Nr 3 (268) / märts 2021

Emotsioonid pildile ja hapnik kopsu!

Iga uus kevad algab linnukontserdiga
Eestis on tihti nii, et kui keegi on
näinud tundmatut linnukest, siis selle
kirjeldus on järgmine: “Väike pruun.”
Või: “Väike hall.” Terasem vaatleja:
“Väike hallikaspruun. Tegi siuts.”
Ja siis vaadatakse sulle küsivalt otsa:
kes see oli?
Tõnu Õnnepalu “Aaker” (2019), lk 175

A

lustasin aktiivsemalt looduse pildistamisega natuke rohkem kui aasta
tagasi. Avastasin, et looduses liikudes on nii palju põnevat, mida pildile püüda. Aga tunnistan ausalt, et fotograaﬁas olen
alles täiesti võhik ja algaja ning teen seda
lihtsalt hobi korras.
Esialgu pildistasin kompaktkaameraga,
kuid siis tekkis tunne, et võiks proovida peegelkaamerat. Ostsin kasutatud peegelkaamera ja hakkasin lihtsalt katsetama. Palusin Toomas Mitilt natuke abi, et fotograa-

ﬁa põhitõed selgeks saada, kuigi need särid,
avad, ISOd jm on mulle siiani veel üsna
segased. Arenemisruumi on veel kõvasti.
Aga minu jaoks on oluline loodusest saadav
emotsioon ja selle pildile püüdmine.
Üritan vabadel päevadel palju looduses
uidata ja mul on välja kujunenud oma lemmikrajad. Põhiliselt liigun kodu ümbruses
Seliste ja Pootsi kandis ning väga tihti ka
Munalaius.
Kõige rohkem olen pildistanud linde ja
kohanud nüüd ka selliseid liike, keda varem
polnud näinudki. Näiteks olen viimase aas-

ta jooksul üsna lähedalt saanud imetleda händkakku, kodukakku ja värbkakku.
Munalaius olen pildile püüdnud roohabekad, mustsaba-vigled, ristpardid ja palju teisi
huvitavaid liike.
Mida rohkem liigud, seda rohkem hakkad looduses tähele panema, tunnetama,
märkama. Hakkad taipama kus, millal ja
keda võid kohata. Liikumine värskes õhus ja
positiivsed emotsioonid loodusest innustavad mind. Jagan enda fotosid ka Instagramis
anu.peterson kontol.
Anu Peterson
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uidas ka ei püüa rasvatihane oma
lauluga mõista anda, et selles aias
on tema territoorium, võtavad tiibadega saputavate kuldnokkade viled õues
võimust.
Tihastele valmis äsja mitu majakest,
paneme suuri lootusi, et kapsaussid neile
maitsma hakkaksid.
Näib, et kapsa saagikuse osas konnadele lootma jääda ei saa, nimelt on vihmauss
palju toekam ja mugavamalt tarvitatav toit.
Arvestades seemnekogust, mida linnud
talvel nahka panid on meil suured ootused,
et nii mõnigi neist siia kanti pesitsema jääb.
Seeläbi loodame suuremat õuna ja marjasaaki.
Lindudele on kevad nagu iga teine. Sõbrad aina saabuvad. Lõoke võitleb taevalaotuses vihma ja tuulega, haned on kenasti
paari võtnud ja kõik teised pisilinnud röögivad üksteisevõidu puudel ja katustel.
Meile on kevad nagu eelmine. Pere
on kodus. Vanemad peavad pikki koosolekuid üle interneti. Mudilased lippavad
lauda vahet, et lõputult talledele nimesid
panna ja neid süles nunnutada või mereääres kive ja karpe otsida ning vanaisaga
ATV tiir teha.
Kõikidest suure ilma jamadest hoolimata on iga päev lastelastega koos olla nagu
kingitus. Iga tuttavaks saav lind, loom,
täht, taim õpetab last vaatlema ja jälgima.
Meie, vanavanemad saame olla õnnelikud
ja uhked. Nemad ise saavad sellest aru alles
siis kui on meievanused.
Kui oled kodus on kindel maa jalge all
ja üsna turvaline tunne. Mõeldes homsele
läheb juba väga ebakindlaks – tuleb suvi, ei
tule suvi, lähme kooli, ei lähe kooli.
Kohe on karjalaske päev. Ei, hoiame
parem veel kinni nii looma- ja inimkarju.
Ehk tuleb edaspidi rammusamat rohtu.
Ülle Tamm,
toimetaja

TOIMETUS
Toimetaja: Ülle Tamm tel 505 5340,
küljendaja: p2
Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus
Tõstamaa osavallakeskus
Internet: www.tostamaa.ee
Levi: Tõstamaa PMÜ kauplus, Tõhela raamatukogu, Tõstamaa raamatukogu,
Pootsi pood, Tõstamaa bensiinijaam.

 Võtsid osa: Karoliine Kask, Toomas
Rõhu, Mark Soosaar, Madis Veskimägi;
Anu Randmaa, Mati Lehola. Puudus: Tõnu
Salu.
Kutsutud: Tõstamaa osavallakeskuse
juhataja Anu Peterson, õigus- ja personaliteenistuse jurist Evelin Talviste, piirkondliku arengukomisjoni aseesimees Mati Sutt,
planeeringute spetsialist Merle Mõttus,
Tõstamaa keskkooli direktor Toomas Mitt.

PÄEVAKORD:
1. Pärnu Linnavolikogu otsuse eelnõule
„Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Männikuste
külas Köössa-Kadri kinnistule“ arvamuse
andmine.
Eelnõu tutvustas planeeringute spetsialist Merle Mõttus. Arendaja soovib suurendada hoonete kõrgust 10% ehk 0,38 m, et
vahetada välja olemasolevad vananenud
hooned uute vastu, parandamaks nõuetele
vastavaid majutustingimusi, mis tähendab
rohkem kasutajaid ning rohkem voodikohti. Suurendamine ei too kaasa detailplaneeringu olemuslikku muutmist ning ei lähe
vastuollu piirinaabrite õiguste ega avaliku
huviga. Toimus arutelu.
OTSUSTATI: Toetada esitatud eelnõu.
2. Arvamuse küsimine üldplaneeringut
muutva detailplaneeringu algatamiseks
ärihoone lubamiseks ehituskeeluvööndisse
(Värati sadam).
Merle Mõttus andis antud teemast ülevaate. Värati sadama alale on esitatud
detailplaneeringu algatamise ettepanek.
Kavandatud on 3-korruseline sadama hoone. Toimus arutelu.
OTSUSTATI: Nõustuda detailplaneeringu algatamisega.
3. Soomaa katastriüksusele päikesepargi
rajamiseks arvamuse andmine.
Merle Mõttus andis antud teemast ülevaate. Tõstamaa alevikus asuvale Soomaa
kinnistule soovitakse rajada päikeseparki. Soomaa kinnistu on maatulundusmaa,
üldplaneeringuga määratud tootmismaa,
kus on lubatud tootmistegevused. Kinnistu
läänealal on puhkemaa riba. Kas on vastuvõetav alevikku päikesepargi rajamine? Toimus arutelu.
OTSUSTATI: Mitte toetada Soomaa
katastriüksusele päikesepargi rajamist.

Trükikoda: OÜ Hansaprint
Tiraaž: 500 tk
Saatke meile oma jutte ja fotosid aadressil
leht@tostamaa.ee

4. Ülevaade Tõstamaa keskkooli distantsõppest ja SA Tõstamaa Mõis arengutest.
Ülevaate tegi direktor Toomas Mitt. Distantsõppel on oldud juba 4 kuud, varem on

koolis tehtud mõned distantsõppepäevad.
Esimeseks probleemiks oli e-keskkondade rohkus, järgmine probleem, et kui õpilasel pole arvutit. Kool peab tagama õpilasele juhendatud õppe. Õpilaste eesmärk
on enesejuhitud õppimine, kes kontaktõppel tubli on ka distantsõppeajal tubli. Toimus koormuse hüppeline kasv nii õpilastel kui õpetajatel. Lisatuge vajav laps saab
tulla kooli kontaktõppele. Toitlustamine on
kahenädalase tsükliga, kõik soovijad saavad
kooli poolt kahenädalase toidupaki. Kool
on liitunud Oﬃce 365 tarkvaraga, e-Kool
on tähtis keskne koht, õpetajad kiidavad
OPIQ keskkonda ja uus väljakutse on Open
Board. Distantsõppe jaoks on vaja uusi ITvahendeid. On vaja reaalseid investeeringuid tehnilistesse vahenditesse ja keskkondadesse.
SA Tõstamaa Mõis tegutseb aastast
2003. Eelmisel suvel oli kokku 2092 külastajat, nendest 1100 teatrikülastajat ja umbes
sama palju turiste, kes majaga tutvusid.
Aastal 2020 oli kaks suveetendust. Sel
suvel toimub mõisas samuti kaks etendust:
„Praegu pole aeg armastamiseks“ ja „Läbi
kõigi elude ma otsin sind“. Igal suvel on töötanud õpilasmalev. Osaleme ülevabariigilises õpilasmalevate tegemistes i-punktiga.
Iga päev on võimalik külastada mõisamaja.
5. Jooksvad küsimused/infominutid.
Anu Peterson informeeris osavallakogu, et Omniva on teavitanud plaanist Tõstamaal ümber korraldada postiteenust nii,
et sulgeda Tõstamaa postkontor ja avada
Tõstamaa postipunkt. Postipunkti osas käivad läbirääkimised Tõstamaa raamatukogu töötajaga. Postipunktide kontseptsiooni kohaselt osutab postiteenuseid koostööpartner partnerlusleppe alusel. Partneri tasustamine toimub kuutasu maksmise
põhimõttel, kaupade müügil on vahendustasu 5%. Postipunktis pakutakse teenust
vähemalt viiel päeval nädalas. Tõstamaale paigaldatud postiautomaadile on lubatud paigaldada lisakappe. Piirkonda jääb
ka edaspidi teenindama postikuller, personaalne postiteenus tööl ja kodus. Postikuller osutab samu teenuseid, mida saab postiasutuses teha. Milline on osavallakogu
arvamus Tõstamaa postkontori sulgemise
kohta? Toimus arutelu.
OTSUSTATI: Mitte nõustuda Tõstamaa
postkontori sulgemisega ja teha Omnivale
vastav pöördumine.
Täismahus koosoleku protokoll on leitav
Pärnu linna dokumendiregistrist.

TOK
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Piirangud raamatukogus ei sega lugemist
Alates 11. märtsist on raamatukogudes kontaktivaba
laenutus, st avariiulitelt ei saa
ise raamatuid valida ega kohapeal ajakirjandust lugeda.
Väljastame ainult reserveeritud raamatuid. Tee oma valik
veebilehelt lugeja.ee ja võta
ühendust oma raamatukoguga.
Avatud on internetipunktid,
kasutamiseks on vajalik eelnev
registreerimine.
E-raamatute lugemiseks on
võimalik teha endale Tallinna
Keskraamatukogu digiraamatute andmebaasis kasutaja konto
aadressil: ellu.keskraamatukogu.ee.
Marge Päästel

Muinsuskaitseamet ootab noorte
päranditegijate lugusid

M

uinsuskaitseamet kuulutas välja Päranditegijate konkursi, mis kutsub noori enda ümber olevat ajalugu
märkama ja seda lugude kaudu
teistele tutvustama. 2021. aasta konkursi teema on „Peidus
pärand“ ja lugusid saab esitada
kuni 31. maini.
„Igas maakonnas on mõni
silmapaistev maamärk või paik,
mis on külastajate magnetiks ja
mida terve Eesti teab. Tänavu
otsime laiadele massidele teadmatut - peidus pärandit, mis
on laiale ilmale tundmatu, kuid
omab suurt tähtsust ja tähendust just kohalike inimeste
jaoks. Igal paigal ja kogukonnal
on oma lugu ning igal pool leidub pärandit, mille üle uhkust
tunda ja millest ka teistele jutustada,“ ütles Muinsuskaitseameti
peadirektor Siim Raie.
Ootame konkursil osalejaid
rääkima lugusid oma kodukandi peidus pärlitest, käega katsutavast kultuuripärandist, mis
on meieni möödunud aegadest
säilinud ja millel on just sealsetele noortele oluline tähendus. Selleks võib olla kas mõni
põnev maja, riide- või tarbeese,

pildikogu, looduslik pühapaik –
kultusekivi, hiiekoht, allikas või
maa sees peidus olev arheoloogiline paik.
Lugude jutustamise vorm
on vaba. Võib teha animatsiooni, kuuldemängu, e-raamatu, video, mängu, koomiksi
või muul moel, vorm on vaba
– loovus loeb!
Tänavune teema „Peidus
pärand – see, mis otse silme
ees, võib vahetevahel jääda
hoopis kahe silma vahele“ on
seotud septembris toimuvate Euroopa muinsuskaitsepäevadega ja võitjad kuulutatakse
välja septembri teisel nädalal
koos Euroopa Muinsuskaitsepäevade avamisega.
Lugude esitamise tähtaeg
on 31. mai 2021, osaleda võivad kuni 19-aastased noored
kolmes vanuseklassis, seda kas
üksi või meeskonnaga.
Konkurssi korraldab Muinsuskaitseamet koostöös Pärandi va de ri te al gatu se, Ees ti
Vabaõhumuuseumi ja Riigimetsa Majandamise Keskusega.
Lisainfo ja tööde esitamine
aadressil www.paranditegijad.
ee

Pootsi
raamatukogu
Tel 449 6330
Avatud: K, R 11.00 - 18.00
e-post: pootsi@pkr.ee

Tõhela
raamatukogu
Tel 449 6523
Avatud: T, N 11.00 - 18.00;
L 10.00 - 15.00
e-post: tohela@pkr.ee

Tõstamaa
raamatukogu
Tel 449 6184
Avatud: T-R 10.00 - 18.00;
L 11.00 - 16.00
e-post: tostamaa@pkr.ee
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Seitse suve Tõstamaal kolmest la
L

apsepõlves paistis tüdruku
üheksandal korrusel asuva kodu aknast hall kivilinn koos Olümpia hotelli tornmajaga.
Marakratid madistasid majade vahel ja ümber lähedal asuva kiriku. Äravisatud näärikuuskedest meisterdati onne, oli ka
mõni puu kuhu ronida. Hakkaja
Kersti pani oma äri püsti, müües
soomlastele liivakooke, vastu sai värvilistes pakkides hästi
lõhnavaid niiskeid salvrätikuid.
Need tundusid tõelise kapitalismi imena, mida oli päris mõnus
suus lutsutada.
Lasteaed ja kool said läbi hekseldatud samuti pealinnas nõnda, et üdini linnapiigaks võib
vabakutselist näitlejat, Kersti
Tombakut lugeda küll. Seda aga
ainult esmapilgul.
Suviti kolis Kersti koos perega Simunasse tädi juurde. Kuna
perel autot polnud siis erilised
reisisellid ei oldud ning ka nädalavahetused möödusid Simunas. Deviisiks oli, et kõik tuleb
ära teha!
Suvi maal tähendaski kõike seda, mis loodus talutööde
järjekorras ette andis. Marjade korjamine, rohimine, moosi keetmine, mahla aurutamine,
heinategemine, tädi juures laudas sõnniku lükkamine ja igasugu muud laudatööd. See oli normaalne, et kogu aeg pidi midagi
tegema ja suvi tundus pikk ning
mõnus. Üks tore mängimine
toimus vanaema majas, mis jäi
tühjaks samal aastal kui Kersti sündis. Laudas aga oli kõik
nii nagu oleks äsja latrites olnud
vasikad ja lehmad, sulus siga,
õrrel kanad ning just hirnatanud
hobused. Just seal käis tüdruk
kujuteldavate loomadega mängimas.
Suuremana sai ka raamatuid
lugeda ja ikka seda, mis talus
parasjagu võtta oli. Loomingu
Raamatukogu sarjast kujunes
Ingmar Bergmani „Fanny ja Alexander“ Kersti suureks lemmikuks. Näitemängu vormis kir-

jutatud lugu oli ikka ja jälle nii
fantaasiarikas lugeda. Talveks
oli linnarahval toidulisa keldris
olemas. Seda teadis Kersti küll,
et edaspidi tahaks ta vanaema
maja parendada, aga kas päriselt
sinna elama asuda, selleni tuli
veel kasvada. Vanu mööblijuppe oma kodudesse ostes mõtles
ta alati, et nad sobiks ikka maale
ka. Vanad, looga asjad ümbritsevadki Kerstit tänases kodus.
Tombak ei teagi, miks ta näitlejaks õppida tahtis. Ega ta seda
kellegile ütlema ei tõtanud, et
äkki hakkavad naerma. Koolis
tuli lugeda luuletusi ja oli muidki esinemisi. Tugitooli teatrit
telekast meeldis vaadata. Igatahes lõpetas Kersti 1999 Viljandi Kultuurikolledži näitleja kutse taskus. Õpetajateks Peeter
Tammearu ja Kalju Komissarov. Kursuse lõpetas 9 näitlejat.
Praeguseks on neist teatris veel
ainult Tanel Ingi ja Ireen Kennik.
Kolmandal kursusel sündis
Kerstil tütar. Koma ütles selle
peale: ”Kurat, seda ma kartsin!”

Kerstile tuli appi ema ja naine
ei jäänud koolis grammigi teistest maha. Tihti sõidutas just see
sama karuse kuulsusega Koma
Kerstit koju last imetama ja siis
ruttu proovi tagasi. “Noor inimene suudab ju kõike,” hüüatab
Tombak.
Kohe peale lõpetamist kutsus Üllar Saaremäe noore näitlejanna tööle Rakvere tearisse.
Need olid väga tihedad tööaastad ja andsid läbi paljude rollide kõvasti kogemusi. Lisaks
veel emaroll väikesele Arabellale, õnneks leidis naine imehea
hoidjatädi. Tempo oli meeletu,

väljasõidud, proovid, etendused. Täna on Arabella juba 23ne
ning õpib Tartu ülikoolis Hispaania ﬁloloogiat ja eripedagoogikat. Ema on uhke, et tütrest on
kasvanud kihvt inimene ja tema
truu kaaslane eluteel. Rakveres
möödusid kuus aktiivset aastat.
Eda si viisid valikud naise pealinna. Julge otsus hakata vabakutseliseks ja sünnitada
kaks last järjepanu. Arabella pidi
kooli minema. Algul naine kohe
väga kartis, hiljem oli pettunud,
aga siis otsustas, et kui parajasti tööpakkumisi pole, teeb neid
asju, mis talle näitlemise kõrval
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mbast rääkimata

ka väga meeldivad.
Töid oli nipet näpet, aga ühel
talvisel päeval helistas Gerda
Kordemets ja pakkus suveks
tööd Tõstamaale. Kerstil polnud õrna aimu kus selline koht
asub. Tombaku arvates ei ütelnud tema nimi tõstamaalastele
enne suveteatrit just ülearu palju. “Pruutide kool” 2011. aastal juhatas sisse seitsmeaastase
suveteatri perioodi.
“Kõik rollid said tehtud suure südame soojusega ja neist
kõigist õppisin palju,” jutustab
Kersti. Oh, millised suurepärased näitemängud oli Gerda loonud ja millised lavapartnerid!
Esimestel aastatel, kui Eva-Marie ja Karl-Ants olid väiksemad,
kihutas Kersti tihedalt kodu ja
Tõstamaa vahet, aga lõpu poole oli isegi natuke tudengielu ja
melu tunne. Kui sai paar nädalat Tõstamaal oldud siis kadusid
kõik argimured. Naeru ja nalja
kogus oli talve üleelamiseks olemas.
Õhtuti arutati igasugu maailma asju, nuteti ja naerdi. Need
suved olid imelised, lisaks teatritegemisele elati sisse ka kohalikku ellu. Satuti kontvõõrana pulmadesse, matustele, juubelitele
– nii kodune tunne Tõstamaa
peale mõeldes. Loodetavasti on
kohalikud näiteseltskonna veidrused andestanud.
Vanaema maja kõpitsemine
tuli ellu sujuvalt. Algul elati suviti, aga praegu saab kenasti aastaringselt sees elada ja pealinna

elu on seljatatud.
Täieõiguslik Metsaraja talu
perenaine ütleb, et toita tuleb
iga päev 15 lammast, 5 kana ja
kukk, tulekul 9 tibu, 2 koera,
4 kassi, talviti paarkümmend
varblast ja peotäis leevikesi.
Süüa tuleb teha endale ja kolmele lapsele. Koroona tingimustes tõustakse kell seitse (muidu
kooli sõites kell 6). Järgida tuleb
arvutikasutuse järjekorda, keda
vaja aidata. Kohati räägitakse igas toas ise keeles. Kuuenda
klassi ülesannetega saab Kersti
veel hakkama. Närvitseja saadetakse õue rahunema. Kõige
tüütum on kogu selle koduõppe
juures tehniline keerukus. Palju, palju on Arabella ema arvutialaselt koolitanud ja arendanud.
Kõike muud, aga õpetajaks ei
hakka Kersti iialgi.
Söögitegemisega on nii, et
tundub nagu maailmas oleks
ainult viis toitu, mida lapsed
söövad. Hommikusöökidega
on veel hullem, seal on ainult
kaks varianti. Lähim pood on
kaheksa kilomeetri kaugusel
Koerus. Suvel tarbimiseks kasvatab naine aedvilju ise. Keldrit ei kannata kahjuks teha, sest
talu asub lohus. Natuke lambaliha ja mune saab enda majapidamisest.
Lammaste pidamine sai alguse sellest, et suveteatri trupp käis
Manijal Riidal, kus Kersti nägi
lambaid lähemalt. Otsus tuli
ühel hommikul, kui ta tiris käsit-

Ü

kskord lontsis üks imeliku rihmaga koer hoovi, Kersti asus kohe sõbralikult eksinud koera poputama. Vedas
tuppa, andis süüa ja võttis kohmaka rihma ära.
Mõne aja pärast eksis õuele mees. Kersti küsima, et ehk on
peremehel koer kadunud, kena loomake just leitud ja toidetud.
Jahimees ühmas, et tänase jahiga on siis ühel pool. Rohkem
pole seal kandis jahimehi nähtud. Eks võib kohalik ikka vaadata küll, et täitsa uhuu, arvab Metsaraja emand.
si kõrget rohtu ja raadas võsast
ühte õuenurka puhtamaks, võttis telefoni ja helistas Riidale
ning tellis kaks lammast.
Praeguseni Metsaraja talu
lambakarjas elavad saarlased
Lammas, Globus ja Nupsik tõstsid autokabiinis Pärnu tänavatel sõites korralikku kisa. Uues
kodus lasid nad aedikust kohe
jalga ning tagaajamine kestis
pimedani. Kersti sõnul oli algus
väga hirmutav. Nupsik oli eriline, sest tema lihtsalt trügis saarelt koos teistega minema ja nii
oligi karjas esialgu kolm utte.
Siis tulid esimesed poegimised
ja alati oli hea Üllele helistada,
kes nõu andis.
Praegu on lambad sõnakuulelikumad kui Metsaraja koerad.
Vahel käivad aknast televiisorit
vaatamas, ikka väga sotsiaalsed
tegelased. Ilma Tõstamaale sattumata ei oleks neid lambaid vist
tulnud.
Rooside kas vatamine sai
samuti alguse külaskäigust Eha
ja Urmase roosiaeda. Kord ostis
ta roosikasvatajatelt kolm Kanada roosipõõsast, mis tänaseks

on kasvanud suureks ja võimsaks. Kersti leiab, et roosid on
maailma lihtsamini kasvatatavad lilled.
Ümberringi elavad põdrad,
kitsed ja karud, kes isegi ei pööra pead kui Kersti autosõitudel
käib. Ühele poole paistab silmapiirini põld, teisal kõrguvad
metsad.
Kohe kui külateel asuvad liikuma maasturitega valgetes ﬁrmatennistes vennikesed, hakkavad läheduses puud langema ja
seda on Kerstil väga valus vaadata. Peab ise valvas olema, et teed
tümaks ei sõideta. Kohalikud on
juba harjunud, et kuskil seal taga
metsas eleb üks veidrik.
Selles mõttes on ük sikus
kohas ütlemata hea elada, et
teed mis tahad. Vahel ei lähe
auto käima ja kui helistada siis
ikka tullakse appi, sest tegelikud
on inimesed head ja lahked ning
Kerstit on hästi vastu võetud.
Kunagi ütles kolleeg Ines
Aru, et see näitleja ei ole mingi
näitleja kui teda huvitab ainult
teater.
Ülle Tamm
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Süüta küünal ja mälesta

Tõhela kunagine koolimaja, ehitatud 1874.

Tõstamaa kuulus vallavanem Vassili Ojamets (1894-1979 Ermistu küla
Oja talu) Siberist tagasi. Teda intervjueerib Tartu Ülikooli dotsent Aino
Valmet 1975. aastal.

28. juunil 2014 samas küüditatute mälestuskivi avamisel kõnelemas
Linda Jalakas (Kütt, sünd 1926) kes oli 12 ja pool aastat sunnitööline
nr 371.
Kivil on sõnad:

SIIT TÕHELA KIVISE KOOLIMAJA JUUREST
ALGAS 25. MÄRTSIL 1949 TÕSTAMAA VALLAST
KÜÜDITATUTE JULM TEEKOND SIBERISSE.
Paljud jäid Siberisse. Tõhela küla Kirikaluse-Vaino talu Aleksander Kunder (1908 - 1990) Maria Kunderi (Tork) haual (1911 - 1953) koos nende
kolme tütrega: Maie (1932 - 2011), Ilme (sünd 1937), Anne (sünd 1948
Omski oblastis Kalatsinski rajoonis Ivanovka külas).

Meenutas Vaike Hang
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Kus on teie südametunnistus, reostajad?

P

ühapäe val, päev enne
naistepäeva, tekkis mul
soov teha pikem jalutuskäik loodusesse. Meelitasin kaasa tütre Stella ja koera Turbo.
Ilm oli sel päeval heitlik – küll
oli päikest, siis tuult, mis põldudel lahtist lund keerutas ja
sügavat vaikust metsas puude
vahel. Lumevaip teel oli suhteliselt puutumatu, kohati olid meie
jäljed metsarajal ainsad. Milline
luksus, kas pole? Põtru me seekord ei kohanud, kuid nii mõnegi kitsega tegi Turbo pikemad
jooksutiirud. Hetk, kui koer kitsi
näeb, jalad kõhu alt välja sirutab
ja kihutama pistab, on omaette
vaatemäng - naljakas ja lustlik.
Poolel teel soovis Stella jalga puhata. Otsisime istumiseks
kändu või mahakukkunud puud
… aga leidsime hoopiski … kapi!
Improviseerisime endile kapptooli.
Istusime ja nautisime. Mulle
meeldib väga loodust vaadelda:
puid-põõsaid, samblikke-samblaid, metsaaluseid taimi. Nii
olen leidnud mõnegi kasekäsna
– aarde immuunsussüsteemile.
Lasime silmadel ümbruses
rännata, kui korraga märkasime
midagi tavatut. Lume alt paistsid
rattad. “Ehk on keegi oma jalg-

ratta metsa kaotanud,” mõtisklesin. Otsustasime asja lähemalt uurida. Puhastasime rattad
lume alt välja ja … jalgratta asemel kössitas metsa all hoopiski
ratastool?! Kas imeline paranemine või nahaalne looduse reostamine? Ilmselgelt ja kahjuks
siiski viimane.
Otsustasime kohe, et tuleme
tagasi ja viime loodusesse mittekuuluva eseme prügimäele.
Õnneks on sarnase kraami jäätmejaama andmine tasuta.
Nädal hiljem sõitsime Stellaga kaasikusse tagasi. Sikutasime
ja lohistasime ratastooli autole ja
viisime jäätmejaama. Tore. Üks
võõrkeha looduses vähem. Kapp
jäi kahjuks maha, sest oli vettinud ja meie jaks ei käinud selle
tõstmisest üle. Ootame kuivemat aega. Kindlasti toimetame
ta metsa alt ära.
Täna on mul kodunt väljudes
kilekott taskus, sest ikka ja jälle
on kellelgi midagi käest maha
pudenenud. Mul ei ole raske
kummarduda, ese kotti pista
ja prügikasti panna. Olen uhke
tütre ja poja üle, sest ka nemad ei
kõnni maasolevast prügist niisama mööda.
Loodus on suur energiaallikas. Eestimaal õnneks metsa veel jagub, jätkuks inimestel

vaid oidu ja mõistust seda hoida.
Metsa prügimäena kasutamine
peaks olema eriti rangelt karistatav ja isikud, kes metsa reostavad, peaksid avalikus häbipostis
olema.
On suur rõõm, et meil on
palju inimesi, kes hoolivad ja ka
hoolitsevad sellest eest, et loo-

duses vähem prügi oleks. Ning
minu süda on rahul, sest oleme
perega saanud anda oma panuse.
Hoolime oma kodukohast!
Lugupidamisega
Janely, Stella ja
Turbo ehk Turps

Kutsume püüdma kuldnoka laulu!

K

uldnokk on tuntud kui meisterlik
erinevate häälte jäljendaja. Oma laulus võib ta imiteerida nii teiste lindude laule ja häälitsusi kui ka kõikvõimalikke
muid helisid, mida ta oma ümbruses kuuleb
– olgu selleks kasvõi kassi näugumine või
värava kriuksumine. Häälega veiderdades
võib ta segadusse ajada nii kogenud ornitoloogi kui ka keskmiselt osavama linnuhäälte äpi.
Selleks, et teada saada, kui varieeruv on
kuldnoka laul Eestis ning kui mitmekesist
laulu see liik ikkagi laulab, kutsume kõiki
kuldnoka laulu salvestama. Praegu, 2021.
aastal salvestatud helid on väärtuslikuks ajalooallikaks tulevastele põlvedele ning annavad võimaluse vaadelda ja võrrelda Ees-

ti helimaastikku praegusega ükskõik kuna
tulevikus.
Kuldnoka laulu salvestamiseks ja samal
ajal tema vaatluse talletamiseks soovitab
Eesti Ornitoloogiaühing valida endale sobivaim digilahendus.
Sa saad kasutada:
1. veebirakendust “Legulus”;
2. nutiseadme rakendust “Legulus” (Androidile);
3. nutiseadme rakendust “Minu loodusheli” (Androidile);
4. andmehalduse infosüsteemi PlutoF
töölauda.
Juhendit nimetatud rakenduste abil häälte salvestamiseks saad lugeda https://eoy.
ee/kuldnokk/uudised/aasta-lind/kutsumepueuedma-kuldnoka-laulu

lehelt. Kõik nende rakenduste kaudu salvestatud helivaatlused jõuavad ka Eesti elurikkust koondavasse portaali eElurikkus,
mille kaudu saavad avaandmetena nähtavaks ka ülemaailmses elurikkuse andmevõrgustikus GBIF.
Helivaatlused tuleb valitud rakenduse
kaudu teele saata enne 31. maid 2021.
Tublimaid salvestajaid ornitoloogiaühing tunnustab ja jagab ka auhindu. Eripreemia saab huviline, kelle kuldnoka laulu
salvestises on kuulda kõige mitmekesisem
helimaastik (ehk kõige rohkemate on lisaks
kuulda teiste liikide hääli).
Teave: veljo.runnel@ut.ee
Veljo Runnel
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Loo linnusõbralik aed!

K

oos üha kõrgemalt käiva päikese ja soojemate
temperatuuridega saabuvad meile paljud ränduritest
linnud. Mõned neist on Eestisse
jõudes oma rändetee lõpul, teised tutvuvad Pärnumaaga vaid
ülelennul või peatuvad põgusaks
puhkepausiks. Osa neist lindudest võivad asuda pesitsema just
sinu koduaeda.
Juba praegu on meile saabunud esimesed rändlinnud – luiged, haned, kiivitajad, lõokesed
ja muidugi kevadekuulutajad
kuldnokad – kes asuvad endale
sobivat pesapaika otsima. Kohe
on jõudmas ka rästad ja puna-

Linavastrik. Foto: Peter Lind

rinnad. Pesapaikade osas saab
inimene lindusid aidata, paigaldades oma aeda erineva avasuurusega pesakaste.
Nii on lisaks 2021. aasta linnule kuldnokale võimalik ehitada kodusid ka tihastele, puukoristajale, must-kärbsenäpile ja
teistele. Juhendid, kuidas pesakaste meisterdada, leiab Eesti
Ornitoloogiaühingu kodulehelt:
www.eoy.ee/pesakastid-lindudele.
Kui soovid oma aeda elurikkamaks muuta, siis peab lisaks
pesakastidele aed olema võimalikult mitmekesine. Seal võiksid
olla erinevad valgustingimused,
mõnes paigas võiks rohi olla
kõrgem, mõnes madalam. Lindudele meeldivad ka marjapõõsad ja puud. Vaata veel häid nippe siit: eoy.ee/aed/linnusobralik-aed.
Kindlasti tasub jälgida ja
tundma õppida, kellega jagame
oma aeda, kodulähedast parki
või igapäevast jalutusteed. Eesti Ornitoloogiaühing on loonud
aiaomanikele võimaluse kõik
aias kohatud linnud mugavalt
üles märkida aialinnupäevikusse eoy.ee/aed.
Lisaks kohatud sulelistele
saab sinna märkida ka vaadeldud putukaid ning tärganud taimi.

Must-kärbsenäpp. Foto: Karl Adami

Lisaks päevikutäitja avastamisrõõmule täienevad nii harrastusteaduse kaudu ka teadlaste teadmised liikide fenoloogiast ehk millal rändlinnud
tagasi jõuavad, taimed õitsema
hakkavad ja putukad välja ilmuvad. Aasta-aastalt neid andmeid
kogudes saame jälgida näiteks
kliimamuutuste mõju.
Möödunud aastal sisestas
päevikusse oma aiavaatlusi lausa 1193 inimest kokku 675 aias.
Kokku märgiti pea 30 000 vaatlust. Ka sel aastal on paljud inimesed piirangute tõttu kodudes
või suvilates ning hoogsalt oma
aiaelu jälgimas, hetkel on loodud juba üle 500 päeviku.

Alusta sinagi oma suvise aialinnupäevikuga!
Martin Tikk,
suvise aialinnupäeviku koordinaator

Kaarel Võhandu,
Eesti Ornitoloogiaühingu juhataja
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KUHU MINNA?
Seekord küsimärgiga, sest maailm on muutlik, vastavalt
oludele muutume meiegi. Palume jälgida infot ja reklaami!
Kõige kiiremini on info kättesaadav Tõstamaa rahvamaja
facebooki lehel, aga jälgige ka Instagrami ning Tõstamaa
osavalla kodulehti: tostamaa.eu ja parnu.ee /Tõstamaa osavald

APRILL
2. aprillist - 2. maini Tõstamaa rahvamaja akendel
hobifotograaf Anu Petersoni FOTONÄITUS lindudest
Laupäeval, 24. aprillil kooli aias
ROHEVAHETUS
NB! kuupäev võib muutuda

MAI
Laupäeval, 1. mail KEVADPÜHA jalutuskäigud kaunil
Tõstamaal koos prügikotiga
Laupäeval, 8. mail Lao kalasadamas
RÄIMEWEST
Üritus toimub juhul, kui vabariigis kehtivad piirangud leevenduvad. Otsuse toimumise osas teeme teatavaks
12. aprillil kodulehtedel ja sotsiaalmeedias.
Pühapäeval, 9. mail EMADEPÄEV
soovime kõigile emadele ilusat emadepäeva.
Plaanime lastega koos teile üllatust.
Esmaspäeval, 10. mail kell 17.30
laululava koristustalgud, kaasa rehad.
Kultuurikavas võib ette tulla muudatusi ja täiendusi.
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