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Julge olla õnnelik ema ja tulevane aednik

Ü

hel hommikul ärkas kahe lapse ema
Kristiina Lepik ühe ja ainsa mõttega, et on juba nii vana, ehk äkki
saaks lõpuks ometi tegeleda just sellega,
mida oma südames soovib.

Räpina aianduskooli sisseastumiskatsed
olid ammu läbi, kuidas edasi. Pidas sõpradega veidi nõu ja sai innustust kooli helistada.
Kutsutigi Kristiina lahkesti kohale ja võeti
kooli vastu maastiku ehituse erialale õppeajaga 2,5 aastat.
Kunagi õppis naine turismi ja hotellimajandust ning töötas hiljem mitmes hotellis, aga siis sai tal inimestest kõrini. Tagasi
koduvallas, rahmeldas koos emaga Seliste
koduaias.
Aiandus hakkas väga meeldima. Eks
Lepik on alati metsa poole vaadanud, veendunud korilasena võib teda kohata seene
ja marjakorjel kõige sügavamates laantes.
Räpina aianduskooli süsteem sobis Kristiinale hästi, kohal tuli käia kuus korda aastas
ja viis päeva jutti õppida. Ülemus lubas lahkesti ja kaasa ütles, et peaasi, et õnnelik oled,
siis on terve pere rahul.
Õpilasi oli igas vanuses, Kristiina asetus
vanuse mõttes kuhugi keskele, ligi 90 õpilast kahe grupi peale kokku. Esimese aasta
lõpuks jäid alles umbes pooled. Müürid, sillutised, puit, ekskavaatorid, taimed, puud,
põõsad, kuidas ja mis – põnev ja huvitav.
Õige pea selgus, et naine ei oska rehagi õige
nurga all käes hoida.
Esimene aasta läks nagu niuhti, sest koolis olemine tundus iga kord tõelise puhkusena. Sai viis päeva tegeleda sellega, mis tõeliselt meeldib! Kõike sai praktiliselt ise teha,
sõltumata ilmast. Kuhugi kaugele jäid potid,
pannid, pesunöörid ja laste madin. Õnneks
aitas kodustes asjades ema.
Ka teine aasta läks suure tuhinaga, ainult
selle vahega, et juuli kuuks oli Kristiina
kõhubeebi nii suureks kasvanud, et ei võimaldanud mammal enam kõva füüsilist rassimist nõudvaid praktilisi töid teha. Äärekivid olid 20 kilo ja tööriided ei mahtunud selga, jalanõud ei mahtunud jalga. Nüüd tuleb
need arvestused uuesti teha.
Septembris oli Kristiinal soov kooli minna, aga tegelikult tuli hoopis sünnituslaua-

le ronida. Sünnitusmajas oli ka hea rahulik
koolitööd teha, sest kedagi ligi ei lastud. Kui
Miia-Marii oli 1,5 kuune põrutas kange naine tütarde ja emaga jälle Räpinasse kooli.
See nägi välja nii, et ema kärutas beebi söögi
ajaks kohale ja peale söötmist läks koolitamine täie auruga edasi. Veel mõned võlad

ära klaarida ja suvel saab diplomi tasku pista.
Ühel päeval jõuab Kristiina oma lemmikute, lopsakate ja kihiliste peenarde rajamiseni, niikuinii! Arvatavasti annab ta labidad
ja rehad pihku ka oma kolmele võsukesele.
Ülle Tamm
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Juhtkiri

Algab „Värvid linna!“ kampaania

V

Kampaaniaga toetab linn kinnisvaraomanikke ehitiste värvikuue värskendamisel, kompenseerides neile osaliselt
hoonete või ka näiteks piirdeaedade
värvimisega seotud kulud.

isalt läheb, oi kui visalt. Tiri või tangidega rohelisi idusid maakamarast
välja. Iga lible jaoks on sööjate järjekord taga.
Agarusega paistavad silma muidugi
läbirändel lagled, kes võimalusel maa kuni
mullani puhtaks nokivad ja teisalt katavad ühtlaselt sõnnikuga. Sestap otsustasime lambad ja veised täna karjamaale lasta, et mõnigi roheline lible ka nende kõhtu
jõuaks.
Kirglikku kappamist ja kisa oli omajagu.
Mis seal salata, see kevadine karjalaskmine
on kaunis emotsionaalme vaatepilt, lisaks
rõõmustab silma hästi kosunud järelkasvu
pikk rivi.
Karjal tuleb nö vastu astuda avatud
maailma ohtudele. Hakatuseks ohustavad karja kõikvõimalikud parasiidid, mida
arvukad vaheperemehed karjamaadel levitavad. Maapealseid rünnakuid korraldavad
shaakalid, kährikud ja rebased. Õhurünnakuid korraldavad kotkad ja rongad. Tugevamad jäävad, aga oma osa on õnnel ja hoolsusel.
Ühtepidi loomadega sekeldades ja teistpidi mullas tuhnides peaaegu ei märkagi,
et maailma muutev viirus võiks ähvardada.
Uudised on ammu nii üheülbalised, et pole
mõtet aju koormata. Minu meelest tagab
maarahva hingerahu töö. Aastaajad ise
sätivad tööd ette ja see aitab püsida kindlal rajal. Pole aega kuhugi citisse kippudagi
ja parem on, sest vaenlane võib sind tabada ootamatult. Nõnda istume inimestena
samuti vaikselt oma karjaaias lootusega, et
tugevamad meist jäävad ellu.
Mõneaastatagust lennurännu pillerkaari ei tule enam kunagi, just seepärast tulebki oma väikesed oaasid muuta mõnusaks,
sõltumatuks ja turvaliseks. Õppida tundma
oma Nuustakuid ja eelkõige hoidma loodust meie kõigi ümber.

Värvikampaanias võivad osaleda kõik
Pärnu linnas (sh ka osavaldades) ehitisi
omavad füüsilised ja juriidilised isikud.
Osalemiseks peab ehitise omanik esitama Pärnu linnavalitsusele kirjaliku avalduse.
Avaldusele tuleb lisada seisukorra ﬁkseerimiseks foto värvitavast ehitisest. Avaldusi ja
lisadokumente saab esitada kuni käesoleva
aasta 24. oktoobrini (kaasa arvatud). Pärast
avalduse esitamist edastab linnavalitsuse
planeerimisosakond isikule kirjaliku teate
tema kampaanias osalemise kohta.
Kampaania tingimustega ei piirata ega
suunata osaleja eelistusi värvitootjate ega
edasimüüjate valikul. Värviostul rakenduvad tavapärased, kaupluste ja edasimüüjate
korraldatavad allahindlused, kliendikaardi
soodustused jne.
Linnavalitsus hüvitab kampaaniast osalenud ja tähtajaks värvimistööd lõpetanud
isikule osa värviostuga seotud kuludest.
Kulude hüvitamine ja hüvitamise suurus
sõltuvad ehitise renoveerimise kvaliteedist,
terviklikkusest ning ehitise omaniku omaosaluse (värvikoguse) suurusest.
Eraisikutele ja korteriühistutele hüvitatakse 10 - 120 liitrise värvikoguse puhul
50 protsenti värvi maksumusest, suurema
värvikoguse puhul on hüvitatav summa 40
protsenti värvi maksumusest, kuid mitte
rohkem kui 2000 eurot. Teistele juriidiliste-

le isikutele hüvitatakse 10 - 150 liitrise sama
värvikoguse korral 40 protsenti, kuid mitte
üle 2500 euro värvi hinnast. Suurema värvikoguse puhul hüvitab linn maksimaalselt
30 protsenti värvi maksumusest, kuid mitte
rohkem kui 2500 eurot.
Kampaanias osalevate ehitiste värvimistööd peavad olema lõpetatud hiljemalt selle
aasta 24. oktoobriks. Linnavalitsuse planeerimisosakond hindab kampaanias osalenud
ehitisi ajavahemikul 8. november kuni 15.
november.
Rahalised kuluhüvitised ja eripreemiad
makstakse välja pärast kampaania lõppu.
Vastava otsuse tegemiseks esitab ehitise
omanik linnavalitsusele kampaaniaga seotud värviostu kuludokumendid. Linnavalitsus kontrollib kuludokumentide õigsust ja
värvimise tulemust ning kinnitab kampaania tulemused.
Mullu toetas Pärnu linnavalitsus värvikampaaniaga 35 eraisikust majaomaniku ja
nelja korteriühistu värviostuga seotud kulusid kokku 10 320 euro eest.
Kuluhüvitise saajate seas oli nii Pärnu
keskuslinnas kui ka Paikuse, Audru ja Tõstamaa osavaldades asuvate hoonete omanikke. Kampaania abil tehti ära erinevaid värvitöid: värske värvikuue said nii piirdeaiad,
fassaadid kui katusedki.
Võrreldes ülemöödunud aastaga kasvas
2020. aastal „Värvid linna!“ kampaanias osalejate arv poole võrra.
Kampaaniat „Värvid linna“ on Pärnus
korraldatud alates 2000. aastast.
Anu Villmann
Pärnu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist

HOIA LÕKKEL SILM PEAL!
Uuri lisa NRGXWXOHRKXWXNVHHvõi riigiinfo telefonilt 1247
TULEKAHJU KORRAL HELISTA 112

• Tee lõket nõrga tuulega
(alla 5,4 m/s).

Ülle Tamm, toimetaja
TOIMETUS

• Jälgi, et sädemed
ei langeks hoonele.

Toimetaja: Ülle Tamm tel 505 5340,
küljendaja: p2
Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus
Tõstamaa osavallakeskus

• Ära jäta lõket järelvalveta.

Metsast
tuleohtlikul ajal
!P

Internet: www.tostamaa.ee

Suur lõke KRRQHWHVWȲP

Levi: Tõstamaa PMÜ kauplus, Tõhela raamatukogu, Tõstamaa raamatukogu,
Pootsi pood, Tõstamaa bensiinijaam.
Trükikoda: OÜ Hansaprint
Tiraaž: 500 tk
Saatke meile oma jutte ja fotosid aadressil
leht@tostamaa.ee

• Lase lõke täielikult ära
põleda või kustuta veega.
Suur lõke
läbimõõduga üle 1 m

• Puhasta lõkkekoha
ümbrus vähemalt
PUDDGLXVHV

• Piira lõke kivide
või pinnasevalliga.

Lõke
läbimõõduga alla 1 m

10 L

6 kg

Väike lõke KRRQHWHVWȲP
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Neli päeva
õhetamist juulis

Lõkkes võib põletada vaid
puhast puitu

Kuigi aiaprügist vabanemisel tundub põletamine kõige
lihtsam viis, on lõkke tegemine paljudes asulates keelatud.
Enne aiajäätmete põletamist
uuri, kas lõket üldse teha tohib.
Täpsed tingimused saad teada
oma valla- või linnavalitsusest,
need on kirjas kas jäätmehooldus- või heakorraeeskirjas.
Kui lõkke tegemine on lubatud, ära lisa sinna olmejäätmeid, vaid põleta ainult kuivi
oksi. Puulehed ja muud taimed
sobivad paremini kompostimiseks, mitte põletamiseks.
Sageli näeme aga tossamas
lõkkeid, kuhu on pandud ka
põletamiseks ebasobivaid asju.
Äraviskamisele lähevad vanad
mööbliesemed, riided, jalanõud, rehvid, ehitusjäätmed
ja muu kasutuks muutunud
kraam. Neid asju aga tulle panna kindlasti ei tohi.
Pea meeles, et jäätmete põletamisel kahjustad enda
ja naabrite ter vist, seetõttu on see ka seadusega keelatud. Jäätmeid lõkkes põletada
ei tohi, sest põletamisel tekkinud toksilised ained ei saasta
mitte ainult õhku, vaid ladestuvad maapinnale, kandudes
sealt edasi põhjavette. Jäätmete põletamisel õhku paiskunud
mürgiseid aineid hingame me
ise sisse, samad ained langevad aias kasvavatele taimedele ning jõuavad meie kehasse
aiasaadustega, näiteks marjade
või köögiviljadega. Seepärast
ära pane kunagi lõkkesse midagi muud peale kuivade okste,
immutamata puidu või kiletamata papi ja paberi.
Prügi põletamisega kaasne-

Foto: Anneli Vahter

Prügi põletamine koduaedades on päevakajaline just
kevadel, kui võetakse ette
suurpuhastus kodus ja aias.
Aiamaal peenraid korrastades või viljapuid lõigates
tekib aiaprügi, mida soovitakse lõkkes põletada.

vad müüdid on visad kaduma.
Sageli arvatakse, et kui vanasti põletati prügi ahjus ja lõkkes,
siis järelikult võib seda teha ka
nüüd. Aastate jooksul on jäätmed muutunud: kui mõnikümmend aastat tagasi pakiti
toiduained paberisse ja klaastaarasse, siis praegu kasutatakse valdavalt plastpakendeid.
Samuti on kasvanud jäätmete
hulk, sest tarbimine on muutunud ja suurenenud.
Kõige lihtsam viis jäätmetest
vabaneda on need liigiti sortida: paberi- ja papijäätmed ning
plastpakendid saab viia avalikesse kogumiskonteineritesse, pandimärgiga pudelid taaraautomaati. Vanad mööbliesemeid, ehitus- ja lammutusjäätmed ning rehvid saab üle anda
jäätmejaama.
Reeglid näevad ette, et ka
üksikud suvilad peavad liituma
korraldatud jäätmeveoga, mis
tagab regulaarse segaolmejäätmete äraveo. Talveperioodiks,
kui suvemaja ei kasutata, on
võimalik leping peatada. Uuri
selle kohta kohalikust omavalitsusest.
Lähima jäätmejaama, avaliku pakendikonteineri või vastuse küsimusele, kuhu millised
jäätmed viia, leiad lehelt kuhuviia.ee. Kohalike võimaluste
kohta saab uurida ka omavalit-

suse koostatud jäätmehoolduseeskirjast või valla kodulehelt.

Kas teadsid, et ..
jäät me te koos ti ses on
aineid, mis lõkkes põletades
vabane vad keskkonda ning
võivad tuulega kanduda oma
koduaiast kaugemalegi. Plastide mittetäielikul põlemisel
paiskub õhku mürgikokteil,
mis sisaldab mh vähki tekitavaid ühendeid. Näiteks tekivad nii dioksiinid, mis on üks
mürgisemaid ühendeid, mida
inimene on suuteline tekitama
– ja seda just kodusel jäätmepõletusel.
Dioksiinid on silmale nähtamatud ja nende mõju inimese
tervisele ei avaldu kohe. Sageli võib minna aastaid, enne kui
haigusnähud ilmnevad. Mõnel
juhul võivad mõjud avalduda
alles järglastel.
Kõige rohkem tekib dioksiini plastmassi, kilekottide, rehvide, töödeldud puidu ja paberi ning muu taolise põlemisel.
Need on pika toimega mürkained, mis sadestuvad mullas
ja seejärel köögiviljades, neid
süües jõuavad mürgised ained
meie organismi.
Mari Kala
Keskkonnaameti keskkonnahariduse ja
kommunikatsiooniosakond

 „Tõstamaa Õhetus“ ehk päeval roosime ja õhtul õhetame on
väike pärandkultuuriline Tõstamaa festival.
Tõstamaa rahvamaja ja Tõstamaa käsitöökeskus koos oma
kogukonnaga on ühendanud
väe ja peavad juuli alguses pidu.
Meil on paljugi, mille üle ühkust
tunda ja miks mitte seda ka teistega jagada. Kuulsad Tõstamaa
roositud kindad ja meie pulmalaulik Liisu Orik ehk äratame
ellu nii mõnegi legendi.
Neli päeva kestev põnev kulgemine, mille jooksul saab õppida roosimist just täpselt niipalju
kui on soov. Valmistada endale
Tõstamaa roositud kätised või
alustada roositud kinnastega.
Meisterdada mõni meene või
õmmelda oma lapsele Tõstamaa pihaga lastekleit ning poiste linased püksid.
Oriku lauludele saame kaasa
laulda ja kaasa tantsida, luua ja
olla inspireeritud. See on võimalus saada osa Tõstamaast
ning selle kandi inimestest ja
kultuurist. Eveli Ilvest

Kas teadsid, et
Tõstamaa võib olla
ka keset Tartut?
 Tartu ülikooli raamatukogu konverentsikeskuse ühe
seminari ruumi nimeks on Tõstamaa. Maja töötajate hulgas
oli Tõstamaa kihelkonnanimi
demokraatiku hääletamise tulemusel küllaltki populaarne, mis
oli kindlasti üks valiku eelis.
Teisalt otsustas ka disainer
kasutada kihelkondade nimesid ja vöökirju sisekujunduses
Direktor Krista Arul on väga
hea meel, et Tõstamaa nimi
raamatukogus esindatud on ja
kindlasti ootab ta tõstamaalasi raamatukokku külla kui aga
ajad paremaks lähevad. TT
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Teeme perer
Koroonapiirangute tõttu toimub tänavu 1. mail üle-eestiline Teeme Ära talgupäev
2+2 vormis
Teeme Ära 2+2 talgupäeva meeskond kutsub üles kõiki eestimaalasi korraldama sel
kevadel oma isiklik talgupäev
pere ringis, et ohutust tagades
ja kevadtöid tehes pakkuda üksteisele hoolimist, õlatunnet ning
koostegemise rõõmu. Üle-eestiline talgupäev, mis traditsiooniliselt peetakse maikuu esimesel laupäeval, toimub tänavu 1.
mail, järgides kehtivaid piiranguid ning 2+2 reeglit. Igaüks
saab oma kodused talgutööd
üles tähendada aadressile www.
teemeara.ee ning postitada pilte
teemaviitega #2+2talgupäev.
Sel kevadel võtame tähelepanu alla igaühe looduskaitsega seotud tegevused ning toidu
raiskamise vähendamise, eraldi
paneme rõhku ohutule kooste-

Koogutamine on edu pant

K

aie Leova on kooli aia
eest hoolitsenud ligi
kuus aastat.

Lühidalt kokku võttes oli
tööle asudes malts põlvini ja
kogu aed vajas suurt hoolisust
ja tööd. Kõige rohkem unistab
Kaie, et saaks kiviaia lõplikult
korda, sest sellest tööst tema
jõud tõesti üle ei käi. Vahepeal on rajatud kasvuhoone ja
uus aiamaja ning nende väikste
rõõmude üle on hea meel.
Kena siltidega varustatud
jalutamisaed näitab hulgaliselt
püsikuid ja suvelilli. Korralikult
lõigatud marjapõõsad, vaarikad, natuke aedviljapeenraid,
punased tomatid kasvuhoones
päikest püüdmas. Söödva kraami korjab kooli kokk Mesike
lastele sahvrisse ja sügavkülma.
Koolilapsedki käisid koroonaeelsel ajal suviti kaks korda nädalas aiatööl aedniku töö
oskusi harjutamas. Väikesed
tahavad algul kõike proovida,
aga tüdivad ruttu. Suuremad
teevad kohusetundlikult oma
töö ära ja läinud nad ongi, kirjeldab juhendaja Kaie. Väike-

se lootusena ehk jääb kellegile
pisike aiapisik külge.
Küllaltki liivasel ja sademetevaeses piirkonnas jäävad kasvama ikkagi just need sordid,
mis kannatavad kuiva. Elu on
õpetanud, et suvelilled tuleb
seemnest otse peenrale panna, siis suudavad nad paremini põuale vastu panna ja ei jää
ümberistutamisejärgselt kiduma. Mõnikord kingitakse talunike poolt komposti, aga sõnnikut tuleb ka osta.
Õu napuud said tä navu
kenasti lõigatud, lastel kena
magusat suveõuna haugata.
Kasvavad vanemaaegsed sordid. Aiamajas saab teha tunde,
lauad, toolid olemas. Iga klass
sai ka oma privaatse vao teha
ning valida ise mida mulda pista.
Unis tu si seo ses mõi sa
kompleksi kuuluva aiaga on
mitmeid. Võiks olla Hiina aia
nurgake, taastada võiks endisaegse luigetiigi, luua rohelusse väikesi sündmusi. Tänasel
päeval saab arenguid planeerida koos Pärnu linnaga, loodetavasti väärtustatakse äärmaa

pingutusi, aga seda näitab juba
tulev aasta. Unistama peab!
Koolimaja ümbruse peenrad on samuti Kaie hooldada.
Uhked roosipõõsad said tänavuse talvega natuke külmakahjustusi.
Rooside eest hooldamist
on Kaiele õpetanud roosikasvataja Urmas Mänd. Väetamise ja pritsimise tööd ei usalda
Urmas kellelegi ja on seda aastaid ise teinud. Selge on see, et
ainult peale vaatamisest roos ei
kasva on Kaie veendunud.
Lavendel seevastu on talvitunud eeskujulikult. Lavendlile
meeldib väga pügamine ja seda
tööd saab mõisa juures teha
lausa hekilõikuriga. Lavendli heaks kasvuks on vaja aluselist mulda, väetamist ja päikest, päikest, päikest! Taimede
ees tuleb palju koogutada, seda
paremini kasvavad.
Ühel päeval tuli Rõhu Toomas, kallistas ja ütles, et kooliaed ei ole kunagi nii ilus olnud
ja see hea sõna teeb Leova hinge härdaks. Muidugi!
Ülle Tamm

Kuidas alustad
Kompostimine on suurepärane võimalus anda uus elu
köögis ja aias tekkivatele biojäätmetele. Ent kui keeruline
on kompostimine ja kuidas
sellega alustada?
Kompostimine on lihtne, sellega saab hakkama igaüks. Pisut
hoolt ja tähelepanu ning tulemuseks on puhas ja toitaineterikas muld, mis sobib kasutamiseks aiamaale, lillepeenrasse
ja toalilledele. Seejuures ei ole
vähem oluline, et sõltuvalt leibkonna harjumustest võid kompostides vähendada enda tekitatavat prügi lausa poole võrra.

Kompostimise A ja O
Hea komposti tegemisel on
oluline materjalide ehk toitainete õige tasakaal. Kõige parem
kompostisegu on selline, mis
koosneb enam-vähem pooleks
lämmastikurikkast rohelisest
lehematerjalist (värskelt niide-
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ringis loodusele ja endale head!
gutsemisele ja vaimsetele vitamiinidele. Nagu juba tavaks,
saab igaüks talgupäeva raames
ette võtta neid töid ja tegemisi,
mis tema meelest vajavad just
nüüd ära tegemist.
Teeme Ära talgupäeva meeskonna tänavused üleskutsed
seonduvad kõik hoolimisega –
et hooliksime rohkem elukeskkonnast, toidust ja üksteisest.

Igaühe looduskaitse
Üheks tänavuseks üleskutseks on märgata ja toetada meid
ümbritsevat elurikkust. Alustada võib erineval moel, kasvõi
väikese kodumaiste lillede või
maitsetaimede kasti paigutamisest rõdule, putukahotelli meisterdamisest, mõne niitmata
lapikese jätmisest maja ümber,
et seal saaksid õitseda niidutaimed ja neid tolmeldada putukad. S
oovijatele saadame niidulillede seemnepaki, mille abil võib

rajada aeda, külaplatsile või seltsimaja ette liigirikka niidulillede
kasvuala – et luua silmailu, toidupaiku tolmeldajatele ja kasvukohta kodumaistele taimedele. Putukahotelli meisterdajaid innustab LHV Noortepank.
Rohkem infot ja soovitusi igaühe looduskaitse kohta leiab talguveebist.

pakub tuge Bauhof. Nõuanded
kompostikasti ehitamiseks ja
komposteerimisega alustamiseks on kirjas talguveebis.

Hoolime üksteisest
Üle aasta kestnud koroonaviiruse pandeemiast tulenevalt
pöörame tänavu tähelepanu ka
ohutusele ja turvalisusele, samuti vaimsele tervisele. Teeme seda
kahel moel: esmalt pakkudes
tuge, et talgud toimuksid 2+2
reeglit järgides võimalikult ohutult ka väikeses pereringis.
Soovijaile on Magnum välja
pannud käte desinfitseerimisvahendi. Lisaks kogume talguveebi kokku asjatundjate soovitusi, et paremini toime tulla olukorras, kus pere ja kogukonna
koostegemistesse on olude sunnil jäänud pikem paus.
Nõuanded, kuidas toetada
ennast ja inimesi enda ümber,
kuluvad praegusel ajal meile kõigile marjaks ära. MTÜ Peaas-

Toiduraiskamise
vähendamine
Rohetiigri algatusel pöörame
tänavu tähelepanu toidu raiskamise vähendamisele. Oluliseks
oskuseks on seejuures, kuidas
anda uus elu meil kõigil igapäevaselt tekkivatele biojäätmetele – pärinegu need köögist või
aiast.
Kompostimine on looduslik protsess, mille käigus bakterid, mikroorganismid, seened ja
vihmaussid loovad jäätmetest
väärtusliku toitaineterikka mulla. Kompostikasti ehitamiseks

jad vaimse tervise spetsialistid
pakuvad välja erinevaid vaimseid vitamiine, mille seast saame valida endale sobivad. Teeme Ära talgupäeva meeskond
usub, et turvaliselt korraldatud
ühine mõtestatud tegevus on ka
üks parimaid võimalusi üksteise märkamiseks ja toetamiseks
praegusel keerulisel ajal.
Teeme Ära 2+2 talgupäeva korraldavad Eestimaa Looduse Fond, Eesti Külaliikumine Kodukant ja nende ümber
koondunud võrgustik. Toetajate ja partneritena löövad kaasa
Kodanikuühiskonna Sihtkapital,
Aktiivsete Kodanike Fond, Sigrid Rausing Trust, Rohetiiger,
MTÜ Peaasjad, Magnum, Bauhof, LHV Noortepank, Vizeum,
Tele2 jt.
Täpsem info: www.teemeara.ee
Tarmo Tüür
Teeme Ära 2+2 talgupäeva eestvedaja,
Eestimaa Looduse Fondi juht

da kompostimist?

Õige koha leidmine
Kompostikasti asukohaks
vali päikese- ja tuulevarjulisem
aianurk ning väldi madalamaid
kohti, sest komposti ei tohi valguda liigset vihmavett. Pea silmas, et kompostikast on kergesti ligipääsetav aiakäruga ja selle

juurde pääseb ka talvisel ajal.

Erinevad abivahendid ja
viisid kompostimiseks
Sõltuvalt sellest, kes elad linnas või maal, eramajas või korterelamus, omad suurt aeda või
jagad aianurka naabritega, saad
leida enda jaoks sobivaima kompostimise viisi.
Kompostihunnik ehk -aun
– ei ole tarvis kompostikasti ehitada ega soetada, küll aga tuleb
ar vestada, et kompostihunnik loomadele ja lindudele liialt
ahvatlev ei oleks.
Lahtine (või kaanega) kompostikast – võimalik ise ehitada ning olemasolevaid materjale taaskasutada. Talguveebist
leiad soovitusi, kuidas endale
2-kambriline kompostikast ehitada.
Kinnine komposter – algajale kompostijale kõige kiirem
ja lihtsam viis algust teha. Kompostreid on müügil erinevas

Foto: Teeme Ära

tud muru ja toidujäätmed) ning
süsinikurikkast kiulisest puitunud materjalist (kuivanud lehed,
oksaraod, majapidamispaber).
Hea oleks jälgida, et üks kompostimaterjal ei hakkaks domineerima.
Elute ge vu se toimimiseks
kompostis on vaja õhku ja niiskust – liiga tihe ja märg kompost
hakkab mädanema ning haisema. Õhulisust aitavad luua näiteks oksad, muld, turvas ja hein.
Liigne kuivus ei lase kompostimise protsessil käivituda. Vähemalt korra aastas tasuks komposti õhutada ehk korralikult
läbi segada.

suuruses ja hinnaklassis.
Kiirkomposter – saadaval
kaubanduses ning valmistatud
lisasoojustusega, et muld paari
kuuga valmis saaks.
Trummelkomposter – kompostris on trummel, mida saab
pöörata ümber horisontaal- või
vertikaaltelje. Komposter on
küll kahjurite eest hästi kaitstud,
aga orgaanilisi jäätmeid ei tohiks
lisada pidevalt, vaid neid tuleb
koguda ja oodata, kuni esimene kogus on komposteerunud.
Võrreldes kompostikastiga valmib kompost kiiremini.
Vermikomposter – spetsiaalsete kompostiussidega toi-

miv lahendus ja mõeldud ruumis kompostimiseks.
Bokashi-süsteem – bokashi
tähendab jaapani keeles orgaanilise aine fermenteerimist ehk
hapendamist ning sobib hästi tubaseks kasutamiseks. Vaja
läheb kaht (soovituslikult kraaniga) bokashi ämbrit, labidakest
jäätmete tihendamiseks, mõõdutopsi jäätmemassi annuste
võtmiseks ja tassi vedeliku jaoks.
Tähelepanu! Uuri kindlasti omavalitsuse jäätmehoolduseeskirja, enne kui valid sobiva
kompostimise viisi.
Allikas: www.teemeara.ee
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Seeneaeg on käes!
Ü

ldjuhul seostub seeneaeg ikka sügisega, aga
tuleb välja, et ka kevadel
saab seenel käia?

Kevadel kasvab palju seeni,
kuid kui seenehuvi seostub kulinaarsete ootustega, tasub rääkida mürklitest, kogritsatest ja
kurrelitest. On ka neljas seen –
kevad-võluheinik – kuid tema
tuleb umbes kuu aega hiljem.
Üldiselt tuntakse kevadseeni oluliselt halvemini kui sügisel kasvavaid. Paljud on üldse
enda jaoks välistanud, et kevadel võiks seeni leida. Samas on
tekkimas väga lahe seenehuviliste ring, kes on hästi kursis ka
kevadiste seentega. Kuid ka nende seas juhtub, et mürklid, kogritsad ja kurrelid lähevad omavahel segamini.
Millised ke vadseened on
ohutud, millised vajavad eelnevat kupatamist? Kuidas neil
vahet teha?
Mürklid, kogritsad ja kurrelid võivad esialgu üsna sarnased tunduda, kuid nendel vahet
tegemine on elulise tähtsusega.
Nimelt on kogritsad värskelt
väga mürgised ja neid tuleb enne
söömist kindlasti kupatada.
Mürklid ja kurrelid võib kohe
pannile panna. Nii kogritsaid
kui ka mürkleid on meil mitu liiki, kuid mürgisuselt ja seega ka
valmistamisviisilt on sama perekonna liigid sarnased.

Kurrel.

Kurrel on nendest kolmest
kõige lihtsamini äratuntav – tal
on kübara serv terves ulatuses
jalast eemal. Mürklitel ja kogritsatel on aga kübara serv jalaga kokku kasvanud. Kogritsatel
ja mürklitel vahet teha on pisut
keerulisem.
Kübara värvusest suur abi ei
ole, sest mõlemas perekonnas
on nii tume- kui ka helepruuni
kübaraga liike. Küll aga on kasu
nende veidrakujuliste kübarate
pinnamustri uurimisest. Kogritsate kübar meenutab aju – see
on niisugune kääruline-voldiline-kurruline.

Kevadkogrits.

Mürgine ei ole see,
kelle nimi sellele justkui viitab. Ehk siis
– mürkel läheb otse
pannile, aga kogrits on
värskelt väga mürgine
ja vajab ilmtingimata
korralikku kupatamist.
Mürklite kübar meenutab
aga pigem kärje- või võrgupinda. Muidugi ei ole need kärjeega võrgusilmad nii korrapärased, kui mesilaskärgedel või
kalavõrkudel.
Kas on mingit nippi, kuidas
meelde jätta, kumb on kogrits ja
kumb mürkel?
Vahet tegemaks kumb seen

Hiidkogrits.

on värskelt mürgine ja vajab
kupatamist, kumb sobib otse
pannile, tasub meelde jätta, et
kevadseente puhul on asi topelttagurpidi.
Kõigepealt nimi – mürgine ei
ole see, kelle nimi sellele justkui
viitab. Ehk siis – mürkel läheb
otse pannile, aga kogrits on
värskelt väga mürgine ja vajab
ilmtingimata korralikku kupatamist.
Seened tuleb panna rohke
veega keema ning keeta vähemalt 10 minutit. Seejärel tuleb
need voolava veega korralikult
loputada ning veel teist korda 10
minutit rohkes vees keeta. Sellega leotatakse seentest mürk välja.
Tuge valt mürgine on ka
kupatamisel tekkiv aur, nii et
ettevaatust ka sellega.
Teine tagurpidiloogika ongi

see, et kui me igapäevaelus väldime ajupesu igal võimalusel, siis kevadseente kontekstis
on ajupesul hoopis positiivne
tähendus – ajusarnase välimusega kogrits tahab saada süstemaatilist kupatamist vahepealse
pesuvooruga.
Kust neid põnevaid seeni
otsima tasub minna?
Kurrelid armastavad kasvada haavatukkades ja haava-segametsades. Eelmine hooaeg
oli super kurrelikevad. Mitmed
tuttavad poosetasid kuhjaga täis
korjatud seenekorvidega. Näis,
kas see kevad tuleb sama helde.
Mürkleid ja kogritsaid tuleks
aga otsida pigem metsaservadest kui paksust metsast. Silmad tasub lahti hoida ka parkides, terviseradadel ja mõneski
muus esmapilgul seenelkäimi-

Foto: Mats Õun

7 (269) nr 4 / 2021 aprill

Suvelavastused mõisas
Teatriühenduse R.A.A.A.M.
suvine mängukava rõõmustab Tõstmaa teatrihuvilisi
Damir Salimzianovi lustlike
lavastustega.

Ümarmürkel.

Sel suvel on võimalik Tõstamaa mõisas nautida nii publiku poolt armastatud ja kiidetud lavastust “Praegu pole aeg
armastamiseks”, kui ka Damir
Salmizianovi uuslavastust “Läbi
kõigi elude ma otsin sind…”.

Hiidmürkel.

Kuhikmürkel.

seks sobimatus paigas.
Selles osas on kõige suuremad üllatajad mürklid. Neid
võib leida ka koduaia ja haljasala peenardest, eriti kui peenrad on kaetud kooremultšiga.
Tiheda liiklusega piirkonda-

dest tuleb seened siiski korjamata jätta, sest nendesse võib
olla kogunenud raskemetalle
ja muid saasteaineid.
Loore Ehrlich
Eesti Loodusmuuseumi vanemkuraator

“Läbi kõigi elude ma otsin
sind…” on tragikoomiline fantaasia Maria Budbergi, tuntud
ka kui Mura Zakrevskaja, eluloo motiviidel. See pole biograaﬁline lavastus. See on müstika
ja koomilise farsi elementidega
fantaasia sellest, mis on armastus tõeliselt raskete katsumuste ajajärgul. Kuidas seonduvad
armastus ja elementaarne soov
ellu jääda.
Lavastuses esine vad episoodiliste tegelaste hulgas mitte ainult kuulsad kangelannat
armastanud mehed Maksim
Gorki ja Herbert Wells, vaid ka
fantaasiakujud NSVL vastuluure ülematest Saksamaal ja
Suurbritannias. Kohtunikud,
kes lahutasid peategelast tema
meestest, aga ka Maria Budbergi
lapsed. Küsimus kas ta armastas
kedagi või ainult kasutas inimesi ära läbib kogu lavastust. Kuigi
ühest vastust ei ole, on tähtsam,
et vaataja jääks mõtlema ka oma
suhete üle lähedastega.
Lavastaja: Damir Salimzianov (Udmurtia), kunstnik: Riina
Vanhanen, muusikaline kujundaja: Ardo Ran Varres, valguskunstnik: Priidu Adlas. Laval:

Jane Napp (Endla Teater), Piret
Krumm, Kristo Viiding (Eesti
Draamateater), Kristjan Sarv ja
Marin Kõiv
Lavastust mängitakse Tõstamaa mõisas 06., 07., 08., 13., 14.,
16., 17. ja 18. juulil.
“Praegu pole aeg armastamiseks” on kurbnaljakas lugu
sellest, kuidas inimene teeb
kõik, et oma õnne edasi lükata. Me mõtleme välja üha rohkem asju, mis ei lase meil olla
koos nendega, keda me armastame. Sõjad, religioon, masside
ar vamus, lisaks poliitika, seisuslikud erinevused, mood, virtuaalne tegelikkus. Ja paistab nii,
et inimkond jätkab asjade väljamõtlemist, mis meid üksteisest
eraldavad.
Lavastaja Damir Salimsjanov (Udmurtia), kunstnik Ervin
Õunapuu, muusikaline kujundaja Ardo Ran Varres, valguskunstnik Priidu Adlas. Laval:
Kristo Viiding (Eesti Draamateater), Mari Liis Lill või Ingrid
Margus, Martin Kõiv, Ott Kartau, Harriet Toompere ( Eesti Draamateater), Tõnn Lamp
(Tallinna Linnateater).
Lavastus on noppinud teatripreemiaid nii Eestis kui välismaal, sh nomineeriti see 2018.
aasta Eesti teatriauhindadele
parima lavastuse, parima meespeaosatäitja ja parima naispeaosatäitja kategoorias, Harriet
Toompere sai parima naiskõrvalosatäitja laureaadiks.
Lavastust mängitakse Tõstamaa mõisas 19., 20. ja 21. juulil.
Marie Anett Heinsalu
Teater R.A.A.A.M.
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Keemiline puhastus postiautomaadis
 Extracare OÜ Roheline Pesumaja ja Eesti Post on tulnud välja
uue ja põneva teenusega – keemilise puhastusega postiautomaadis!
Pesumaja ja keemilise puhastuse teenuse pärast ei pea enam
kodust kaugele minema. Puhastamist vajavad esemed, mida
ko duses pesumasinas pesta
ei tohi või mis sinna ei mahu
(madratsikatted, tekid, padjad
jms) või mille kuivatamine on
keeruline ja aeganõudev (sulejoped, sulemantlid, sulepadjad
jms) saab nüüd mugavalt tuua
postiautomaati, kust Roheline Pesumaja need peale korjab,
puhtaks teeb ja tagasi toob. Kontaktivabalt!
Postiautomaat on avatud
ööpäev läbi, nii saab ka puhastamist vajavaid rõivatükke keemilisse puhastusse tuua või puhastele järele tulla kasvõi öösel.
Roh kem in for mat siooni teenuse kohta leiab Roheli se Pe su maja ko dulehelt:
www.rohelinepesumaja.ee või
helistades 506 7924.
Esimesed kliendid on uue
mugava teenusega juba tutvust
teinud ja – kuidas teisiti saakski!
- rahule jäänud.
Omniva erkoranžid postiautomaadid on paigutatud häädesse kohtadesse, vali vaid kodule
lähim: Tõstamaa Postiautomaat
– Varbla mnt. 2
Rõõmsa kohtumiseni postiautomaadi keemilises puhastuses!

Lõika välja ja kinnita külmikule!
KEEMILINE PUHASTUS
POSTIAUTOMAADIS
Toimi nii:
otsi välja ja
paki kokku puhastust
vajavad esemed;
Vaata kui suur pakk tuli:
XS: 36cm x 4,5cm x 53cm
XS+: 36cm x 10cm x 62cm
S: 36cm x 12cm x 60cm
M: 36cm x 20cm x 60cm
L: 36cm x 38cm x 60cm
XL:36cm x 60cm x 60cm
Helista või kirjuta
Rohelisse Pesumajja:
tel 506 7924, e-post:
info@rohelinepesumaja.ee
ja ütle, millisest postiautomaadist kui suurt
pakki saata soovid,
lisa oma nimi, telefoni
number ja e-posti aadress;
Pesumaja saadab kapi
ukse avamiseks koodi;
Vii pakk postiautomaati ja
jää ootama;
Pesumaja saadab arve,
tasu see;
Peagi saabub ka sms
kapi ukse koodiga;
Too puhtad esemed
kiiresti koju ja naudi
nende kasutamist;
Korda tegevust!
Rohkem infot ja
hinnakirja leiad:
www.rohelinepesumaja.ee

Kuidas teil läheb?

K

uidas teil päriselt läheb?
Maailmalaval toimuv
on hetkel üsnagi segadust külvav.
Erinevaid uudiseid ja infot
hoomab sisse kõigist kanaleist.
Kuid oluline on sellelt karussellilt aeg-ajalt maha astuda. Teha
paus.
Õnneks on kevad! Linnulaulukontserdid. Avatud on värskusest pakatavad lõhnavad
metsarajad ja mereääred. Kohe
algavad aiatööd.
Rõõm sooja ja valge aja saabumisest on nii tohutult suur, et
ainuüksi mõte sellest laeb patareisid.
Tuleb tõdeda, et ootamatu
stand-by olukord ühiskonnas
on tegelikult osutunud vajalikuks ning olnud paljude jaoks
hoopis käivitavaks jõuks. Tublid, kes on suutnud välja astuda
mugavustsoonist, rakendanud
toimimiseks suuremat loovust,
leidnud uut jõudu ja võimalusi
tegutsemiseks.
Niisamuti on toimetanud
kultuur, mis olude sunnil on
muutnud küll kultuuritarbimise vormi - teatrietendused,
kontserdid, näitused on kolinud internetti, aga nad on olemas, ja seejuures huvilistele
kättesaadavamad rohkem kui
kunagi varem.
Kas aga oleme seda võimalust piisavalt kasutanud..?!
Selles uudses tarbimise vormis on kahjuks puudu üks ääre-

tult oluline komponent – vahetu kontakt, ning hetk “siin ja
praegu”.
See miski, mis sünnib ehedana looja ja nautleja vahel, on
kordumatu ja omamoodi igas
uues ajahetkes, mille erakordsust saab mõõta nähes publiku
siiraid silmi või kuulda tänust
kantud aplausi.
Kõik me ootame pikisilmi, et
kultuurisündused taas vahetut
emotsiooni ja elamusi pakuksid, kus kogeda midagi uut,
tajuda äratundmist, kohtuda
sõprade ja tuttavatega.
Mõistame alles nüüd, kuidas
varasemalt nii enesestmõistetav
meid tegelikult suuresti mõjutab, et just see, olude sunnil ära
jäänud puuduv osa suisa asendamatuks on osutunud.
Inimesed vajavad erinevaid
elamusi, ning kultuuril on kanda siin märkimisväärne roll,
lähtudes seejuures olemasolevatest võimalustest ja vahenditest, kuid olles pidevas jätkusuutlikus muutumises.
Vaikselt podisedes valmivad
kultuurirahval uued ideed, mis
ootavad pikisilmi luba teostamiseks.
Katri rahvamajast

Tõstamaa Rahvamaja
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KUHU MINNA?

MAI
Laupäeval, 1. mail KEVADPÜHA jalutuskäigud kaunil
Tõstamaal koos prügikotiga
Laupäeval, 8. mail Lao kalasadamas RÄIMEWEST
JÄÄB VIIRUSE OHU TÕTTU ÄRA!
Pühapäeval, 9. mail EMADEPÄEV
soovime kõigile emadele ilusat emadepäeva.
Plaanis on väike üllatus.
Jälgige Tõstamaa rahvamaja ja Tõstamaa FB lehte
Esmaspäeval, 10. mail kell 17 Tõstamaa laululaval
Teeme Ära 2021 - 2+2 talgupäev
Kaasa rehad ja töökindad! Rõõmus meel!
Pakume talgulistele pirukaid ja teed!

JUUNI
Teisipäeval, 1. juunil LASTEKAITSEPÄEV
põnevaid tegemisi lastele alevis
Laupäeval, 12. juunil kell 10-14 POOTSI LAAT.
Muusikalist meeleolu loob ansambel VANAVIISI.
Põnevad tegevused lastele
Kolmapäeval, 23. juunil Tõstamaa laululaval JAANITULI.
Tantsuks ansambel SIRLI, Õhtut juhib DJ Allan Peramets

JUULI
Teisipäeval, 6. juulil kell 19 Tõstamaa mõsias
Teater R.A.A.A.M. ESIETENDUS
“Läbi kõigi elude ma otsin sind.”
Järgnevate etenduste kuupäevad: 7, 8, 13, 14, 16, 17 ja
18 juuli
Neljapäeval, 7. - 10. juulil TÕSTAMAA ÕHETUS
Reedel, 9. juulil kell 20 Tõstamaa laululaval PUULUUP
Neljapäeval, 15. juulil kell 20
HARFIMUUSIKA KONTSERT väikese luulega,
musitseerivad Tiinamai Keskpaik ja Kreet Rosin-Pindmaa
Esmaspäeval, 19. juulil kell 19 Tõstamaa mõisas
Teater R.A.A.A.M. suvelavastus
“Praegu pole aeg armastamiseks”,
järgnevad etendused 20. ja 21. juulil

AUGUST
Laupäeval, 14. augustil TÕSTAMAA OSAVALLAPÄEVAD.
Turuhommik: Silver Sepp ja Sisemaailmapurjekas.
Keskpäevakontsert: mustlastantsu ja -lauluansambel
Maljarka, juhendaja Svetlana Zaikova.
Kirikukontsert: Uku Suviste.
Õhtune pidu: Ivo Linna ja Supernova
Reedel, 20. augustil kell 18 Tõstamaa käsitööpoe hoovis
SUVEÕHTU NÄPUTÖÖ, LUGUDE JA MUUSIKAGA.
Tantskukeerutus KARMOŠKADE saatel
Kultuurikavas võib ette tulla muudatusi ja täiendusi.
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Õnnitleme uusi
ilmakodanikke ja
nende vanemaid
!

Uku-Merlis Meras – 08.03.2021

Aprillikuu
juubilarid
VAIKI KRUUSMA 90
HELDI KIIRATS 88
IVA KALBACH 85
LEMBIT PALUSALU 85
VIRVE-ÕIELA EDVAND 83
URVE KÄÄR 81
LEO MARTSON 80
MILVI KÄÄR 79
HELJU VOLGERAD 75
MILVI MARUS 75
AINO LANNAJÄRV 74
VIKTOR SMIRNOV 74
HEINO KARUS 74
ESTA PRESS 73
VILJA KLAAS 73
TIIU MERISALU 72
MAI KARUS 72
LILLI REA 71
HELGI SUTT 70
ENE KAŠKIN 65
ERIK OIDERSALU 65

Korstnapühkija eramajadele, hekipügamine,
muruniitmine. Tel 5698 1275
Varemurru OÜ otsib suvehooajaks järgmisi töötajaid:
KORISTAJA, TERRITOORIUMI ABITÖÖLINE.
Võib olla perekond.
Aivar Koitla, tel 504 6183
info@varemurru.ee

Meie professionaalsel meeskonnal on tarvilikud
oskused ja 16 aastat kogemust, et pakkuda
Teile kvaliteetset teenust.
OSUTAME JÄRGNEVAID TEENUSTÖID
Maaparandussüsteemide ehitus
Vee, - ja kanalisatsioonitrasside ehitus, septikud,
imbväljakud
Kraavide kaeve, teede ja platside ehitus
Truupide ehitus
Liiva, mulla ja killustiku müük ja transport
Sõelutud mulla tootmine ja transport
Treileriveod, kallurveod, transport
Võsa ja peenmetsa lõikus giljotiiniga
KONTAKTID
Alvar Nurm, juhataja, alvar@harjase.ee, tel 503 5499
Rutmar Nurm, masinad, rutmar@harjase. ee, tel 513 2810
Tõstamaa alevik, Raba 2, Pärnu linn 8810, info@harjase.ee,

www.harjase.ee

VÄRAVAD AVATUD

Alates maikuust
E - L kell 10 - 18
P kell 10 - 16
Olete oodatud!
Taimeaia telefoni nr 5855 7830
Varbla mnt 14, Tõstamaa alev
www.sillametsa.eu

