltskond.
Nimelt toimus Pärnus sel
aastal 10.-13. septembrini rahvusvaheline Euroopa maaeluvõrgustiku konverents LINC
350ne maaelu edendajaga 17
riigist. 40 neist väisasid Tõstamaad. Näitasime külalistele
Solar Caravan Parki Lemmetsa külas, Ermistu Puhkeküla,
Tõstamaa mõisa ja käsitööpoodi ning tegime peatuse Lindi
raba vaatetorni juures. Külaliste kõhu söötis täis Cotze maja.
Osalenute hulgas oli nii eestlasi, lätlasi, soomlasi, tsehhe,
rumeenlasi, itaallasi, austerlasi ning üks grusiingi. Tagasiside toimunud ekskursioonile oli
äärmiselt positiivne ning eriliselt märgiti ära meie kaunis
loodus. Ürituse mälestuseks
istutati aleviku keskele käsitööpoe kõrvale õunapuu.
Infot vahendasid
Liina Käär ja Laura Jõe

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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Pikk kooselu algas ühisest peost
N

ooruke Liivi töötas 1. mail
1953. aastal Kastna meiereis laborandina. Ühel hommikul palus ülemus edastada kutse neiu isale, et tulgu nad peale
tööpäeva külla.
Õhtul mindi koos isa ja ühe
õega meiereisse, ning seal istus
laua taga teiste seas ka Voldemar. Jutu käigus selgus, et noored soovisid edasi minna Saulepisse peole. Koos mindi sinna
ratastega, Volli sättis end tütarlastega kaasa.
Ehedalt on neil meeles, et
Voldemaril oli rattakumm tühi
ja peolt koju sõites oli seda tarvis
mitmeid kordi pumbata. Poole

tee peal otsustasid õed, et enam
nad noormeest järgi ei oota, sest
mis mees see on, kellel rattakumm õhku ei pea ja oma rattapumpagi pole kaasas. Nii nad
Voldemari üksi endale järele
lonkima jätsid, tühja kummiga
ratas käekõrval.
Voldemar aga enam Liiviat
silmist ei lasknudki - aasta aega
käis ka ikka meiereis oma lemmiktüdrukuga juttu ajamas ning
1.mail 1954 peeti pulmad. Koos
asuti elama naise kodutallu, kus
peeti kariloomi ja kasvatati suureks kaks last. Hiljem koliti elama Kastnasse “uude majja”, Liivi
asus tööle Tõstamaa tanklasse ja

Volli kolhoosi esimehe autojuhi ametisse. 1981. aastal kolisid
nad elama Voldemari isatallu,
kus elades peeti lehmi, lambaid,
sigu ja ehitati koos pojaga maja
juurde kõrvalhooned.
Selle aasta 1. mail kogunes
Kastna küla Sarapuu tallu omajagu rahvast: tütar, lapselapsed
peredega ja sugulased-sõbrad.
Liivi ja Volli tähistasid oma 65.
pulmaaastapäeva. Liivia ja Voldemar Langus kasvatsid üles
kaks last, neil on neli lapselast ja
neli lapselapselast.
Katrin Nõmmik
tütretütar

Ohtlike jäätmete kogumisringid Tõstamaa osavallas
Eterniidijäätmete kogumisring
Meil on head uudised, eterniidiring tuleb sellel aastal ka Tõstamaa osavalda.
Kellel on soovi eterniidijäätmed tasuta
üle anda siis saab seda teha laupäeval
26. oktoobril. Eterniiti võetakse vastu
ainult eraisikutelt. Eterniidijäätmete ära
andmiseks on vajalik eelregistreerimine.
Registreerumine kestab kuni 20. oktoobrini (k.a).
Eterniidi üleandmine on tasuta kõigile
Tõstamaa osavalla elanikele. Ühe majapidamise kohta võetakse vastu maksimum 2000
kg eterniiti.
Eterniidi üleandmiseks tuleb eelnevalt
registreeruda tel 444 8177 või e-kirjaga elen.
kuningas@parnu.ee. Registreerudes tuleb
kirja panna oma nimi ja kontaktandmed,
eterniidijäätmete kogus ja üleandmise koht.
Eterniidijäätmete koguse ar vutamisel
arvestada, et 1 m2 eterniiti kaalub ca 16 kg.
Purustatud eterniiti vastu ei võeta.
Eterniidi kogumisringi peatused:
1. Tõstamaa alevik Nooruse tn 1
2. Tõhela küla Tõhela rahvamaja
3. Kastna Kastna rahvamaja parkla
4. Seliste Seliste külamaja ees
5. Pootsi Pootsi kaupluse parkla
Ajagraafiku selgumisel võtan jäätmete
üleandjatega ise ühendust!
Meelespea eterniidijäätmete
üleandjatele:

 Ole kohal õigeaegselt.
 Eterniiti võetakse Sinult vastu täpselt sellises koguses, mille Sa registreerisid.

Ohtlike jäätmete ja elektroonika
kogumispunktid 16. novembril

 Eterniiti võetakse Sinult vastu täpselt selles

Peatumise aeg

peatuses, kuhu Sa ennast registreerisid.
 Purustatud eterniiti vastu ei võeta.

Tõhela küla
Tõhela rahvamaja

09.00-09.15

Kui selgub, et Sa ei saa siiski sel kuupäeval ja sel peatuspaigas eterniiti üle
anda, palun anna sellest teada telefonil 444
8177 või kirjutades e-postile elen.kuningas@parnu.ee.

Ermistu
Lepaspää bussipeatus

09.25-09.40

Tõstamaa alevik
Nooruse tn 1

09.50-10.05

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.

Kastna
10.15-10.30
Kastna rahvamaja parkla
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
saab lisainformatsiooni telefonilt 444 8177
või kirjutades e-postile elen.kuningas@parnu.ee.
Elen Kuningas
keskkonna- ja heakorra spetsialist
tel 444 8177, elen.kuningas@parnu.ee
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Julgeks valikuks sai villane hobi
L

iis Luhamaa – bioloog,
endine kohaliku omavalitsuse ametnik, kolme
poja ema, tuli aastal 2002 koos
abikaasa Heikkiga maale elama.
Seliste kanti on pere tänaseni
elama jäänud. Muudatuse oma
elus võttis Liis ette laste sündimise aegu st ametnikuks ta tagasi minna ei plaaninud.
Villamaailma saladustesse
tungimine sai alguse lõngade
värvimisest ja edasi veeres lõngakera juba iseenesest. Põhjalik
Liis voorib mööda Eestit ringi ja
teeb aina koolitusi. Rahulikust
kodusolemisest on saanud töö,
mis Liisile ühteaegu ka hobiks.

vat, selle eestvedaja Anu Randmaa on üks Eesti parimaid rahvarõivatundjaid.
Tüütu on see, et igale poole mujale on pikk maa sõita ja
autota hästi hakkama ei saa.

Oled elanud maal 17 aastat,
mis on selle juures tüütu või
valus ja mis on võlu?
Naudin väga omaette olemist, välisuksest otse loodusesse
astumist. Kuna ma tegelen traditsioonilise käsitöö ja rahvarõivastega, siis on siinkandis maal
elamisel palju eeliseid. Mere
äärest saan korjata värvmadara
juuri, luitemännikutes kasvavad
värviseened, puisniitudel punast
värvi andva koorega paakspuud.
Saan oma õues katsetada ka
vanamoodsaid, veidi tugevama
lõhnaga värvimise meetodeid
nagu näiteks potisinisega värvimist. Tõstamaa käsitöökeskuses
toimub kogu aeg midagi huvita-

Kuuldavasti oled läinud jälle
kooli, mida ja kus õpid? Kas
pere kõrvalt õppimine on raske või innustaksid ka teisi elus
põnevatele väljakutsetele.
Alusta sin eelmisel aastal
õpinguid Viljandi Kultuuriakadeemias pärandtehnoloogia
magistrantuuris. Kui see eriala rahvusliku käsitöö osakonna
juurde 2011 aastal loodi, teadsin kohe, et tahan sinna õppima minna! Pidin vaid õiget aega
ootama – et lapsed veidi suuremaks kasvaksid. Mu noorim
poeg on nüüd juba kolmandas
klassis ja pere saab minu äraolekul kenasti hakkama. Leian, et
aeg-ajalt on oluline korralikult

Väikelastega kodus olles hakkasid tegelema villamajandusega, st ketramise ja värvimisega. Mida peamiselt oma
koolitustel õpetad?
Ma juhendangi käsitsi ketramise ja loodusvärvidega värvimise koolitusi. Õpetan villa
kraasimist, kedervarre ja vokiga
ketramist ning lõnga taimedega
ja indigoga värvimist.

pingutada, et enda kohta uusi
asju avastada ja oma maailma
avardada – kindlasti soovitan
väljakutseid vastu võtta! Mulle
muidugi on õppimine alati väga
meeldinud, tunnen ennast koolis nagu kala vees.
Mida läksid otsima kaugele
Jaapanisse? Kuidas jõudsid
kontaktideni ja mil viisil reisi
rahastasid?
Minu magistritöö teemaks
on lapilised ja ristilised rahvarõivaseelikud, mida valmistati
Läänemaal. Nendele seelikutele on mustrid tehtud ikat-tehnikas. See tähendab, et enne kanga kudumist seoti lõngad vastavalt mustrile kinni, siis värviti, aga seotud kohad muidugi
värvi külge ei võtnud. Nendest
kohtadest moodustusidki kanga kudumisel mustrid. Eestis
pole neid rahvarõivaseelikuid
enam üldse tehtud ja ikat-tehnika alast oskusteavet on vähe. Ent
Jaapanis on ikatit (jaapani keeles kasuri) mitusada aastat katkematult valmistatud. Seetõttu
tundus õige mitte hakata ratast
leiutama, vaid minna tehnikat
õppima meistrite juurde.
Õppisin Kawashima Tekstiilikooli rahvusvahelisel kasuri-kursusel, leidsin selle kooli
tänu ühe australlanna blogile,
kes oli seal õppimas käinud. Üks
tudengiks olemise eeliseid on,
et uurimistööga seotud reiside
jaoks saab stipendiume taotleda. Mina sain toetust SA Archimedesest Kristjan Jaagu stipendiumi näol, samuti toetas mind
Eesti Kultuurkapital.
Kui keerukas oli hieroglüüﬁde
maailmas hakkama saada ja
mis sind sellel teekonnal aitas?
Kuna osalesin rahvusvahelisel koolitusel, siis kogu õppetöö toimus inglise keeles. Kõige
rohkem aitas mind muus osas
see, et sain alati koolis kas õpetajatelt või kursusekaaslastelt
nõu küsida. Ent sellistes suurtes turismikeskustes nagu Kyoto on elu võõramaalastele väga

lihtsaks tehtud. Igal pool on sildid nii jaapani kui ka inglise keeles, bussides ja rongides loetakse
peatuste nimed samuti mitmes
keeles ette. Ühistransport on
Jaapanis suurepärane, kuritegevus ülimadal ja vaatamisväärsusi jagub kuhjaga. Väga palju abi
saab internetist, youtube on täis
Jaapanis elavate välismaalaste
poolt tehtud videoid, nt „kuidas
Jaapanis rongiga sõita“ jne.
Mida täpsemalt töötoas tegite ja mida õppisid? Kuidas
nägi välja töökorraldus?
Õppisin erinevaid ikatiga seotud vär vimise ja kangakudumise tehnikaid. Koolituse esimeses osas
kudusime tööproovid ja seejärel tuli põhitöö – siidilõngast kootud topeltikat-mustritega
padjakangas. Koolitöö toimus nädala sees, alustasime
iga päev kell 9 ja lõpetasime kell
16. Kursus kestis kokku kaks
nädalat, lisaks veel paar päeva
väljasõitudeks ja ekskursioonideks. Kool asus Kyotost pooletunnise rongisõidu kaugusel,
kõik nädalavahetused sai veedetud Kyotot ja teisi lähedalasuvaid linnu avastades.
Millistest riikidest inimestega
kohtusid ja kas neil oli huvi ka
sinu tegemiste vastu või isegi
Eestisse tulla?
Minu kursusel oli kangakudujaid Suurbritanniast, Iirimaalt, USAst, Kanadast ja
Kolumbiast. Kõige paremini
sain läbi Londonis elava Hiina
päritolu noore naisega, kes on
abielus poolakaga. Temaga olen
jätkuvalt ühendust pidanud ja
loodan küll, et ta mingi hetk
Eestisse külla tuleb.
Mis Jaapanist kõige enam
meelde jäi, üllatas ning mis nii
väga ei meeldinud?
Hästi palju oli kontraste –
näiteks olid tohutud turistide
massid ühes kohas, ent astud
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TÕSTAMAA RAHVAMAJA RINGIDESSE
OODATAKSE UUSI LIIKMEID!
ESMASPÄEV
15:00 POP-TANTSUTUND NOORTELE
juhendajad Laura Pampa ja Annika Viibus
19:00 VIIES RATAS rahvatants, segarühm juhendaja Pilvi Kase
Esimene kogunemine 7. oktoobril
TEISIPÄEV
16:00 VOKIRATAS LAULJAD juhendaja Ivi Kask
Esimene kogunemine 2. oktoobril
18:00 SEGAKOOR juhendaja Ivi Kask
Esimene kogunemine 1. oktoobril
18:00 JOOGA lasteaia saalis juhendaja Natalie Sanna
19:00 NÄITERING juhendaja Külli Janson
Esimene kogunemine 8. oktoobril
KOLMAPÄEV
15:00 KITARRIÕPE / BÄNDIRING
15:00 KLAVERIÕPE / SOLISTID / ANSAMBEL
juhendaja Katri, tundide ajad kokkuleppel

sammu kõrvale ja selline tunne on, et
oled sattunud 19.
sajandisse – ajaloolised hooned, vaikus, üksikud jalakäijad
imekitsastel tänavatel. Minus
kui traditsioonilise käsitöö ja
tekstiilide huvilises tekitasid vaimustust kirbuturud ja antiigipoed, kõikjal leidsin imeilusaid
vanu kangaid ja siidist kimonoid! Siiamaani meenutan igatsusega ka väli-kümblusvanni
ehk onseni, kus sai kuumaveeallika vees mõnuleda.
Üllatas jaapanlaste tuhvlimajandus, kuivõrd tõsiselt seda
võeti! Näiteks koolis pidi kohe
välisukse läheduses välisjalanõud susside vastu vahetama.
Ent WC-s käimiseks olid veel
eraldi sussid. Need asusid iga
WC ukse juures – astusid oma
sussidest välja, panid WC sussid jalga ja välja minnes vahetasid jälle oma susside vastu. Selleks, et prügi tagumise välisukse
juurde viia, tuli samamoodi susse vahetada… Kõrgtehnoloogilised WC-potid olid reegel, mitte erand. Nägin vaid kahel korral
meie mõistes tavalist WC-potti.
Pea igal pool, ka avalikes tualettides olid mitut sorti pesuvõimaluste ja soojendatud prilllauaga potid.

Kas oli ka mõni toiduelamus?
Väga meeldisid mereannid,
neid oli palju ja kõik oli alati ülivärske. Esimest korda elus maitsesin merisiilikut. Loomulikult
sõin ka sushit. Kohe esimesel
nädalavahetusel viis üks kohalik
eestlanna mind sellisesse sushisöögikohta, kus sushitaldrikud
mööda konveierlinti ringiratast
käisid. Muudkui sõitsid mööda
ja kui midagi meeldis, siis võtsid.
Hind arvestati pärast taldrikute arvu järgi. Seitse taldrikutäit,
igal kaks tükki sushit, lisaks veel
kausitäis krevettidega nuudleid
läks maksma alla 10 euro. Käisin
ka Kyoto ühes parimas veiseliharestoranis. Söögituba oli pisike,
peakokk seisis keset tuba lõikelaua taga ja lõikas järjest külastajatele erinevaid liha ja rupskite
tükke, mida me siis ise väikestel
grillidel küpsetasime.
Kas on plaanis mingeid kogemusi ka ise rakendada või
edasi anda?
Jaa, kindlasti kavatsen Jaapanis õpitut rakendama hakata. Kõigepealt tahan ise traditsioonilisi ikat-seelikuid kududa, et rohkem teadmisi ja kogemusi omandada ja seejärel seda
oskust teistele edasi anda.
Vastas Liis Luhamaa
Küsis Ülle Tamm

NELJAPÄEV
10:00 TOOLIVÕIMLEMINE juhendaja Rita
Esimene treening 3. oktoobril
19:00 NÄITERING juhendaja Külli Janson
Esimene kogunemine 8. oktoobril
REEDE
18:00 REEDENE RÕÕM naisvokaalansambel juhendaja Katri
PÜHAPÄEV
10:00 LAPITÖÖRING juhendaja Pille Martson
Esimene kogunemine 13. oktoobril
11:30 VOKIRATAS TANTSURÜHM juhendaja Mari Karon
Esimene kogunemine 13. oktoobril.
15:00 ZUMBA treeningtund juhendaja Gerti Marus
Esimene tutvustav trenn 12. oktoobril Tõstamaa
jooksul. Regulaarsed treeningud alates 13. oktoobrist.
1 kord kuus EAKATE KLUBI juhendaja Lia Vesik
Iga kuu viimasel teisipäeval kell 19:00 MÄLUMÄNG
TÖÖPÄEVADEL alates kella 17:00 võimalik kasutada
JÕUSAALI

TÄHELEPANU!
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
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Maailmakoristuspäev Tõstamaal
20. septembril toimus Tõstamaa alevikus osake üleilmsest
liikumisest Maailmakoristuspäev 2019. Pooleteise tunni vältel sebisid 1. - 12. klassi õpilased
prügikottidega erinevates paikades ringi ning püüdsid anda
oma panust globaalse probleemi
vähendamisse.
Talgulised jagunesid üle terve aleviku. Sõidutee äärsed toimetajad kandsid
ka helkurvesti. Meie kõigi suureks imestuseks oli „noos“ oodatust palju suurem. Ehkki meie armsas alevikus ringi
jalutades ei tundu prügiprobleem üldse
aktuaalne, tõi ühine pingutus nähtavale
üle 1000 liitri prügi, millest lõviosa moodustasid plast- ja klaaspakendid.
Tänavuse maailmakoristuse pearõhk
oli pisiprügil, kokku korjati ligi kolm liitrit
konisid, lisaks pudelikorke jm. Kui väikeja pakendiprügi leidmist võiks veel noorsoo hooletu käitumise viljaks pidada, siis
vanaraua ja ehitusprügi leidumine meie
avalikus ruumis seda vaevalt on. Näiteks
leiti lasteaia läheduselt puult riputatuna
terve kotitäis vanarauda, lauluväljakult
eterniiti, kelgu- ja jalgrattaraame, juba
sammalduv madratsiraam ning kalmistult võrri porilaud ja mitmeid plekkämbreid.
Õpilaste muljed koristuspäevast on
erinevad, kuid valdav toon on murelik –
kuidas on võimalik, et meie väikses kodukohas nii palju prügi loodusesse jõuab?
Muljed õpilaste poolt:

„See polnud kõige lõbusam asi, aga
seda tuli teha, et loodust aidata.“
„Kui meil tehtud sai, siis õpetaja läks
poodi ja ostis meile kommi. Siis me läksime kooli juurde ja tegime koleda pildi.
Siis läksime käsi pesema ja läksime tundi.“
„Nõme oli see, et palju konisid oli
maas ja liiga rohkelt rauda ja muud
metalli metsa all. Õnneks oli meid palju
ja saime kiirelt koristatud üheskoos.“
„Kalmistu ümbruses oli palju prügi,
mis aastate jooksul metsa all oma koha
leidnud. Kõige rohkem oli (klaasist ja
plastikust) kalmuküünlaid ja kunstlilli. Kurb oli leida neisse lõksu jäänud ja
hukkunud väikseid loomakesi. Samuti oli paljudel plastikust esemetel võimalik tuvastada noka- ja hambajälgi, millest võib järeldada, et loomad ei erista
kunstmaterjale looduslikest ning söövad
pahaaimamatult sisse mürgitavaid „toidukomponente“. Veider ju, prügikastid
on sealsamas olemas!“
„Meie koristasime luidetel rahvamaja

taga. Leidsime palju rauda. Kõige huvitavamad leiud olid veemõõdik ja mingisugune traktori osa. See tekitas hea tunde,
et sai kaasa aidata maailma päästmisele.“
„Ma ei saa aru inimestest, kes lähevad ja viskavad lihtsalt prügi või prügikoti
metsa alla! See ei kao ju iseenesest kuhugi
ja lihtsalt on seal loomadele lõksuks.“
„Milleks visata oma kasutu, kole või
mürgine kraam loodusesse? Tänapäeval
pole enam vaja asju metsa alla visata, vaid
viia jäätmejaama.“
Veel toodi välja, et meie avalikus ruumis võiks rohkem olla prügikaste. Mida
mugavam ja lihtsam on prügi paigutada
selleks ettenähtud kohta, seda suurem on
tõenäosus, et loodus jääb edaspidi puhtam.
Põgusa kuid efektiivse koristusaktsiooni tulemusena võib nentida, et noorus ei ole mitte hukas, vaid hoopiski lootustandev ning eeskuju loov.
Tõstamaa koolipere nimel
Heili Timm ja Karoliine Kask

Koio ehitamine Manija saarel
13. - 15. septembril käis enamik Tõstamaa Keskkooli 5. klassi poisse koos tööõpetuse õpetaja Rene Kasega Manija saarel, kus toimus Mark Soosaare eestvedamisel laager – koio ehitamine (puuonni
ehitamine).
Tegutseti õues ja ööbiti Manija külakeskuses igaüks omal madratsil ja oma
magamiskotis. Tutvuti saare elu-oluga,
Manija muuseumiga, lüpsti kitsi ja söödi kitsejuustu ning lõigati roogu. Pühapäevase tormi tõttu said laagrilised veel
ühe öö saarel veeta, kuna laevaliiklust ei
olnud.
Õpetaja Rene ütles, et kõik poisid olid
väga tublid ja töökad ning pidasid ka tor-

mi mehiselt vastu. Projekt jätkub lähinädalatel ja kindlasti ka järgmisel suvel suurema koio ehitamisega.
Poiste enda muljed:
„Me jõudsime Manija külamajja, seal
oli päris soe.“
„Õpetaja ja majutajad olid väga sõbralikud ja abivalmid. Ei saa mainimata jätta
koka häid toite. Kui avaneks võimalus, siis
oleksin kohe valmis uuesti minema.“
„Me astusime lehma sõnnikusse kogu
aeg. Me söötsime lehmi.“
„Ma käisin Manijas, ehitasime puuonni ja jäime tormi lõksu ja peaaegu igas toidus olid rosinad.“
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Spordinädal 23. - 27. septembril Tõstamaa koolis
Saabus nädal, kus oli lubatud
dressides koolis käia. Esmaspäevast neljapäevani sai iga päev
midagi sportlikku ette võtta.
Esimesel päeval oli ümber kooli jooks,
kus osalesid 8-liikmelised klasside võistkonnad (4 poissi ja 4 tüdruku). Peaaegu kõik klassid olid esindatud ning kui
mõnes oli vähem jooksjaid, siis osad tegid
mitu ringi ümber kooli – VÄGA TUBLID!
Teisel päeval toimus alevi mägedes
krossijooks. Hommikul jooksid algklas-

side õpilased ja peale lõunat ülejäänud
õppurid.
Kolmapäeva hommikul oli sellest aastast traditsiooniline liikumisvahetund,
kus mängiti erinevaid mänge, õpetajateks
meie kooli mängujuhid.
Osaleme “Liikuma kutsuva kooli”
programmis ning selle raames toimub
meil iga kolmapäeva hommikul liikumisvahetund, mida viivad läbi koolitatud
mängujuhid (mõned meie kooli õpilased). Kolmandal päeval toimus ka sporditeemaline mälumäng.
Neljapäeval oli vigurrattapäev, mil

õpilased said läbida rattarada, mille oli
märgistanud ja kokku seadnud kehalise kasvatuse õpetaja Merlin Miido. Rada
sai läbida vahetundide ajal ja rajale pääses rattaga ainult siis, kui sõitjal oli peas
kiiver.
Meil on väga hea meel, et ilm oli
meie kasuks ning kõik üritused toimusid nii nagu planeeritud. Parimatele jagati auhindu, mis saadi spordinädala programmist.
Rohkem infot www.spordinadal.ee.
Uuel aastal uue hooga!

Rebaste nädal Tõstamaal
Tõstamaa Keskkooli rebaste
nädal (16. - 20.09) möödus üsna
lõbusalt, aga samas rahulikult kõik tegevused jäid inimlikkuse
piiri ja keegi ei pidanud midagi
vastu tahtmist tegema.
Rebased (10. klassi õpilased) said
kehastada erinevaid tegelasi. Esimesel
päeval oldi loomad, teisel päeval riietasid
poisid end neidudeks ja neiud end meesteks, kolmandal päeval olid nad jahimehed, neljapäeval riietuti kokaks, ning ka
suurem retsimine toimus kooli õppeköögis kokates, kus rebased valmistasid
endale kui ka jumalatele (12. klassi õpilased) maitsvat õhtusööki. Reedel olid meie
rebased nunnad.
Oli natuke üllatav, et terve kümnes
klass kogu nädala kõike kaasa tegid, sest
on olnud olukordi, kus mõni 10. klassi
õpilane rebase nädalast osa ei soovi võtta
ja puudub koolist sellel ajal.

Ka meil, 12. klassi õpilastel, oli neile
kogu nädalat väga lahe korraldada, sest
osavõtt oli suur ja tagasiside positiivne!

Teiega oli tore!
Heliine Gurjanov
Tõstamaa Keskkooli 12. klassi õpilane
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Noortekeskus noori täis
N

oor tekeskus on suvepuhkuselt tagasi ja avatud esmaspäevast reedeni kell
12.00 - 17.00. September on
olnud üritustest ja osavõtjatest
pungil. Keskmislt on siin aega
sisustanud 29 noort päevas.
Ühed populaarsemad tegevused on Playstationid ja arvutid ning kui need on juba hõivatud, siis mängitakse kaarte, piljardit, lauatennist ja teisi noortekeskusest leitavaid
mänge. Huvitegevuse kõrvalt
õnnestub isegi nutitelefonid
unustada.
Kuud alustasime kaartide
ja helkurite meisterdamisega
vanavanemate päevaks. Septembris toimus ka traditsiooniline bingo, mille võidud tulevad noortekeskusesse kogutavast taarast. Sel kuul algas
lauatenniseturniir, mille mängimiseks pidime lisaks kasutusele võtma konverentsilaua ja
võrguks põrandaharja. Turniiril osalevad eri vanuse ja oskustega noored. Kuu lõpetasime
lõbusalt – kuulasime muusikat, mängisime lauatennist ja
xboxis bowlingut ja külastasime oma lemmik Raba5 skateparki. Paljud noored on soetanud endale isiklikud tõuksid ja
bmx rattad, et kord kuus harjutada. Kurb on see, et Tõstamaal
ei ole võimalik selle üha popima hobiga tegeleda.
Marek on jätkuvalt läbi viinud mõned kokandusringid
ning tuleb ka edaspidi noortega kokkama. Valminud on
maitsvad kotletid salatiga,
mulgipuder ning toortatrajahust õunakook ning kamajäätis. Kööki kasutatakse iga päev.
Tehakse teed, popkorni, kiirnuudleid ja muud söögipoolist, aga eriti tore on näha, kui
noormehed valmistavad vahvleid ja pannkooke. Koos koduse moosiga kadusid laualt imekiirelt. Kuu lõpus astus läbi ka
Jana Tugilast, kellega koostasime kõik koos värvilised kollaažid suvistest tegemistest ja
kui keegi soovib neid näha, siis
tulge külastage noortekeskust.

Jutustab Vabadusristi k
Algus augustikuu lehes

Noor tekeskuse loomise
aegu mõtlesime, et kuidas saame noored poe eest ära, siis
nüüd tahaks neid jällegi rohkem õue. Hetkel on nii, et koolinoored kogunevad lasteaiahoovi, sest seal on ronimist
jms tegevust, aga mina arvan,
et see ala peaks jääma lasteaia
lastele ning noortel peaks olema oma koht, kus koguneda
ja aega veeta. See peaks olema multifunktsionaalne igas
vanuses inimestele.
Kui mõni lapsevanem jalutab oma lapsega, siis samal
ajal, kui laps ronib mänguväljakul saab ema näiteks välijõusaali trenažööriga treenida
või kui nt lapselaps toimetab
noorteväljakul, siis vanaema
saab rahulikult pingil istuda
ja ümbrust nautida. See vahva mitme funktsiooniga väljak võiks asuda keskalevis. Aga
nagu me teame, see lihtsalt niisama sinna tekkida ei saa, sest
see nõuab planeerimist ja loomulikult raha, aga ma siiski
väga unistan sellest ja loodan,
et ma ei ole ainukene, kes sellele mõtleb ja seda soovib.
Noortekeskusel läheb hästi – noored on toredad ja neile
meeldib aega veeta noortekeskuses. Kõik saavad omavahel
läbi ja on abivalmid ning probleemide korral pöördutakse noorsootöötajate poole –
Karoliine ja Ene. Et meie tegevusega kursis olla, siis vaata
meie facebooki lehte ja blogi!
Tervitades
Karoliine Kask
Tõstamaa noortekeskuse noorsootöötaja

Mõne aja möödudes jätkasime juttu telefonis. Siis hakkasime oma isade tegusid võrdlema ja kiitma. Esiteks on mõlemad nii Jaan Vidrik kui minu isa
Rein Soobik (1887 – 1951) sõjameestena läbi teinud kaks sõda
– I Maailmasõja (minu isa läks
I Maailmasõtta vabatahtlikult –
ise öelnud, et äkki saab sõda otsa
ja tema ei saagi) ja Vabadussõja.
Arutasime, ega eriti palju enam
neid liikvel pole kelle isad just
kaks suurt sõda läbi teinud on.
Vilma isa on Vabadusristi
kavaler aga minu isa vaid reamees. Minu isa elust kulus sõjale
ja vangipõlvele kokku 12 aastat
ja 7 kuud! Läksime oma võrdlustes hoogu: mõlemal palju lapsi,
Vilma isal viis last aga minu isal
üks rohkem – kuus.
Vilma isal langes üks poeg
Nõukogude poolel (Kristjan,
sünd 1922), teine vend Harald

(sünd 1926) sai Saksa sõjaväest
põgenema ja tema edasine elu
kulges Saksamaal „maa all“ kaevanduses, õppis kaevandusinseneriks, äärmiselt töökas, edukas, huumorimeelne. Tema
poeg Harald-noorem, andekas
muusik, õppinud restauraatoriks, on üle Saksamaa hinnatud
restaureerimisspetsialist, kellele
aina tööd pakutakse. Ise ta restaureerib endale kuuluvat vana
mõisahoonet. Tal kolm last. Vidriku kolmas poeg Mihkel (sünd
1928) sai surma granaadiplahvatusest. Samuti Jaani neljas
poeg Hugo (sünd 1930) – keda
süüdistati kaaslaste välismaale
põgenemise kavast võimudele
mitteteatamises, ta saadeti Siberisse Tomski vangilaagrisse ja
seal ta ka surnuks piinati (1954).
Minul läks ka kaks venda
sõjamasinasse ja kaks jäi alles.
Vanem vend Kalju (sünd 1921)
jõudis Saksa sõjaväest Nar va
lahingutest esialgu Saksamaa-

Tõstamaa vallamaja ees 1925. Vasakult Martin Niine valla sekretär;
MeetaVahemäe ( Karlsbach) käskjalg; Jaan Vidrik, olnud ka abivallavanem.

Rein Simson Soobiku esimene sõda, seejärel Baierimaal vangis ja jälle
sõjas – kokku 12 aastat ja 7 kuud
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kavaleri tütar Kihnu Vilma
le, sealt Austraaliasse kuhu jäigi elama, temal kaks last. Kaljust
sai seal tuntud käsitöömeister.
Tema Poeg Rein on arhitekt ja
kunstnik, kujundanud Austraalia millenniumidollarid, Elisabeth II 50. troonijuubeli mündid, mitmeid olümpiamedaleid
jm. Vend Ar ved (sünd 1927)
sakslaste viimase noorte võtmisega lennuväeabitöö teenistusse ja sattus Saksamaale, Balti
kompanii vahipataljoni Nürnbergi protsessil. Edasine tee viis
Ameerikasse – sealt sõjaväeteenistus – Korea ja Vietnami sõtta. Haud Washingtonis Arlingtoni haudade lõpututel väljadel.
Hiljuti lisandus sinna üks meie
kuulus mees – kindral Einseln.
Niisiis mõlemalt sõjamehelt võttis II maailmasõda kaks poega.
Vilma isa I Maailmasõja järel
vangi ei sattunud – minu isa oli
Baierimaal vangis (tema poeg
Kalju oli just seal II Maailmasõja järel ja tegi samu töid, mida isa
– näit. kündis härgadega, niitis
vikatiga).
Ja meie jutustamine lõppes
Vilmaga kokkuleppel, et otsib
oma isa mundris pilte. Minul on
ka olemas isa mundris pildid ja
siis lisame siia jutu juurde oma
sõjamehi meenutama nende
pildidki. Pidime lisama kumbki mehe juurde ka ühe kaugete aegade taguse sõdurilaulu –
mida nad kodus sageli laulsid,
eriti õllekannu juures. Samas
luges Vilma kohe oma isa kodus

Piloot Tarmo Blasen

alati lauldud laulu sõnad – oli
tore, aga ma ei jõudnud neid
üles kirjutada – järgmine kord
loe neid sõnu aeglasemalt, siis
panen kirja! Järgmist kohtumist
aga enam ei tulnud.
Meie kodutaludel oli palju
ühist – talumaad ulatusid ühel
Ermistu järveni ja teisel Tõhela järveni. Omal paadid ja palju
püüti kalu. Lastel olid järvemõnud vabalt võtta. Veel mäletatakse aegu, mida kõike taluelu
nõudis – lisaks koduaia rajamine. Minu isal oli väike puukool –
lapsedki olid seal alati rohimas.
Ka meil käis alatine puude istutamine (sageli ühe istiku mitmekordne ümberistutamine).
Ja ikka uute asjadega katsetamine. Küll proovis isa põlluubadest jahu jahvatada jpm. Isa jõudis veel ümbruskonda lamba-ja
vasikanahkugi parkida. Oma
laastumasinaga lõigati vajalikud
katuselaastud nii enda rehielamule kui ümbruskonna hoonetele. Isa tegutses piimaühingu ja
põllumeeste seltsi juhatuses.
Aga siis tuli hoopis vaikus.
Vilma lahkus meie hulgast 28.
veebruaril 2018. Meie jutud jäid
lõpetamata. Mulle tundus asi
müstilisena – nii ei saa ju juhtuda! Aga ometi saab. Vilmale olin
jõudnud alevis poetrepil lubada,
et tema imeline elu saab paberile pandud, see tegi talle rõõmu.
Kurvad mõtteid minu peas leidsid nüüd tee Vilma tütarde juurde.
Sain jutule Vilma noorema
tütre Mairega (sünd 1954) Blaseniga nende kodus Tõstamaa
alevikus. Ta jätkas lahkelt ema
katkenud jutujärjelt ja vestluskaaslase vahetumisest ei saanud
arugi! Aitäh talle. Maire kiidab
ema visadust, tohutut töökust,
oma tegude eest vastutamist,
raskustele mitte alla andmist. Ka
tütar on seda kõike oma emalt
õppinud ja lisab tänusõnu.
Maire ja Leino Blaseni peres
on poeg ja tütar. Huvitav oli
kuulda poeg Tarmo peaaegu
„piloodiks“ sündimise lugu. Juba
teises algkooliklassis proovinud
ta endale selga lendunimundrit

Jaan Vidrik kaitseliidumundris

ja kirjutanud kirjandis: kui suureks saab hakkab lenduriks ja
kui vanaks jääb tikib kodus seinapilte. Pärast Tõstamaa kooli 9. klassi jätkus koolitee Nõos,
edasi juba Tartus lennukolledžis. Konkursiga tööle. Uued
koolitused. Sel ajal kui me Mairega vestlesime oli tema piloodist poeg Ameerikas end täiendamas. Vestlusest sai aimu kui
pingeline on piloodi elu – aina
õppimine! Ja vajalikku taimetarkust jagab perele Tarmo enda
abikaasa (Mercedes Merimaa
tütar, neil kolm last ). Kaks tütart
ja poeg – kes ka juba pidi unistama lendamisest. Aga tänane
piloot Tarmo pakkus oma perekonnale ja kogu suguvõsale imelise – lausa muinasjutulise sündmuse veneaja lõpus. Nimelt
Saksamaal elaval Vilma vennal
Haraldil seisis ees esmakordne
kodumaale sõit ja piloodist Tarmo seadis oma „lennugraaﬁku“
nii, et just tema juhtis seda lennumasinat samal lennul, milles
sõitis esimest korda kodumaale
Kihnu Harald. Harald oli kirjeldanud seda imelist tunnet – kui
lennukis teatati, et tänase lennureisi kapten on Tarmo Blasen. Tookord austatud Haraldit
Pärnu Maavanema vastuvõtul.
Hiljutisel Vilma lahkumisel oli
Saksamaalt teda ära saatmas ka
Harald Vidrik – kuid juba vend
Haraldi poeg.
Vilma vanem tütar Milvi
(Laur, sünd 1946) lõpetas Tõs-

Vabadusristi kavaler Jaan Vidrik

tamaal 9. klassi, töötas kalatööstuses, oli postiljon. Temaga
juhtus ime 1970. aastal. Ta leiti Seliste kandist maanteekraavist koomas olevana (oli koomas 9 päeva!). Selle mõrvatöö
teinud üks purjus autojuht, jättes ohvri – kellele ta otsa sõitis
– kraavi, ilma kuhugi teatamata. Milvi olnud üleni katki, lõhki nii seest kui väljastpoolt. Mis
ime ta elule tagasi tõi, ei osata
seletada. Aga ta paranes. Kas
oli see Vilma suguvõsa imeline
elujõud – mitte alla anda! Elu
andis Milvile veel teisegi paugu
– mootorratta õnnetuse. Milvi
on töötanud õmblejana. Tal on
kaks last. Poeg on kaitseliidutegelane, kaitseväelasena käinud
vähemalt 40 välismissioonil.
Milvi, vaatamata suurtele terviseõnnetustele - on täis elulusti ja rõõmu ühisasjade ajamisel
Pärnu-Jaagupis, esineb edukalt
hea näitlejana, tema osatäitmisi
kiidetakse. Õed jagavad tihedalt
omi elusündmusi.
Niisuguseks kujunes üks
poetrepi kohtumine Vabadusristi kavaleri tütre Kihnu Vilmaga ja tema tütre Maire täiendustega. Aitäh neile!
Vaike Hang
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OKTOOBER
Teisipäeval, 1. oktoobril kell 15 Tõstamaa rahvamajas
Rahvusvaheline MUUSIKAPÄEV, külas MUSALABOR.
Kolmapäeval, 9. oktoobril kell 19 Tõstamaa rahvamajas
“VANAMEHE FILM”
Laupäeval, 12. oktoobril TÕSTAMAA JOOKS
kell 22 Tõstamaa rahvamajas
RETROTANTSUÕHTU
DJ Elmu Sadulsepp - 40 aastat plaadikeerutust!
Neljapäeval, 17. oktoobril kell 18 Tõstamaa rahvamajas
Merle Einola animeeritud loeng
“Suhkur - sõber või vaenlane”
Reedel, 18. oktoobril kell 20 Tõstamaa rahvamajas
Tornimäe Näiteseltsi etendus,
komöödia “VÕÕRAS MEES MAJAS”
Laupäeval, 26. oktoobril LÕIKUSPIDU TÕHELAS

NOVEMBER
Kolmapäeval, 13. novembril Tõstamaa rahvamajas
Väekivi Kristallipesa hingedekuu helirännak
Neljapäeval, 14. novembril kell 17.30
väljasõit Endla teatrisse, etendusele “PIDUSÖÖK”
Laupäeval, 23. novembril kell 20.30 Tõstamaa rahvamajas
KADRIKARNEVAL
Esineb tantsutrupp LANCY ja Kaidi Soosaar.
Tantsuks ansambel JAHIMEHED
Neljapäeval, 28. novembril kell 18 Tõstamaa rahvamajas
“PIIP JA TUUT PIPARKÖÖGIS”

DETSEMBER
Pühapäeval, 1. detsembril 1. ADVENT
kell 15 keskalevis jõulutulede süütamine
kell 16 Tõstamaa rahvamajas
LASTEAIA HEATEGEVUSÜRITUS
Laupäeval, 14. detsembril kell 12 Tõstamaa rahvamajas
EAKATE JÕULUPIDU
Esineb Ervin Lillepea pereansambel.
Pühapäeval, 15. detsembril kell 10 Tõstamaa rahvamajas
JÕULULAAT
Reedel, 20. detsembril Tõstamaa rahvamajas
JÕULUPIDU
Laupäeval, 21. detsembril ja pühapäeval, 22. detsembril
Pärnu linna jõuluturul Iseseisvusväljakul
esineb Tõstamaa rahvamaja näitering koos
keskkooli õpilastega
Teisipäeval, 31. detsembril Tõstamaa rahvamajas
AASTAVAHETUSE DISKO
*Korraldajal õigus teha kavas täiendusi ja muudatusi.

17. oktoober kell 18.00
Tõstamaa Rahvamajas, Varbla mnt 3, Tõstamaa alevik

Animeeritud loeng
„Suhkur – sõber või vaenlane“
Pea peale pööratud toidupüramiid igapäevaelus.
Kas õpiedukus, hea tuju ja tööalane edu sõltub toidust?
Kiired ja aeglased süsivesikud. Millised neist põhjustavad ülekaalu?
Glükeemiline indeks (GI), mis see on?
Praktiline töötuba suhkruvabade toitudega
Kokkame ja katame endale maitsva kohvilaua.
Osalustasu täiskasvanutele 4.00. Lastele, õpilastele ja pensionäridele 2.00

Merle Einola, MTÜ Roheliselt Värske Elu
Info ja registreerimine + 372 5566 7906 või siin
Koolitust toetab Pärnu Linnavalitsus
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MART SALU
20.06.1933 – 06.09.2019

LIIVI PULK
19.08.1932 – 23.09.2019

6. klass ja klassijuhataja Merlin Miido

7. klass ja klassijuhataja Ene Lehtsalu

8. klass ja klassijuhataja Grete Tomson

9. klass ja klassijuhataja Karin Mitt

10. klass ja klassijuhataja Ivi Kask

11. klass ja klassijuhataja Inger Vahuvee

13. klass ja klassijuhataja Kirsti Talu

Tõstamaa kooli õpetajad

