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RIIGIKOGU VALIMISTE INFO

RIIGIKOGU VALIMISED TOIMUVAD 3. MÄRTSIL 2019.
Tõstamaa osavallas asub valimisjaoskond nr 17 Tõstamaa rahvamajas
aadressil Varbla mnt 3, Tõstamaa alevik.
Eelhääletamine toimub 25. - 27. veebruaril kell 12.00 - 20.00.
Toimub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda.
Valimispäeval 3. märtsil toimub hääletamine kell 9.00 - 20.00. Toimub ka kodus hääletamine.
Elektrooniline hääletamine algab 21. veebruaril kell 9.00 ja kestab kuni 27. veebruar kell 18.00.
Tõstamaa osavallakeskus
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JUHTKIRI

TÕSTAMAA OSAVALLAKOGUS 15. jaanuaril 2019

 Päike peesitab tuules kõiku-

 Kohal olid osavallakogu liik-

 Pärnu Linnavolikogu mää-

vatel tammeokstel. Prisked ja
läikivad pungad ootavad kannatlikult soojade ilmade saabumist. Vareste punt istub tammeladvas ja hoiab õuel silma
peal. Teadagi, ikka võib ununeda söögipoolist mõne koera
käpa alt või pudeneda leivatükk
lehma mokkade vahelt. Terav
silm on pool kõhutäit.
Lehmadki marsivad hanereas tamme alla, et ennast
mõnuga vastu jämedat tüve
sügada. Maiusroaks kaabivad
nad lumeribalate alt mulluseid
tõrusid. Siis sätitakse küljed
päikese poole ja mäletsetakse kinnisilmi tunnike. Küllap unistavad nemadki, kõhus
puksimas vasikabeebid, juba
suvesoojusest, mil nad siinsamas tamme rohelises varjus
tunde lesides mööda saadavad.
Roheliseks tõmbunud laigud hoonete lõunapoolsetel
külgedel meelitavad külalisi
nagu esimesed kevadised kohvikute terrassid. Vapper põldpüüde kamp sebib julgelt õuel
ja maiustab rohelise salatiga.
Sekka põigatakse ka loomade
sõimede juurest läbi, et pepredest seemneid pugusse pista.
30 aastat olen näinud neid linnukesi siin askeldamas, ustavad kodupaigale, ellujääjad. Ei
lenda see linnuke kõrgele ega
rända kaugele vaid võtab kõik
vastu mida taevataat saadab.
Tõeline jõud hakkab silma
kasvuhoones. Orashein on
pressinud ennast seina alt sisse sooja, ajanud kiiresti võrsed
kaugemale troopikasse. Mahlane risoom on täis eluväge kasutamaks ära kõik võimalused, et
sentimeeter haaval ellujäämise
nimel trügida. On veebruari
keskpaik. Ole visa nagu orashein, tarmukas nagu põldpüü
ning püsiv nagu tamm.

med Mati Lehola, Anu Randmaa, Toomas Rõhu, Tõnu Salu,
Mark Soosaar, Karoliine Kask.
Puudus Madis Veskimägi.
Osa võtsid abilinnapea Marko Šorin, Tõstamaa osavallakeskuse juhataja Anu Peterson,
Tõstamaa Keskkooli direktor
Toomas Mitt, projektijuht Alo
Tomson.

ruse „Toetuste ja preemiate
maksmise kord“ eelnõule arvamuse andmine;
Eelnõu tutvustas abilinnapea Marko Šorin.
Määruse eesmärgiks on:
1) andeka noorsportlase toetamine rahvusvahelistel tiitlivõistlustel osalemisel;

Ülle Tamm, toimetaja

Päevakord

 Pärnu Linnavolikogu määruse „Pärnu Linnavolikogu 6.
septembri 2018 määruse nr 37
“Sotsiaaltoetuste kord“ muutmine“ eelnõule arvamuse andmine;
Eelnõu tutvustas abilinnapea Marko Šorin. Eelnõu eesmärk on täiendada ja täpsustada kehtiva sotsiaaltoetuste korra sõnastust.
OTSUSTATI (ühehäälselt)
toetada esitatud eelnõu.

 Pärnu Linnavolikogu määruse „Pärnu linna huvihariduseks ja huvitegevuseks võistlemistoetuse, õppevahendi toetuse ning stipendiumi määramise kord“ eelnõule arvamuse
andmine;
Eelnõu tutvustas abilinnapea Marko Šorin. Eelnõu on
algatatud tulenevalt vajadusest
laiendada Pärnu linna huvihariduse ja huvitegevuse juhendaja stipendiumi, võistlemistoetuse ja õppevahendi toetuse
taotlemise võimalust osavaldade noorte heaks.
OTSUSTATI (ühehäälselt)
toetada esitatud eelnõu.

 Pärnu linna huvihariduse ja
huvitegevuse kava tutvustamine;
Kava tutvustas abilinnapea
Marko Šorin.
Tõstamaa osavallakogu võttis kava teadmiseks.

TOIMETUS
Toimetaja: Ülle Tamm tel 505 5340, küljendaja: p2
Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus Tõstamaa osavallakeskus
Internet: www.tostamaa.ee

2) andeka noorsportlase toetamine rahvusvahelisteks tiitlivõistlusteks ettevalmistavates
laagrites osalemisel;
3) seenior- ja veteransportlaste
(va esindusmeeskonnad) toetamine rahvusvahelistel tiitli- ja
meistrivõistlustel osalemisel;
4) kultuurikollektiivide ja loovisikute (sh interpreetide) toetamine rahvusvahelistel konkurssidel osalemisel;

Ülle Tamm – Manija elu edendamise eest;
Viivi Karlep – Tõstamaa kultuurielu edendamise eest.

 Ülevaade Tõstamaa Keskkooli tegevusest;
Tõstamaa Keskkooli tegevusest andis osavallakogule ülevaate direktor Toomas Mitt.

Jooksvad küsimused/infominutid

 Tõstamaa osavallakeskuse juhataja Anu Peterson esitab ettepaneku tuua välja kolm
Tõstamaa osavalla Aasta Tegu
ja tunnustada neid tänukirjaga:
 Uute tervisekeskuse ruumide rajamine Tõstamaa alevikus Varbla mnt 24 hoonesse ja perearstiteenuse arendamise eest Tõstamaal, tunnustada Madis Veskimäge;

5) kultuurikollektiivide ja loovisikute toetamine omaloomingu (sh produktsiooni) esitlemisel rahvusvahelisele auditooriumile (üldjuhul välisriikides);

 Pääs tea me ti Tõs ta maa

6) sportlaste premeerimine
medalikohtade saavutamisel
rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ning olümpiamängudel (sh
noorte- ja paraolümpia);

tänava kortermajade renoveerimine, tunnustada Nooruse tn korteriühistuid.

7) kultuurikollektiivide ja loovisikute (sh interpreetide) premeerimine silmapaistvate tulemuste eest üldtuntud üleriigilistel või rahvusvahelistel konkurssidel.
OTSUSTATI (ühehäälselt)
toetada esitatud eelnõu.

 Tõstamaa vapimärgi andmise otsustamine;
Kandidaatidest andis ülevaate Toomas Rõhu.
OTSUSTATI anda välja
kaks Tõstamaa vapimärki:

komando hoone juurdeehituse valmimine, tunnustada
Päästeametit;

Tõstamaa aleviku Nooruse

Samuti anda osavallakogu
esimehe tänukiri ja avaldada
tunnustust
Ülle Palitsale – Pootsi kaupluse pidamise ja kohaliku elanikkonna sh Manija elanike
teenindamise eest.
Tõstamaa osavallakogu liikmed nõustusid ettepanekuga
ühehäälselt.
Täismahus koosoleku protokoll on leitav Pärnu linna
dokumendiregistrist.
Anu Peterson,
Tõstamaa osavallakeskuse juhataja

Levi: Tõstamaa PMÜ kauplus, Tõhela raamatukogu, Tõstamaa
raamatukogu, Pootsi pood, Tõstamaa bensiinijaam.
Trükikoda: OÜ Hansaprint
Tiraaž: 450 tk

Saatke meile oma jutte ja fotosid aadressil leht@tostamaa.ee
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Matusetoetust
hakatakse maksma
lahkunu elukoha järgi
 Pärnu linnavolikogu
muutis senist sotsiaaltoetuste korda ja otsustas, et matusetoetust hakatakse maksma
lahkunu elukoha järgi.

Tõstamaa vapimärgi
kavaler Viivi Karlep

V

iivi Karlep, neiupõlve nimega Freimann,
sündis 8. septembril 1944 Tõstamaal.
Heinrih Freimanni ja Helga Aasa teise
lapsena. Mälestus isast on Maarjamäe memoriaali
mustas marmoris, tüdruku kasvatasid üles ema ja
kasuisa Arseeni Vilgats.
Elati Lepaspeal vanavanemate talus suures
peres. Lapsepõlv möödus talutöid tehes. Viivi
sõnul õppis ta ära kõik talutööd välja arvatud vikati luiskamine. Hiljem ehitas kasuisa maja Tõstamaale. Esimesse klassi läks Viivi 1951. aastal. 11
aastat kooliharidust sai Tõstamaa koolist. Sellest
ajast on meelde jäänud suurepärane inglise keele
õpetaja Voldemar Virkus, tänu kellele sai Viivist
hea keeletundja. Peale kooli lõpetamist töötas naine aasta raamatukogus ja rahvamajas.
Muusikasoone päris Viivi ar vatavasti oma
vanematelt. Isa mängis pasunakooris, ema laulis
kauni häälega ning lõi kaasa rahvatantsurühmas.
Rahvamajast laenatud akordionil õppis Viivi
iseseisvalt kuulmise järgi mängima, sest nooti ta
ei tundnud.
Kooli lõpetades muusikahuvi püsis ning Viivi otsustas 1963. aastal julge noore neiuna astuda
Tallinna Pedagoogilisse Instituuti muusikaõpetajaks õppima. Võrreldes Viiviga oli teistel muusikakoolist põhitõed omandatud, aga sellele vaatamata õnnestus tal sisse saada. Kooliskäimisest on
tal toredad mälestused, rühm oli väga sõbralik ja

üksmeelne. Noodikirja omandamine oli üks keerulisemaid aineid, aga see-eest rõõmustasid edukad muusikatundmise seminarid ja vabal ajal koorides laulmine.
Sedasi sõitis ta suure puust kohvriga Tallinna ja
Tõstamaa vahet kooli lõpuni, ühikakaaslaste rõõmuks kaasas liha- ja moosipurgid.
Peale kooli ei plaaninudki Viivi maale tagasi tulla, aga ema eest pidi keegi hoolitsema ning nõnda
lasi ta ennast Tõstamaa kooli suunata.
Koolis töötas Karlep 40 aastat. Et palganumber oli kehvake, tuli lisaks muusikatundidele juurde anda kõiksugu teisi huvitavaid aineid. Kirjusse
rivisse mahuvad inglise keel, geograaﬁa, bioloogia,
ajalugu, algklasside tunnid, joonistamine, joonestamine ja viimasena kasvataja ja öökasvataja amet.
Peale koolipäeva juhendas Viivi rahvamajas kapelli, Vokiratast, ansamblit, meesansamblit, segaansamblit, lastekoori, mudilaskoori, neidudekoori,
noortekoori ja segakoori. Rahvas on alati laulda
tahtnud ning ka tol ajal tugines juhendaja töö puhtalt entusiasmile.
Villem Karlep oli Viivil silma peal hoidnud juba
kooliajal ning ootas peda lõpetamiseni, et siis neiu
kosida. Diplomile kirjutati 1967. aastal juba Viivi Karlep. Abielust sündisid poeg Viljar ja tütar
Karin, kellel omakorda on poeg Joosep ja tütar
Maarja. Elus hindab naine ausust, heatahtlikust ja
üksteisemõistmist.
Praegu naudib Viive häid telesarju, huvitavaid
raadiosaateid, ristsõnade lahendamist, lugemist,
arvutis surfamist, heegeldamist ning mõnusat olemist iseendaga.
TT

Varem lähtuti Pärnus seisukohast, et toetust vajab
matuse korraldaja, mitte
lahkunu. Kuna seadus võimaldas toetust maksta nii
surnu kui matuse korraldaja elukoha põhjal, tekkis üle
Eesti segadus, sest erinevates
omavalitsustes maksti toetust erinevate põhimõtete
järgi.
Linnavalitsus leidis, et
ehkki toetuse maksmine
matuse korraldaja elukohast
lähtudes on loogiline ja seaduslik, pole mõistlik jätkata
Pärnus teistmoodi kui enamikes teistes Eesti omavalitsustes.
Kolmandal päeval pärast
täna vastu võetud määruse Riigi Teatajas avaldamist
hakatakse Pärnus matusetoetust maksma lahkunu,
mitte matuse korraldaja elukohta arvestades.
Matusetoetuse suuruseks
on 250 eurot ja seda on võimalik taotleda kuni kuue kuu
jooksul pärast Pärnu linnas
(sealhulgas osavaldades) elanud inimese surma.
Toetust makstakse tuhastamise ja/või matmise korraldajale, taotlus koos vajalike juhistega on avaldatud
Pärnu linna koduleheküljel
(https://parnu.ee/index.php/
linnakodanikule/sotsiaaltoeoe-ja-tervishoid/sotsiaalabi/tavanditeenused/474matusetoetus).
Teet Roosaar,
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
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Aasta tegu kui
töine unistus

Tõstamaa vapimärgi
kavaler Ülle Tamm

T

Ü

lle Tamm (Vahtrik) sündis 6. oktoobril 1959. aastal Rakveres. Alghariduse
omandas Aseri keskkoolis ja põhihariduse Rakvere I keskoolis. Suved ja koolivaheajad veetis Ülle maasugulaste juures karjas, heinamaal või loomadega askeldades.
Kooliteatris tärganud teatrihuvi ja kirjandusõpetaja hea sõna viisid Ülle Tallinna 32. keskkooli teatriklassi. Nii algas 16 aastaselt iseseisev elu
pealinnas. See vahva aeg sisaldas kooli kultuuriürituste korraldamist, aktiivset EÕMi aega ja
mitmete luule- ja kõnevõistluste võite.
Peale kooli õnnestus Üllel pääseda Pärnu teatri draamastuudiosse. Et majanduslikult hakkama
saada, töötas Ülle stuudio kõrvalt Pärnu Piimakombinaadis liinioperaatorina. Stuudio aeg oli
kahtlemata väga hariv. Anti palju etendusi, millest populaarseim oli “Dr Noormanni kirjasõprade kokkutulek”. Ülle nakatavat elurõõmu märgati
Tallinnast ja ta kutsuti Noorsooteatrisse administraatoriks. Teatris õnnestus Üllel kaasa teha
kahes lavastuses.
Noorsooteatris tutvus Ülle Tamm oma tulevase abikaasa teatrikunstnik Vello Tammega.
Suviti purjetati seltsis Väinamere laidude vahel ja
talviti vallutati suusamägesid Karpaatides.
Ühine elu viis Lõuna-Eesti kuplite vahele Joova tallu. Seal toimetamine andis tugeva elukooli.
Üksildlases paigas, elektri- ja veeta, kasinas savist
majas elades võeti lambad ja künti üles põllumaa.
Perre sündisid tütred Merike ja Marju.
1986. aastal ostis Vello Tamm Manijale talukoha ning järgmise aasta kevadeks oli kogu pere
Riida tallu kolitud. Saar pakkus huvitava väljakutse – Üllest sai Manija algkooli õpetaja. Tegelikult tuli teha kõik vajalikud tööd, ka kütta ja
koristada.
1991. aastal viis haigus kõrvalt abikaasa, mistõttu tuli ette võtta suurem elumuutus. Lapsed
läksid Pärnusse kooli ja Ülle vastavatud Raeküla
keskkooli sekretäriks.
Fotoringis tekkinud armastus pildistamise vastu ja kirg asju ja olukordi kirjasõnas üles
tähendada avas ukse Päevalehe ja Linnalehe
meeskonda. Ütlemata põnev aeg – fotod paljudele ajakirjadele, ajalehtedele ja raamatutele.
Lisatöö reklaamikonsultandina andis suurepärase suhtlemistreeningu.
Aastal 1994 algas Riida talus uus ajajärk, koos
elukaaslase Tiit Pildiga alustati Riida turismitalu
rajamist. Tallu toodi loomad, hakati kasvatama
aedvilja ja võõrustama saare külalisi.
"Manilaid 2000" on fotoprojekt, mille tarvis
Ülle pildistas üles kõik saare elanikud ja hooned.
See on hea pildimaterjal tulevastele põlvedele.
Eelnev kogemus andis julguse 2005. aasta
aprillis üle võtta vallalehe toimetamine. Toime-

tab ja annab välja ta seda tänase päevani. 2006.
aastal otsustas Ülle jääda aastaringselt saarele paikseks. 2007. ja 2008. aastal viis Ülle Manija elanikele läbi koolitusprogrammi, mille raames külastasid saart mitmed tuntud kultuuriinimesed. Manija inimesed tegid omakorda
toreda reisi Tallinnasse Riigikogusse ja Kadriorgu, kus kohtusid president Ilvesega. Meeleolukas
oli Manijalaste kahepäevane retk Hiiumaale.
2009. aastal alustas Ülle Tamm tööd saarevahina. 2011. aastal toimus I RäimeWest, mille algse idee autoriks ja üheks käimalükkajaks Ülle on.
Klassiõde Gerda Kordemetsa etenduses “Pruutide kool” mängis Ülle proua Tamme. Keda siis
veel?
25 aasta jooksul on Riida talu võõrustanud
suurt hulka huvitavaid ja elurõõmsaid külalisi. Paljudest neist on saanud tõsiusksed Manija
fännid. Parim värske tooraine ja perenaise oskus
maitsemeeli ergutada, on ühed neist asjadest,
mille pärast ikka ja jälle Riidale ja Manijale tagasi tullakse.
Vaba aeg ja meelistegevused? Ülle armastab avastada värvikirevat maailma, mida pakub
reisimine. Aga üks on kindel – elu ilma ägedate
sõpradeta, hea teatri, väärtﬁlmi, nauditava toidu
ja jumaliku veinita ei ole midagi väärt.
Hingekosutust pakuvad rüblikutest lapselapsed Tuuli ja Vesse ning turvaline ja elutark kaaslane Tiit Pilt.
Piret Zimmermann

õstamaa osavalla 2018
aasta teo tegi dr Madis
Veskimägi, rajades uue,
moodsa ja mugava tervisekeskuse meile kõigile. Veskimägi
soovib, et selline raviasutuste
võrgustik oleks kõikjal üle Eestimaa, patsient saaks võimalikult
kodulähedalt sisulist abi. Tema
meelest perearstide praegune
rahastamine seda ka võimaldab.
Mille taha asi kaob, võta kinni!
Dok to ri ra dio loo giaa lased õpingud Tartus edenevad,
loodetavasti saab temast õige
pea noorem radioloogia tehnik. Visa heitlus ametkondliku
bürokraatiaga vormimib inimese sihikindlaks ja tugevaks.
Parem oleks muidugi, kui tohtrihärra oma andeid ja aega ravimise peale kulutaks, aga kindlasti tunneme kõik uhkust, et
siit kaugete rabade vahelt on
pandud pealinna seaduseveski
jahvatama maainimesele õigeid
terasid.
TT

AASTA
TEGU
2018
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Kortermajad näevad välja nooruslikult
AASTA
TEGU
2018

AASTA
TEGU
2018

A

astal 2011 tehiti Karin Vääna eestvedamisel esimesena
Nooruse tänaval korda kuues maja. Renoveerimisest
tõusis tulu kohe, soojakulud läksid väiksemaks ja koos
laenumaksetega hakkasid inimesed kokkuvõttes vähem maksma.
Hilisemate kortermajade reneveerimise puhul on nõudmised suurenenud ja ka laenukoormus kasvanud. Järgmiste majade renoveerimiseks enam kedagi veenma ei pidanud, inimesed
isa tahtsid, et majad korda saaks. Täna on kõigil toad soojad.
Tänusõnad tublidele eestvedajatele: 1. ja 3. maja aitas korraldada SUFE, 6. maja eestvedaja Karin Vääna, 4. maja eestvedaja Valeri Jurjev, 5. maja eestvedaja Moonika Adler ja 7. maja
eestvedaja Toomas Rõhu.
Tänu korrastatud korterelamutele näeb alev välja nagu prillikivi.
TT

Päästekomando lõpuks päästetud

P

ikalt vindus riigipoolne soov Tõstamaal kamando lihtsalt kinni panna. Uute ja edumeelsete juhtide poolt arvati lõpuks
meie kohalik komando riigi julgeoleku tagamiseks tähtsaks
ja vajalikuks.
Kaua tehtud kaunikene, sest juurdeehitust oodati Tõstamaa päästekomandos 16 aastat, selgitab üksuse juht Mait Janson. Murekoht
oli selles, et autod on kõrged ja ei mahtunud enam garaazi uksest
sisse. Redel ei mahtunud autole peale, isegi vilkur tehti madalamaks.
Uues boksis on ruumi, soojust ja kõrgust.
Loodetavasti tõusevad palgad ka edaspidi. Koolitatud ja väljaõppinud päästja, noor ja tugev mees saab täna palgapäeval kätte ca 600
eurot. Aga ta tahaks peret, lapsi – selleks tal lihtsalt raha ei ole. Jätkusuutlik on panustada noorele töötajale, selgitab Mait. Õnneks on
praegu kõik töötajad olemas. Varem jagunesid komandod kolmeks
grupiks. Kesklinnades kolmas, saared ja kauged maanurgad esimene. Vastavalt siis ka palgamaksmine. Uuest aastast kaotati esimene
grupp ära ja nüüd tõuseb palk ka sutike, sest tõstamaakad pakuvad
ka elupääste võimekust. Merepäästet tehakse jetiga, toetades omalt
poolt PPA päästeoperatsioone.
Ajad, kus maakad pidid hakkama saama nö vanade rontidega
on ümber. Praegu tuleb uut tehnikat aina juurde. Uus jett ja kastiga
ATV, tuleval aastal saabub uus paakauto. Kui kümme aastat tagasi saadi teiste vanad riided ja neid tuli paigata ning kohandada siis
praegu tuleb vaid soov kirja panna ning pakk on paari päeva pärast
kohal. Suur aitäh Päästeametile.
TT
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Keskkonnaamet muut

TÄNU

Möödunul aastal tutvustas Keskkonnaamet Edela-Eestis ainulaadse märgala kompleksi kaitseks
plaanitava Tõhela-Ermistu
looduskaitseala väärtusi ja
nende hoidmiseks vajalikku
kaitsekorda.

Pood ja Ülle peavad vastu

Ü

lle Palits ütleb, et kui kuidagi ei saa siis kuidagi ikka saab.
Nii on asju ajanud tema pere naised mitmendat põlve. Ülle
lapsepõlvgi möödus poe lettide vahel lipates, sest tema
vanaisa oli Pootsi poes selliks. Ega lihtne ei ole. Varasemalt peeti
Pootsi poodi koos kaasa Valduriga nüüd, peale tema lahkumist, on
kogu poe majandamine Ülle õlgadel.
Maja on külm ja ega teda sooja pidama saagi, vana ait ju. Praegu
nagu õiget töö tegemist polegi, puhkad ja suhtled inimestega, põhiliselt on kundede ootamine, jutustab kaupmees.
Kaks korda nädalas vurab Ülle kollase bussiga Munalaiu sadamasse Manija saarerahvale vastu ja sõidutab nad poodi. Mõnikord
sõidab ta pisar silmis tühja bussiga Pootsi tagasi, sest poelisi ei olnud.
Ülle ütleb, et teeb oma tööd nii hästi või halvasti, kuidas välja
tuleb ja lepib ka vähesega. Kui tervis ikka kannatab, seni ka pood
püsib, kinnitab visa naine.

Hu vig rup pi delt saa dud
tagasiside ja uute seireandmete põhjal muutis amet ala kaitse-eeskirja ja piire.
Tegemist on Edela-Eestis
ainulaadse märgala kompleksiga, mis on eriline selle poolest, et alal on koos palju erinevaid väärtusi - Tõhela ja Ermistu järved ning neid ümbritsevad erinevas arengustaadiumis
sookooslused ja metsad, mis
on elupaigaks paljudele kaitsealustele ja väga haruldastele
liikidele nagu kassikakk, kaljukotkas, merikotkas ja nõtke
näkirohi.
Ala on rikas loodusväärtuste poolest ja väärib ning vajab
tänasest tõhusamat ja eesmärgipärasemat kaitset. Hetkel on
enamus alast kaitse all TõhelaErmistu hoiualana ja I kaitsekategooria kaitsealuste liikide
püsielupaikadena, kuid prae-

gune kaitsekord ei võta arvesse
ala terviklikkust ehk toimimist
ühtse ökosüsteemina.
Kohalike huvi looduskaitseala moodustamise vastu on
suur ning kaitseala kohta on
esitatud mitmeid ettepanekuid
ja vastuväiteid. Seda arvestades on mitmel korral kokku
saadud huvigruppidega, et leida kompromissi maaomanike ja looduskaitseliste huvide
vahel.
Esitatud ettepanekute, vastuväidete ja kokkusaamiste
põhjal on nüüdseks muudetud eelmisel aastal tutvustatud
kaitse-eeskirja ja piire.
Peamine muudatus on seotud Tõhela ja Ermistu järvedel mootorpaatidega liiklemise reguleerimisega. Järved on
olulised külastus- ja kalastuskohad, kuid samas kõrge looduskaitselise väärtusega eluvõi peatuspaigad rände- ja paigalindudele. Niisamuti on järved elupaigaks teistelegi kaitsealustele liikidele nagu harilik vingerjas, väike penikeel
ja haruldane taimeliik nõtke
näkirohi.
Mootorpaadisõit ohustab
neid loodusväärtusi, kuna sel-

TT

Tule valminud rahvarõivaid vaatama
 Märtsist 2017 kuni detsembrini 2018 käis Tõstamaa Käsitöökeskuses (üks nädalavahetus
kord kuus) koos Pärnumaa rahvarõivakool.
Laupäeval, 23. veebruaril
kell 12.00 on Pärnu Muuseumis pidulik lõpetamine ja valminud rõivaste tutvustamine ning
esitlus.
Külla tulevad ja oma rõivakomplekte tutvustavad Olustvere TMK Tekstiilkäsitöö 5. tase-

me (rahvarõivaste valmistaja)
õppe läbinud õpilased!
Üritusele pääseb muuseumi
piletiga, kõik on oodatud.
Koolitus sai teoks Tõstamaa
Käsitöökeskuse ja MTÜ Rahvarõivas koostöös. Tänud Tõstamaa Vallavalitsusele, Eesti Kultuurkapitalile ja SA Tõstamaa
Mõisale toetuse eest.
Tõstamaa Käsitöökeskuse

Laste savitöid saab näha raamatukogus veebruari lõpuni. Astu läbi!
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is Tõhela-Ermistu kaitseala kaitsekorda

Foto: Kätlin Kurg

gile nõtke näkirohi ja III kaitsekategooria liigile väike penikeel.
Nõtke näkirohi on haruldane
taim, sest teda on Eestis leitud
vaid kolmest leiukohast, kusjuures Tõhela kasvukoht on hinnatud kõige jätkusuutlikumaks.
Seetõttu tuleb liigi püsimise
nimel arvestada kaitseala moodustamisel tema elupaiganõudlustega.
Korrigeeritud Tõhela-Ermistu looduskaitseala eelnõuga on
võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris, Tõstamaa
osavallakeskuses ja Keskkonnaameti veebilehel kaitse planeerimise rubriigis.

lega kaasneb müra, lainetus, kalda erosioon, setete liikumine,
ujuvvahendi sõukruvi tekitatud
mehhaaniline kahju ja võimalikud on ka kütuse ning õli lekked.
Komp ro miss la hen du sena võib ka edaspidi Tõhela jär-

31. jaanuaril külastas Tõstamaad Audru mõisateater.
Rahvamaja väikeses saalis
etendati Tiina ja Mart Tõnismäe abiga H. Jõgioja põhjal
kohandatud kentsakat lugu
tantsu ja peksuga “Se kõrgge kochus”. Täname häid
naabreid lustilise külakosti
eest!

ve põhjapoolses osas ja Ermistu
järvel mootorpaatidega liigelda,
kuid loodusväärtustele kahjustava mõju vähendamiseks tuleks
seada piirkiirus kuni 10 km/h.
Plaanis on moodustada Tõhela
järve lõunaossa nõtke näkiro-

hu ja väikese penikeele kaitseks
eraldi vöönd, kus võib sõita ilma
mootorita ujuvvahendiga.
Uuemate seireandmete põhjal on Tõhela järve lõunaosa oluline kasvukoht ohustatud ja väga
haruldase I kategooria taimelii-

Ar vamusi ootab Keskkonnaamet hiljemalt 11. märtsiks
aadressil Roheline 64, 80010,
Pärnu või e-mailile info@keskkonnaamet.ee.
25. märtsil on kõik huvilised
oodatud Tõstamaa rahvamajja,
kus on plaanis tutvustada kaitsekorraga seotud muudatusi,
menetluse viimast seisu ja kuulata veelkord osalejate arvamusi.
Kätlin Kurg,
Keskkonnaameti kaitse planeerimise
spetsialist
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Peatage pea täitõbi!
Pea täitõbi ehk pedikuloos
on inimeselt-inimesele leviv
nakkushaigus. Haigus esineb
üle maailma, nii jõukamates
kui ka vaesemates riikides.
Haigustekitaja on umbes
seesamiseemnesuurune,
2 - 3 millimeetrine parasiit,
kellele meeldib just inimese
juustega kaetud peanahk.
Iseäranis hästi tunneb peatäi ennast kõrvade taga ja kuklapiirkonnas, need piirkonnad on
rohkem valguse eest varjatud,
siin on parajalt soojust, umbes
30 C ja niiskust, u 70%. Ka elutegevuseks vajalik toit on käepärast. Nimelt toitub peatäi inimverest, imedes seda naha kaudu
järjest 30 - 45 minutit ja nii 4 - 5
korda päevas. Imemise ajal eritab täi sülge, mis takistab vere
hüübimist. Täi väljaheide on
tumepunane, seda võib leida nii
peanahalt kui ka näiteks voodiriietelt. Kui peatäi ei saa verd, siis
ta sureb 1 - 2 ööpäevaga.

Peatäi elutsükkel.
Emane täi muneb öö jooksul
5 - 10 umbes 0,8 mm läbimõõduga muna ehk tingu. Muna
väljumisel emastäi kehast on
see kaetud kleepja ainega, sellega kleepub ting tugevalt juuksejuurele. Kui muna sisaldab arenevat täiembrüot, on see värvilt

täiskasvanud täi

ting

pruunikas, tühi munakest aga
on läbipaistev. Neid võib juustelt leida isegi pool aastat peale
põdemist. Juustelt pudenenud
tingud püsivad soodsate tingimuste juures elujõulisena paar
nädalat, neid võib leida kammidelt, rätikutelt, mööblilt, patjadelt jm. Täivastne ehk nümf
koorub munast keskmiselt 6 - 9
päevaga. Täivastne peab saama
esimese ööpäeva jooksul oma
esimese verise kõhutäie, ilma
selleta ta hukkub. Enne suguvõimeliseks saamist kasvab I astme vastne II ja III astme vastseks, iga kord peab nümf saama
imeda verd. Alates munemise
hetkest kulub aega 30 - 35 päeva, kui tingust areneb täiskasvanud täi. Täitõvest on enam tabatud lapsed vanuses 3 - 11 aastat.
Keskmiselt võib leida haige peas
kuni 10 - 12 täid ja sadu tinge.

TÄHELEPANU
AIAHUVILISED!

Kuidas peatäi levib?
Inimese peatäi levib ainult
inimestel, see ei levi koduloomadele ja ka vastupidi. Täi ei
suuda hüpata ega lennata, küll
aga võib ta kiirelt sibada mööda
juuksekarva. Nakatumine saab
toimuda valdavalt kehalise kontaktiga, näiteks mängimisel või
õppimisel kui laste pead puutuvad tihedalt kokku. Nakatumine on võimalik ka võõrariideesemete, kammi ja rätiku kasutamisel, samuti mööbliesemete kaudu. Vaevused võivad esimestel
kuudel puududa, seejärel võib
tekkida häiriv sügelus, seda võivad märgata ka teised – lapsevanemad ja õpetajad.

Kuidas saada täidest lahti?

te päid tingude ja täide suhtes.
Abiks on hele valgus ja pikkade
tihedate piidega täikamm. Leitud täid hävitatakse, järgneb täitõrje vedeliku pähe kandmine
vastavalt juhendile. Peamisteks
toimeaineteks on dimetikoon
või permetriin. Kui pere ühel
lapsel leitakse täid, siis kontrollitakse ka teisi lapsi. Kindlasti on vaja pesta ka riideesemeid
(mütsid, sallid, kraega riided)
ja voodipesu (60 kraadi juures)
ning puhastada harjad-kammid.
Juuksekummid on lihtsam ära
visata. Riideesemete puhastamiseks on sobiv kasutada permetriini sisaldavat vahendit.
Võib juhtuda, et täi ei hävi tõrjevahendi mõjul. Sellisel juhul on
ainsaks lahenduseks sagedasem,
2 - 3 korda nädalas, täikammiga pea hoolas läbikammimine
pikema aja jooksul. Avastatud
täid hävitatakse, tingud eemaldatakse käsitsi!
Arusaadavalt ei tohi kasutada teiste kamme, juuksekumme,
mütse jm, vältida tuleb ka lähestiku mängimist. Valehäbi tundmata tuleb lapse täitõvest teavitada ka klassijuhatajat, vaid ühiselt ja targalt tegutsedes on võimalik haigusest saada jagu.
Madis Veskimägi,

Kõige tähtsam! Kõik lapsevanemad peavad kontrollima
vähemalt kord nädalas oma las-

Tõstamaa perearst

15. märtsil kell 11 - 14 esimeste noortaimede ja
sortide tutvustus. Taimede istutamise ja
seemnete külvi ettevalmistamine.

Teemapäevade raames toimuvad
Sillametsa Talus üritused
„Varakevadised toimetused
kasvuhoones ja aias“

22. märtsil kell 11 - 14 noortaimede ja sortide tutvustus.
Amplite ja suvelillekastide kujundamine.
29. märtsil kell 11 - 14 noortaimede hooldamine ja
tutvustus. Köögiviljaseemnete külv.
5. aprillil kell 11 - 14 puude ja põõsaste kevadine lõikamine.
Lillepeenarde ülevaatus ja korrastamine.
Täiendistutuse planeerimine.

Kõigil neil päevadel kostitab osavõtjaid kohvi ja suupistetega Janely Koduköök.
Vajalik eelregisteerimine tel. 5341 2300 või e-mailil: sillametsa@gmail.com
korraldaja MTÜ Mereküla
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Tere, tere tali ja vesi!

S

uplus null kraadises vees
on selline asi, mis paneb
enamus pealtvaatajaid kiljatama, röökima ja appi hüüdma: „issand, sa oled hull!“ Ja
miks peaks siis tegema midagi,
mis on „mitte tavaline ehk ei ole
normaalne!“ Kas normaalsusel
on täpset seletust.
Ela rõõmsalt, liigu vastutuult.
Ära lase valusal tõrjumisel end
heidutada.
Lase looduse uudishimulikul
tarkusel end täita.
Lase maailma müstilisel pärandil end juhtida.
Maali oma lõuendeid, mängi
oma viise.
/ Sir Thomas More, 1478-1535/

Tegelikult on väga äge! Talisuplemine on mu soovide nimekirjas pikemat aega ootel seisnud. Minul sai algus tehtud
möödunud aasta augusti lõpust,
sealt saati jäingi igal hommikul
Ermistu jär ves käima. Soovitavalt ei ole üksinda minna turvaline, sest ei tea ju täpselt kuidas keha reageerib ning „õnnetus ei hüüa tulles“. Otsustasin
katsetada kaugele oma plaaniga
jõuan. Nii möödusidki september, oktoober, veel novembriski oli meel vapper ning mu teekond jätkus. Vaprust hoidsid
üleval ka Pärnu jooksutrennidest treener Anu Teppo ja trennikaaslased Irina ja Elnora, kes
samuti postitasid ning jagasid
pilte oma hommikustest kargetest suplustest Pärnu jões. Nii
hoidsime üksteise motivatsiooni vaatamata vahemaast.
Vesi aina jahenes. Teema läks
aina põnevamaks. Ise ka imestasin, kaua vastu pean? Detsembri algul võtsin vastu väljakutse ja
läksin jooga laagrisse Hiiumaale. Teemaks oli „Smuuti ja jää“.
Varem ei olnud ma joogatanud
ega jääpankade vahel supelnud.
Ees ootas suur meeletreening
ning enda proovile panek, lisaks
nutivaba puhkus.
Jooga laager toimus Surfi
paradiisi lähedal, kaks hommikut jutti käisime seltskonnaga
meres. Otseselt külma ei olnud,

aga tükk tegu oli sellega, et kuidagi suure laine seest tagasi kaldale pääseda! Meri oli tormine
ning kiskus kõik kaldalt endaga
kaasa. Vot, see oli katsumus ja
hirmuga võitlus, sest meri aina
tiris meid väikseid naisi enda
meelevalda. Looduse jõud on
karm ja hirm tugevdab meeli! Peale laagrit jäimegi muljeid
vahetama ja üksteist motiveerima, hoiame ühendust ja jagame
suplusinfot.
Tundub, et suunamuutused
ja väikesed kannapöörded tulevad elus lihtsamini välja, kui
leiad mõttekaaslasi. Detsembrist tekkis probleem ilma külmenes, sest jääkaan sulges järve! Kuna jäässe piisavalt suure
augu sisse raiumine ja mis veel
olulisem, selle lahti hoidmine oli
komplitseeritud siis tuli mõneks
ajaks ujumisse paus. Abi tuli
linnast, kus selle ala harrastajad regulaarselt ujumas käivad
ja nii ujumis koha jäävaba hoiavad. Linnaskäigu päevadel võtsin alati ujumisvarustuse kaasa
ja katsusin leida aja, et korraks
jõkke hüpata. Pärnu jõe talisupluse rajal käib vilgas sebimine,
üks läheb, kaks tuleb. Väga äge!
Ma ei olegi üksinda ! Ma ei olegi üksinda hull. Hurraaa!!!! Vahepeal tekkis küll juba selline naljakas tunne, et kas äkki ..... aga
õnneks ma jonni ei jätnud.
Ühel kaunil pärastlõunal
helistas mulle Eveli Ilvest, kes
uuris talisupluse kohta. Rõõmustasin juba, et saan ujumiskaaslase. Tegelikult soovis ta
minu abi kajastamaks talisuplust kui tasuta sportimisvõimalust Tõstamaal. Oli vaja fotograaﬁ, jääauku ja suplejat! Noo
mis seal ikka. Ei ole ju võimatu
- teeme ära! Tuli päike, karge talveilm, fotograaf ja saemees Toomas. Võtsin oma parima neljajalgse sõbra kaasa ja seadsime
Ermistu järve poole teele. Jääaugu saagimine oli omamoodi elamus. Kaunis vikerkaare mäng
läbi jäise päikese. Oli põnevust
ja ärevust, aga ka rõõmu. Vesi oli
külm ja sügav. Hirm oli ka kuid
ootusärevus pakkus tuge ja jul-

gust proovida. Toomase kaamerasilma
sündisid kaunid
fotokaadrid mis
kaunistavad lehekülge ja kutsuvad
proovima talisuplust kui tervislikku
spordiala. https://
metsaveere.eu/web_
tostamaa/kulastadestostamaad/vee-aares/
ujuma/talisuplus/
Siit edasi õnnestus mul
saada talvise spa suplusrada
Ermistu Puhkeküla kanalisse.
Tänan perenaist Evelini lahkuse ja peremeest Margust saetööde eest! Nüüd on mul oma supluskoht mida heameelega jagan
ka teistega. Hoian korda ja turvalisuse mõttes on ujumiskoht
märgistatud lintidega. Kir ves
on kogu aeg autos kaasas, sest
kunagi ei tea millal miinuskraadid jälle vee kaanetavad. Vastasel korral tuleb enne ujumist
arvestada paarikümneminutilise jäälõhkumise ja raja puhastamisega. Loomulikult iga kord
veidi kardan tumedat ja külma
vett, aga see ongi meelte treening ja proovile panek edasiminekuks. Suurepärane on see, kui
leidub hea sõber, pereliige, tuttav või kaaslane, kes lihtsalt julgustab ning toetab su tegemisi.
toetusel ja innustamisel on suur
jõud.
Ohjaa, muidugi! Energiat
tuli otse brittide juurest. 7. – 14.
veebruarini olid mu kallid sõbrad Kevin ja Kent, isa ja poeg
Inglismaalt külas. Suureks üllatuseks oli Kent minu pärimise
peale kohe õhinas ning soovis
kindlasti talisupluse järgi proovida. Noo, kas tõesti ta julgeb?
Inglismaal (Lääne Inglismaa
- Southport) neil ju talve meie
mõistes polegi. Ühel kenal hommikul seadsimegi sammud järve
poole. Eelnevalt kodus selgitasin nii hästi kui oskasin ja jagasin õpetussõnu ning julgustasin. Järve äärde jõudes tuli meil
kõigepealt kir ves kätte võtta
ning auk lahti lõhkuda. Siis läks
redel vette ja riided said vaheta-

tud. Esimene šokk külmas vees
andis Kenti poolt tegelikult päris
ägeda emotsiooni. Eks see olegi rohkem enda meeltega võitlemine. Ter ve mõistus sunniks kiirelt sellest jäisest nõelte supist põgenema aga mingi
osa sinust sunnib paigal olema,
tõestamaks, et sa saad hakkama! Nii käisime lõpuks järjest
kolmel hommikul talisuplusega sinasõprust otsimas. Kent
muutus järjest vastupidavamaks ning julgemaks. Viimaks
tundus, et talle juba täitsa meeldis ja ta suutis asja juba nautida.
Meil Keviniga oli seda arengut
väga suur rõõm näha! Ermistus
on talisuplusega eriti hea koht
alustada, sest soovi ja võimaluse
korral saab sealt ka sauna tellida.
Miks ma end proo vi le
panen? Sest ma ei oska teisiti.
Kui elu veeretab su teele raskusi, nagu minul lapsepõlves, siis
oled harjunud ennast ületama.
Ja lõpuks valib igaüks ise, millist rada pidi oma elu astub. On
see siis väikeste seikluste ja enda
proovile panekutega või kulgeb
lihtsalt läbi halli sirgjoonelise ja
rutiinse massi. Mina rutiini ja
halli päris kindlasti ei kannata. Ja
talisuplus on minu jaoks just üks
nendest seiklustest, mis annab
elule värvi ja räägitakse, et ka
parema tervise ja pikema ea.
Päris kindlasti on see hea hommikune ärataja ja energiasüst.
Olge ikka rõõmsad ja elage
oma elu ise värvikirevaks! Üks
viise selleks võiks olla talisuplemine.
Janely Kuuskler-Adler
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KUHU MINNA

Kutsume üles osalema näitusel!
VEEBRUAR

Reedel, 22. veebruaril kell 19.00
Tõstamaa rahvamajas
EESTI VABARIIGI AASTAPÄEVA
PIDULIK KONTSERT-AKTUS

MÄRTS
Reedel, 8. märtsil kell 19.30
Tõstamaa mõisas
NAISTEPÄEVAKONTSERT,
esineb TRIO ROMANSID
Esmaspäeval, 11. märtsil kell 18.30
Tõstamaa mõisas
KINOÕHTU “Tõde ja õigus”,
kell 18.00, ringvaateks film “Kodutee”
Neljapäeval, 21. märtsil
Endla teatri ühiskülastus, muusikal “Oliver Twist”.
Piletid saadaval Tõstamaa raamatukogus.
Väljasõit 17.30 aleviku poe eest.

APRILL
Reedel, 5. aprillil kell 12.00
Tõstamaa mõisas
SOLISTIDE KONKURSS “Muusika meid kõiki seob”
Laupäeval, 13. aprillil kell 21.30
Tõstamaa rahvamajas
SUUR SÕPRADE PIDU.
Peo tõmbavad käima Manija Poisid, rajumalt jätkab
Cool Päxe, neile sekundeerib DJ Riho Pruul.
Korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel täiendusi ja muudatusi.

TEATER UKSELT UKSELE
21. märtsil külastame taas koos
Endla teatrit. Seekord läheme vaatame
muusikali „Oliver Twist“.
(piletid 1., 2. ja 3. reas)

Pilet 18 eurot ja bussisõit 2 eurot
Piletite broneerimine ja tasumine
Tõstamaa raamatukogus. Info tel: 449 6184
Väljasõit poe juurest 21. märtsil kell 17.30
Broneeritud on 40 piletit, pileti broneerimisel või
tasumisel palun jätke kindlasti oma kontakt.

Kasutage head võimalust astuda bussist
otse teatrisaali!

Ilukirjas esitatud eesti luule
näitus „KAUNIS EMAKEEL“
Tõstamaa rahvamajas
Aasta 2019 on kuulutatud eesti keele aastaks,
et tähistada vääriliselt riigikeele 100. aastapäeva.
Selle raames avame Tõstamaa rahvamajas 22. veebruaril
ilukirjas esitatud eesti luule näituse „KAUNIS EMAKEEL“
Näitusel osalemiseks:
1. Vali välja üks eesti luuletus või luulerida, ning püüa
see kaunilt kujundada ja ilukirjas paberile kanda.
2. Tuua töö Tõstamaa raamatukokku hiljemalt 20.
veebruariks. Lisada luuleridade autor, samuti märkida töö teostaja ja kontakt.
Lisainfo tel: 523 6350
NB! LISATEADE!
Ootame aktiivset osavõttu, kuid mõistame, et tööde
teostamine on aeganõudev, seega anname teada, et
osalemise huvi korral võib esitada oma töö ka hilisemalt
(mitte eelnevalt märgitud 20.02).
Küsimuste korral palume lahkelt ühendust võtta
Tõstamaa rahvamajaga / kontakt 523 6350.
Häid ideid ja julget teostamist!
Meil on ilus keel, jäädvustame seda kaunilt ka kirjas!
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Reedel, 22. veebruaril kell 19
Tõstamaa rahvamajas

Esinevad kohalikud isetegijad:
Vokiratas, Reedene Rõõm, segakoor,
solistid, instrumentalistid jne.
Tantsuline tervitus:
Karl Sutt ja Pauliine Mäesalu.
Avame näitused:
Eve ja Karmen Kääri loodusfotod ja
ilukirjas esitatud eesti luule
"Kaunis emakeel".
Aktusele järgneb piduõhtu ja
tantsukeerutus koos
ansambliga Sirli.
Rahvuslikke suupisteid pakub
Janely Koduköögi kohvik ja AnuPagar.
Avatud rahvamaja kohvik.
Tasuta

Veebruarikuu
juubilarid
ELFRIDE-ARMILDE UDU 97

Soovime Epp Mariale
28. jaanuari tähtsa
sündmuse puhul
õnne, tervist, rõõmu ning
jätkuvat loomingulisust!

LIIVIA TÕNISSON 89
AINO KOSENKRANIUS 88
HELGI SALUMETS 87
EDUARD ALUMETS 85
LIIVIA LANGUS 84
AIN TILK 82
LUULE HALJAS 78
AILI-MAARJA ALUMETS 77
ARNE NURM 77
EVALD LEAS 77
ARNE VESIK 77
AINO RAND 76
KALLE LEHESTE 74
ANNE OJAKALLAS 71
ARNO SUTT 71
AINO RAAVIK 70
LEINO BLASEN 70

JUTA RÄHN
10.05.1929 – 06.02.2019

AVO PULL

10.02.1963 – 07.02.2019

Sinu loomingu austajad Tõstamaalt

