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Head osa val la ela ni kud

O
le me nüüd seks üle kuu aja ela nud 
krii sio lu kor ras ja see on muut nud 
meie ta va pä rast elu. Sel li seks krii-

siks ei ol nud meist kee gi val mis ja sel leks 
puu dus et te val mis tus. 

Va ba rii gi Va lit sus kuu lu tas 12. märt sil 
väl ja erio lu kor ra, et tõ kes ta da ko roo na vii-
ru se le vi kut Ees tis ning keh tes tas erio lu kor-
ra meet med, mis muu da vad suu re osa Ees ti 
ini mes te elu kor ral dust. Ent need on hä da va-
ja li kud, et kaits ta ko roo na vii ru se eest kõi ge 
haa va ta va mat osa ela nik kon nast: meie va ne-
mat põlv kon da ja kroo ni lis te hai gus te ga ini-
me si. Ku na vii rus on mei le tund ma tu, vä ga 
nak kav ja oht lik, siis pea me kõik üht vii si sel-

lest hoi du ma, et kaits ta en nast ja tei si.

Tõs ta maa osa val las on erio lu kord muut-
nud asu tus te tööd. Tõs ta maa osa val la kes kus 
on ko da ni ke le su le tud, et väl ti da lä hi kon tak-
te, kuid töö jät kub ka su ta des elekt roo ni li si 
si de va hen deid ja te le fo ni, pa ber do ku men te 
saab jät ta post kas ti. 

Lin na va lit su se koo so le kud ja nõu pi da-
mi sed toi mu vad prae gu kõik elekt roo ni li ses 
vor mis ning suht le me pi de valt lin na krii si-
ko mis jo ni ga, et ja ga da in for mat sioo ni osa-
val la krii sio lu kor rast. Elekt roo ni li sed si de-
va hen did on prae gu ka su tu sel roh kem kui 
ku na gi va rem ja on mei le suu reks abiks.

Tõs ta maa kesk kool koos kõi gi teis te Ees ti -
maa koo li de ga pi di sul ge ma uk sed 16. märt-

sist ja prak ti li selt üleöö mi ne ma üle dis tant s-
õp pe le, mil leks sa mu ti va ra sem ko ge mus 
puu dus. Olu kord oli uus nii õpe ta ja te le, õpi-
las te le kui lap se va ne ma te le. Õpe ta ja te le sai 
osaks suur väl ja kut se se ni sest teist moo di 
oma tööd kor ral da da ja nõu dis kii ret ko ha-
ne mist, mis tä hen das ka suu re mat töö koor-
must. Ega las te le gi po le see ker ge ol nud, sest 
ka ne mad pi did ko ha ne ma uue olu kor ra ga. 

Li saks nõuab dis tant sõ pe roh kem ise seis-
va õp pe os ku si ning mit me su gu seid di gios-
ku si. Ka lap se va ne ma te le sai osaks se ni sest 
suu rem roll lap se õp pe töö toe ta mi sel. Ole te 
kõik sel les kee ru li ses olu kor ras ol nud vä ga 
tub lid, pal ju pin gu ta nud ja vää ri te kii du sõ-
nu! Kui das õp peaas ta lõ pu ni õp pe töö jät-
kub, ei ole het kel veel pä ris sel ge. 

>> järgneb lk 2
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K
ui das meil ka ran tii nis lä heb? Pal jud 
he lis ta vad ja kü si vad. Mis seal ik ka, 
ta va li ne elu või na tu ke ik ka eba ta-

va li ne. Peeg lis se ei jul ge vaa da ta, min gi hal-
li päi ne krä su pea on sin na ro ni nud. Naab ri 
poolt kos ta vad üle päe va met si kud hä da-
hüüud, ik ka sel le pä rast, et mit me meet ri-
sed nas ti kud on en nast õue le päi kest võt-
ma sät ti nud. Õn neks on kõik as jao sa li sed 
elus. 

Kui hom mi kul ei vea siis tu leb paa ri hul-
ku ja leh ma pä rast kor ra lik ral li te ha ja rän-
du rid ko ju ta ga si toi me ta da. Ai nus kes sel-
lest nau din gu saab on kar ja koer Se mu. 

Ühel päe val too di mei le ta ga si nä da la ne 
tal le juss, kes ot sus tas saa rel vei di rin gi vaa-
da ta ja ki no me he kar ja kii ga ta. Paa ri päe-
va ne po ja ka du mi ne viis lam bae mal mä lu 
soo tuks ja nüüd tu leb Här ra Hol gers so ni 
isik li kult toit mas käia. Jü ri, kel le ot se öel-
da virt sa lom bist üles kor ja si me on muu tu-
nud sa mu ti pirt sa kaks, sest kui piim ei ole 
pii sa valt soe, saad sel li se löö gi peh me tes se 
ku de des se, et si ni ne jutt käib lä bi. Hom-
mi ku vaa tad, et kee gi on temp li vär vi ga ihu 
kal lal käi nud. 

Kass jäl le leiab, et naab ri te juu res on 
tu ba soo jem ja toit maits vam. Mei le as tub 
sis se sil gu lõh na pea le, aga ju ba mõ ne 
mi nu ti pä rast saan naab ri telt pil di, kui das 
täis söö nud loo ma ke laiu tab nen de voo-
dis na gu ku nin ga kass. Ka koe rad leia vad, 
et paar kor da päe vas on va ja naab ri te juu-
res kas si toi tu nõu ta mas käia. Löö vad aga 
kä pa ga uk se lah ti ja nõua vad head pa re-
mat. 

Ega en dal gi tu leb va hel isu ja lu ta mas 
käia. Võ tan siis kõik nel ja jalg sed sõb rad 
kaa sa ja pu hun üleaed se ga tört su jut tu. Ei 
ole siin ae ga ka ran tii nist mõel da gi, sest nel-
ja jalg sed sõb rad on meid täie ga üm ber sõr-
ga de ja käp pa de kee ra nud. Ta va li ne ke vad 
või eba ta va li ne.

Ül le Tamm, toi me ta ja

Juhtkiri <<algus lk 1
Tõs ta maa las teaias kat kes töö koo li ga 

sa mal ajal, sest kõik lap se va ne mad soo vi-
sid oma lap sed ko ju jät ta. Las teaed on siis ki 
val mi so le kus jät ka ta tööd, kui kel le gil te kib 
va ja dus last taas las teae da tuua.

Tõs ta maa rah va ma ja, noor te kes kus, 
kä si töö kes kus ja raa ma tu ko gud on su le tud 
ja ära on jää nud kõik üri tu sed ning hu vi-
rin gid. Tä na seks on sel ge, et ära jää vad ka 
mais toi mu ma pi da nud Räi me West ja juu ni 
al gu ses se pla nee ri tud Poot si laat. Ar mas ta-
tud tra dit sioo ni li si üri tu si on ära jät ta ras ke, 
kuid mi da gi po le pa ra ta.

Tõs ta maa hool de ko dus on keh tes ta tud 
kü las tus keeld ja töö ta jad pea vad prae gu 
vä ga hool salt jär gi ma kõi ki et te vaa tu sa bi-
nõu sid, et vii rus maj ja ei pää seks. Aru saa-
da valt on see töö ta ja te le psüh ho loo gi li selt 
vä ga koor mav, pin ge li ne ja st res si roh ke 
olu kord. Esial gu oli hool de ko dus prob lee-
miks ka isi ku kait se va hen di te puu dus, mis 
nüüd seks on pi sut lee ve ne nud. Rii gia me tid 
te ge le vad va rus ta tu se kü si mus te ga. Pääs te-
a met on ai da nud meid isi ku kait se va hen di te 
ko ha le toi me ta mi sel hool de ko dus se.

Tõs ta maa ter vi se kes kus ja ap teek on jät-
ka nud tööd ja kind las ti on nen de töö koor-
mus prae gu vä ga suur. Tõs ta maa ja Poot si 
kaup lu sed on en di selt ava tud. Ole me nen-
de le vap ra te le ees lii ni töö ta ja te le vä ga tä nu-
li kud, et meie ini mes tel on ko ha peal ole mas 
hä da va ja lik tee nus.

Ma ni ja saa re le keh tes ta ti erio lu kor ra 
ju hi ehk pea mi nist ri kor ral du se ga lii ku-
mis pii rang ja osa val la sot siaal kon sul tant on 
Ma ni ja ela ni ke le abiks nei le va ja li ku toi du-

k raa mi ja ra vi mi te mu ret se mi sel ning sa da-
mas se toi me ta mi sel. Toi du kau pa de ga ai tab 
saa re ela nik ke va rus ta da ka Poot si pood.

Män gu väl ja kud ja disc-gol fi väl jak on 
lin na krii si ko mis jo ni ot su sega su le tud. Se da 
eel kõi ge see pä rast, et ko roo na vii rus le vib 
ka õues ja pü sib vä liat rakt sioo ni de pin da del 
pik ka ae ga na ka tu mis või me li se na.

Krii sio lu kord on pan nud vä ga ras kes se 
sei su ka meie et te võt jad ja and nud tu ge va 
hoo bi ko gu ma jan du se le. Krii si mõ ju sid on 
het kel veel ras ke hin na ta ja ees oo tab meid 
kee ru li ne aeg.

Amet lik ku in fot erio lu kor ra koh ta leiab 
vee bi le helt www.kriis.ee Ju hi seid ja soo vi-
tu si erio lu kor ras käi tu mi seks saab in fo te-
le fo nilt 1247.

Kui kee gi va jab abi toi duai ne te või ra vi-
mi te ko ju too mi sel, siis and ke sel lest tea-
da meie sot siaal kon sul tan di le: Tiiu Saar tel
 444 8163 või e-pos til tiiu.saar@par nu.ee

Ta han tä na da kõi ki ini me si erio lu kor-
ra reeg li te järg mi se eest, see on meie ühi ne 
pin gu tus vii ru se ga võit le mi sel. Kuid ta han 
ka sü da me le pan na, et kriis ei ole veel lä bi 
ja vä ga va ja lik on en di selt reeg leid jär gi da, 
tõ si selt suh tu da kõi ki des se pii ran gu tes-
se ning vas tu pi da da. Ko roo na vii rus ei kao 
meie seast veel nii pea ja pea me õp pi ma sel-
le ga ela ma. 

Et käes on ke vad ja loo dus tär kab, siis 
püüd ke am mu ta da loo du sest jõu du ja ener-
giat! Aga ik ka 2+2 reeg lit jär gi des.

Hoid ke en nast ja oma lä he da si ning 
pü si ge ter ved!

Anu Pe ter son
Tõs ta maa osa val la kes ku se ju ha ta ja

Tõstamaa rahvamaja ootab meenutusi
Head kul tuu ri sõb rad!
Het kel, mil kul tuur on ker ges ko su ta vas 

(co vid)unes, kut su me teid mee nu ta ma!
Oo ta me, et pa nek si te kir ja ere da maid 

mä les tu si eri ne va test kul tuu ri sünd mus test 
lä bi ae ga de Tõs ta maal!

Ot si gem väl ja saht li põh ja des se va ju-
nud mee leo lu ka mad pil did! Ja ehk on mõ ni 
mee nu tus sui sa nii ehe ja ere, et vää rib kir ja 
pa ne mist!

Li saks oleks vä ga oo da tud mee nu tu sed 
Kad ri kar ne va list, ku na üri tust on tä his ta-
tud Tõs ta maal tra dit sioo ni li selt ju ba pik-
ki aas taid. Lä bi teie lu gu de loo da me saa-
da roh kem tead li ku maks, kui das ja mil lal 
Kad ri kar ne va li pi dus tus te ga alus ta ti, kui-
das kar ne val on ajas muu tu nud, mis su gust 

väär tust on see ko ha li kes ini mes tes loo nud.
Kad ri kar ne val oma pi kaaeg su se ga on 

just se da laa di meie kan di üri tus, mil le ga 
püüd le me ning soo vi me, et võik si me saa-
da mär gi tud ja mär ga tud Kul tuu ri pä ran di 
ni mis tus. Mõ nu said mee nu ta mi si!

Meie eel ne vad põlv kon nad Tõs ta maal 
on kul tuu ri väär tus ta nud, se da loo nud ja 
hoid nud ning mei le, järg ne va te le põl ve de-
le, eda si and nud.

Jät ka kem se da meie gi!
Oo ta me teie pil te või kir ju ti si aad res sil: 

kat ri@tos ta maa.ee Võib võt ta ühen dust ka 
he lis ta des: 523 6350

Nii pea, kui erio lu kord on möö das, ole te 
taas üli malt oo da tud ka mei le kül la!

Teie Tõs ta maa rah va ma ja
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Kaks küm mend aas tat mul ti kes ku ses

Uudi seid ter vi se kes ku sest
Vas tab pe rearst 
Ma dis Ves ki mä gi

Kui das tõs ta maa ka tel on läi-
nud st pal ju meil hai geid, lah-
ku nuid?

Tõs ta maa piir kon nas on 4 
la bo ra toor selt diag noo si tud 
Co vid-19 hai get. Neil lä heb 
pä ris häs ti, nad on elus ja pa ra-
ne vad.

Kui pal ju sid oled tes ti nud 
an ti ke ha de as jus?

An ti ke ha de ana lüü se olen 
tei nud 16 pat sien di le. Ees märk 
on hin na ta, kas põe tud hai gus 
võis ol la Co vid-19 ja kas pat-
sient peaks en nast hoid ma, või 
omab kait se ke ha sid.

Kui das peak si me jät ka ma, kui 
kaua tu leb veel ko dus is tu da?

Leian, et reeg lid pea vad keh-
ti ma pik ka ae ga - ik ka 2+2, kä te-
pe su, de sin fekt sioon, hoi du mi-
ne nak kus näh tu de ga hai ge test, 
kait se mas ki de ka su ta mi ne. 

Ül di ne erio lu kord vist lõp-
peb lä hi nä da la tel, sest rii-
gi ma jan dus, töö tus, st ress jt 
prob lee mid muu tu vad tõ si se-
maks kui hai gus ise. Kar ta on, et 
hai gus jääb rah vast kim bu ta ma 
mit meks kuuks, võib-ol la ise gi 
pi ke maks ajaks. Ehk siis esi neb 
mõõ du kas hai ges tu mi ne, 15 - 
20 uut juh tu ko gu Ees tis. 

Sa mas po si tiiv ne proov ei 
tä hen da veel hai gust. Pal ju gi on 
veel eba sel ge!

Kas pat sien ti de vas tu võ tu 
reeg li tes on tu le mas muu da-
tu si?

Iga pat sien di prob leem on 
eri li ne ja nõuab ka eri list la hen-
dust. Sel le le eel neb te le fo ni kõ-
ne, kus sel gi ta me väl ja olu kor ra 
ja pa ku me la hen du sed. 

Eh ku pea le ei to hi tul la meie 
ruu mi des se, kas või liht salt süs ti 
saa ma või kor dus ret sep ti kü si-
ma. Sa mal ajal võib ol la vas tu-
võ tul Co vid-19 hai ge ja nii võib 
hai gus le vi da. See on ik ka kõi gi 
hu vi des !!! See erio lu kord jääb 
veel pi kaks ajaks pü si ma. 

Head ter vist soo vi des, 
Ma dis Ves ki mä gi 

E
el mi se sa jan di lõ pul käis 
Tõs ta maa kan dis suur 
re mon ti mi ne ja re no-

vee ri mi ne. Uue ne sid mit-
med val la le kuu lu vad hoo ned. 
1999. aas tal said en da le ilu sad 
re no vee ri tud ruu mid Tõ he la 
ja Poot si raa ma tu ko gud. Tõs-
ta maa las teaia ma jast ko li sid 
koo li maj ja algk las sid ja neid 
ruu me ha ka ti üm ber ehi ta ma 
Tõs ta maa raa ma tu ko gu le. 

Ala tes 1988. ku ni 2000. aas-
ta al gu se ni asus Tõs ta maa raa-
ma tu ko gu tä na se rah va ma ja 
kõr val ol nud va nas rah va ma-
jas. Tä na on sel le ko ha peal tü hi 
plats mi da ka su ta tak se park la-
na. Seal se tes ruu mi des oli va ja 
tal vel töö ta da üle riie tes, sest 
kõr geid ruu me ei suu de tud 
pii sa valt küt ta, et need soo jad 
pü siks. Ka su vel oli ma ja ja he, 
sest aken des se ei paist nud pii-
sa valt päi kest ja vett tu li tuua 
kae vust. Va na ma ja ei pi da nud 
tuult ja 1998. aas tast ei pi da nud 
enam ka tus. Vih mas te il ma de-
ga tu li riiu li te va hel uut lu ge-
mis va ra va li des ol la et te vaat-
lik, võis as tu da vee ko gu mi seks 
ma ha pan dud kaus si des se. 

Kõik muu tus 1999. sü gi-
sel, kui algk las sid ko li sid uueks 
muu tu nud koo li maj ja. Nüüd 

said ehi tus me hed ee sot sas 
And res Lau ri ga, val la ehi tus-
nõu ni ku Ain Bir gi ja val la va-
nem Too mas Rõ hu raa ma-
tu ko gu ju ha ta ja Lea Ran ni ku 
ju hen da mi sel ja raa ma tu sõp ra-
de valv sa te pil ku de all algk las si-
de ruu me üm be re hi ta ma ha ka-
ta. 2000. aas ta ke va deks val mis 
suur ruum, ku hu pai gu ta ti täis-
kas va nu te le mõel dud lu ge mis-
va ra koos tea be kir jan du se ga, 
las te kir jan dus asus lu ge mis-
saa li ja in ter ne ti punk ti ga ühes 
ruu mis. 

2000 jaa nua ris su le ti raa ma-
tu ko gu va nas hoo nes ja 3ndal 
ap ril lil ava ti tä nas tes ruu mi des. 
Ko li da ai ta sid ko ha li kud ela ni-

kud. 
2006. aas ta ke va del läks veel 

kord sein te ma ha võt mi seks, et 
laien da da las te le mõel dud ruu-
mi. Juur de tu li ka eral di ruum 
koos köö gi nur ga ga, mi da saab 
ka su ta da väik se ma teks koh tu-
mis teks ja koo li tus te lä bi vii mi-
seks.

Tä na ses erio lu kor ras po le 
kah juk s või ma lik raa ma tu ko-
gus se da täht sat päe va tä his ta-
da, aga tee me se da koos oma 
lu ge ja te ga sü gi sel, kui olu kord 
on nor ma li see ru nud ja to hib 
üri tu si pi da da. 

Mar ge Pääs tel,
Tõs ta maa raa ma tu ko gu ju ha ta ja
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A
lus ta si me oma vest lust 
pu na se loo jan gu pai ku 
- mi na saa rel ja Sil vi üle 

me re Kast nas. Rää gi me elust ja 
ik ka jäl le tööst. Me ri meie va hel 
ma ru tab kor ra li kult. Mär ka ma-
tult süt ti vad sü ga vas si ni tae vas 
tä hed, üle tä he ra ja ter vi tan te da 
mõt tes meie ju tua ja mi se lõ pe-
tu seks. Ja mul le tun dub, et seal 
Kast na ko hal on üks eri ti soe ja 
ere täht vil gu ta ma ha ka nud.

Kui das juh tub, et sa tu tak-
se maa le ela ma? Noo red, Sil vi 
ja Ma ti Heind la, taht sid en da-
le pä ris ko du ra ja da ja hak ka-
sid ki ma ja ot si ma. Kast na kan-
dis käi di tih ti, sest Ma ti vend ja 
õde ju ba ela sid siin. Ven na käest 
kuul di gi, et Aru ta lu on müü gis 
ja just siia ot sus ta sid ki noo red 
oma pä ris ühi se ko du ra ja da. 

Lin nae lu ei oleks tul nud kõ ne 
al la gi, sest Sil vi on Mart na kan-
dist pä rit 100 prot sen ti maa laps. 
Lap se põlv, see tä hen das loo-
mad, ta lu tööd, kol hoo si põl de 
ha ri va te le trak to ri te le koos isa-
ga kü tu se ve du. Viie teist küm-
ne selt läks tüd ruk Tü ri Näi dis-
sov hoos teh ni ku mi loo mu li kult 
zoo teh ni kuks õp pi ma. Koo li-
ae ga mee nu tab nai ne suu re soo-
ju se ga. Mui du gi käis ta esi me sel 
aas tal igal nä da la ve tu sel ko dus. 
Järg ne va tel aas ta tel tu li ju ba ker-
gejõus ti ku trenn ja võist lu sed, 

kä si töö rin gid. Sel les koo lis õpe-
ta ti kõi ke na tu ke, mi da maa ma-
jan du ses võisks va ja min na. “Äge 
aeg oli, see ne li aas tat,” võ tab Sil-
vi koo lia ja kok ku. 

Sil vi tu le va se saa tu se mää ras 
kol hoo si mees te äri te hing. Prak-
ti kal käis tü tar laps Taa lis, ela ma 
pan di sui sa Taa li los si. Ma ti töö-

tas sa mas au to ju hi na ja käis tih ti 
los sip rei li ga ja lu ta mas ning nõn-
da need noo red tei ne teist leid-
sid. Üks pikk ja sih va kas ning 
tei ne sä ra sil me lend le va te lok ki-
de ga ta ga si hoid lik blond tü tar-
laps.

 Ni melt suunati Sil vi Tü ri le 
Ka sa ri kol hoo si poolt, mis lõp-

pes sel le ga, et taa li kad ost sid Sil-
vi ka sa rio ma delt üle. Kui kal liks 
sel li ne äri te hing võis maks ma 
min na, po le tea da. Peaas ja li kult 
te gid noo red pea le abiel lu mist 
Taa lis kõ vas ti tööd, et na tu ke-
ne gi ra ha ko gu da ehk na gu Sil vi 
üt leb: “Meie va ne ma tel ei ol nud 
mei le mi da gi an da, ise pi di me 
hak ka ma saa ma. Pul mad te gi-
me ka ise. Va ne mad õpe ta sid nii, 
et kõi ge pealt töö le, siis me he le 
ja lap sed, aga prae gu on vist kui-
da gi tei si ti. Olid 15 ja siuh oled 
viie lap se ema ning ju ba va nae-
ma ka he le mu di la se le.”

Ta lu sai os te tud 1988 ja se da 
tu li ka ko he re mon ti ma ha ka-
ta. Suu reks abiks oli Ma ti vend. 
“Elu ja töö koo li sai Taa li lau-
dast kuh ja ga kät te ja ka het se-
da po le siin mi da gi,” ar vab Sil-
vi. Kast nas se ela ma asu des sai 
nai se töö ko haks ko ha lik laut. 
Jär jest sün di sid lap sed, aga sel-
le kõr valt oli lau das 8 pii ma leh-
ma, 8 noor loo ma ja 16 si ga. Sel-
li ne rüh ma mi ne kes tis se ni ku ni 
riik lei dis, et väi ke ta lu nik ku ega 
ka te ma too dan gut po le va ja. 
Ühis tu te tek ki mi se ajal ka dus 
Ma til mõist li ku pal ga ga töö ja ta 
ot sus tas min na lin na töö le pui-
du tis le riks, et pe re le ela tist tee-
ni da. See aeg oli Sil vi le kõi ge ras-
kem. Es mas päe vast ree de ni oli 
ta ko gu las te kam ba ja loo ma-

Noo rus an nab ime li se jõu

Mari ka:

Mi nu ema on ilus ja 
nai se lik. Hoo lit seb 

ala ti meie eest ja tun neb 
and mi sest rõõ mu. Ku na-
gi po le tal oma las te heaks 
mil lest ki kah ju. 

Ema on vä ga töö kas. Tih ti on ta hom-
mi kust õh tu ni õues loo ma de eest hoo lit se-
des, et saaks oma põl lul ja aias tööd teh tud 
ning õh tul jõuab veel kä si töö rin gi gi. Na gu 
möö da min nes on tal sah ver hoi di seid täis 
ja ja gab neid mei le gi. Tun neb elust rõõ mu, 
nau dib se da. Ta on häs ti po si tiiv ne ini me ne 
ja ja gab oma sä ra teis te le gi. Mi da va ne maks 
saan, se da suu rem on mi nu tä nu tun ne. 

Mu las tel on tõe li selt äge ja noor va na-
e ma. Tal po le igal aas tal ise gi sün ni päe va ja 
nõn da an nab ta va nu se le ni na nip su. Tun-

nen rõõ mu, et ole me suur pe re. Olen uh ke, 
et nad isa ga on pi da nud tõo tu sest kin ni ja 
tul nud lä bi elu heas ja hal vas. Pe re on suur 
väär tus. 

Imet len oma ema!

Mai la:

Oma emast mõel des 
lä heb ala ti sü da me 

alt soo jaks. Ta on vä ga sii-
ras ja soe ini me ne, päi ke-
se li ne ja kal lis. Loo mad ja 
maae lu on tal le ala ti meel-
di nud. Sel les on suur roll ka mi nu väär tus-
te ku ju ne mi sel. Tä nu va ne ma te le tean, et 
maae lu on pa rim elu. 

Ta on suu re pä ra ne kokk ja te ma an de-
kus ku du mi se alal on liht salt imet lus väär ne. 
Ema koh ta ilu said sõ nu on liht ne lei da, sest 

ta on ise nii hea ema, nai ne ja va nae ma. Ta 
hoiab meid kõi ki vä ga! 

Mul on va ne ma te ga vä ga-vä ga ve da-
nud. Nad isa ga on ees ku juks mei le kõi gi le. 
Ma olen uh ke ja tä nu lik, et mul on te ma su-
gu ne ema-kõi ge pa rem ema maail mas. Ma 
ar mas tan Sind!

Sig ne:

Mu ema on vä ga sii ras, 
soe ja ar mas ini me-

ne. Üks olu li se maid as ju, 
mi da olen oma emalt õp pi-
nud on see, et elus tu leb 
ol la ise sei sev, eda si püüd lik 
ja tu gev ka kõi ge ras ke ma tel het ke del. Te ma 
ees ku ju ja õpe tus sõ nad on mind elus pal ju 
eda si ai da nud. 

Mu ema on üks töö ka maid ja hoo lit se va-
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maid ini me si, ke da tean. Tal on ala ti ol nud 
nii pal ju toi me tu si, tööd ja vas tu tust, mä le-
tan se da ala tes sel lest kui olin al les väi ke. Aga 
vaa ta ma ta sel le le on leid nud ta ala ti ka oma 
pe re jaoks ae ga. 

Mu ema mõt leb ala ti teis te le en ne kui 
en da le. Kui ma saak sin oma ema le üks kõik 
mi da kin ki da, oleks see aeg te ma le en da-
le, sest ta on ala ti kand nud teis te eest hoolt, 
lü ka tes en da va ja du sed ta gap laa ni le. 

Olen sii ralt tä nu lik oma ema le ja isa le sel-
le eest, et sain üles kas va da maal. Koos ven-
na ja õde de ga män gi si me ko gu aeg õues, oli-
me ümb rit se tud ta lu loo ma dest, sõi me ta lu-
toi tu ja ai ta si me ko dus te töö de ga – tõe li sed 
maa lap sed! Ja meid oli kok ku viis! Sel le lä bi 
tean, et ka mi na näen end tu le vi kus maal 
ela mas. Mul oli ime li ne lap se põlv ja olen sel-
le eest tä nu lik!

Sii ri:

Kui ma mõt len, kui das 
oma ema kir jel da da 

mõ ne lau se ga, siis on se da 
ras ke te ha. Te ma kir jel da-
mi seks ei pii sa gi lõi gust 
ega ka hest, vaid te mast 
võiks lau sa ter ve raa ma tu kir ju ta da. 

Ta on ala ti rõõm sa meel ne, soo ja de sil ma-
de ja arm sa nae ra tu se ga. Tal on us ku ma tult 
suur sü da, ku hu ma hu vad kõik - te ma pe re-
liik med, ise päi ne kass Pan ter, ku ri ko du val-
vur Vuk si, sõb rad ja sõb ran nad ning kõik 
väi ke sed loo ma po jad, kel le on ta en da tii va 
al la võt nud ja elu le ko su ta nud. Li saks on ta 
suu re pä ra ne kokk - maits vad ko du sed toi-
dud, mi da ik ka ja jäl le maa le min nes maits ta 
saab ja mi da ku sa gilt mu jalt ei leia. 

Tal on ala ti hea meel, kui mul häs ti lä heb 

ja toe tab, kui on va ja. Need liht sad põ hi mõt-
ted, mil le jär gi nad isa ga meid kas va ta sid, on 
ai da nud meil elus jõu da sin na, kus me ole me 
ja olen nei le sel le eest vä ga tä nu lik. 

Ema on suu re pä ra ne nai ne, ema ja va nae-
ma, kel le sü da mes se niiii pal ju. Mi nu jaoks 
on ta Ema suu re al gus tä he ga.

Siim: 

Ema on ini me ne,kel le 
pea le kind lalt loo ta. Ta 

on ala ti val mis meid ai ta-
ma, õpe ta ma ja va ja du sel 
ka noo mi ma. Tal le meel-
di vad loo mad ja ku du mi-
ne. 

Meie ema on suu re pä ra ne kokk - ko dust 
ei lah ku üks ki laps tüh ja kõ hu ga. 

Pe re on meil suur ja kok ku hoi dev.

kar ja ga ihuük si ning pi di hak ka-
ma saa ma. Öö si ti tu li ti te lap pe 
kee ta, noo ru ses on ik ka ime li ne 
jõud. Väi ke Sii ri kut sus va he peal 
isa onuks. Kõi ge suu re mast lap-
sest Ma ri kast oli vä ga suur abi. 
Te ge mist oli nii pal ju, et pol nud 
ae ga mõel da gi, et ei jak sa või ei 
saa. Noor ini me ne jõuab ja suu-
dab! See kõik oli üks lõ pu tu töö, 
mi da Sil vi just kui ei mär ga nud-
ki. Tõ si, het ke del kui enam ei 
ol nud vai mu ja jõu du, mars sis ta 
me reäär de, et laa di da kõi ge pealt 
ma ha ja siis pea le.

Ku na gi pul ma de ae gu läk sid 
pul ma ron gi eest lä bi par die ma 
ja par dii sa 12 po ja ga, mui du-
gi hak ka sid kü la li sed aa si ma, et 
nüüd sün di gu Heind la tel nii pal-
ju lap si, aga noo red lu ba sid, et 
poo led, no tu li su ti ke vä hem – 
viis. Sil vi on ra hul oma las te pe-

re ga, nad on üks teist hoid nud ja 
head lap sed ol nud. Ise gi pu ber-
tee di ajal uk sed suurt ei pau ku-
nud. Kõi gil olid omad üle san-
ded, ro hi ti, ko ris ta ti, ei ol nud nii, 
et lap sed ai nult män gi sid. Sil vi 
mee lest ei ol nud las tel mil les ti 
puu dust. Pe re kas vas ta lu toi du 
peal. Ise teh ti võid, oma ka na-
de mu nad, juus tu sai pii ma eest 
meie reist, oma kas va ta tud li ha, 
aia vil jad, hoi di sed ja kar tu lid. 
Ega vors tiost mist suu re mat ei 
ol nud. Lõ pu tult tu li ko dus te ha 
kar tu lit ja kas tet. 

Selt sie lu ela ti, sel ajal pal ju 
roh kem. Hom mi kul lüps ti leh-
mad ära ja sõi de ti kül la su gu-
las te le või sün ni päe va le. Lap-
sed mah tu sid kõik au tos se ära. 
Tä na päe vas te tur va nõue te ga 
oleks sel li ne asi või ma tu. Tal-
lin nas käi di siis ühe va ne ma-

ga in di vi duaal selt, et ik ka häs ti 
meel de söö biks.

Sil vi üt leb, et töö on ala ti 
te ma juur de ise tul nud, on sel li-
ne õnn ol nud. Uued ajad nõud-
sid uu si väl ja kut seid. Min gil het-
kel ot sus ta ti vas tu võt ta pak ku-
mi ne ha ka ta Kast na poo di pi da-
ma. Sil vi hak kas oma ma ja pi da-
mi se kõr valt Pär nus et te võt lus-

kur sus tel käi ma. Hom mi kul ta li-
tas loo mad siis pe sa mu na Sii ri ga 
lin na, laps hoi du ja kur sus te le. 
Õh tuks jäl le ko ju ja kii ru ga lau ta. 
Aas ta oli siis 1998. Poepidamine 
kes tis paar aas tat, sest ini me si 
käis poes ik ka gi vä he. Eda si tu li 
isee ne sest müü gi töö Tee ris ti 
poes ja pä rast ma jan du sü his tus 
müü ja na li gi 10 aas tat. Poes oli 

Fo tod: Erakogu
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U
m bes pool aas tat ta ga si 
oli mul oo ta ma tu või-
ma lus lüüa kaa sa prak-

ti kan di na Ees ti Mä lu Ins ti tuu di 
pro jek tis“ Ko gu Me Lu gu“, kus 
mi nu üle san deks oli töö and-
me ko gu de ga. 

Olin omaet te ju ba am mu 
mõel nud, et mil li sel vii sil ko gu-
da Tõs ta maa kan di eri ne vaid 
lu gu sid ja kui das aja loo lis te 
lu gu de kor ja mist ja tal le ta mist 
pä ri selt te hak se. On ju lood 
üks osa meie aja loost ja iden-
ti tee dist ja ülio lu li ne osa ühe-
le ko gu kon na le ning sa mas on 
see ter ve Ees ti lu gu. 

Kolm kuud tead las te ja 
põ ne va te lu gu de kes kel an dis 
mul le vä ga pal ju in nus tust ja 
kind lust eda si min na ka Tõs-
ta maa lu gu de kor ja mi se ja tal-
le ta mi se ga. Mis tõt tu võib käe-
so le vat aas tat ni me ta da sui sa 
lu gu de kor ja mi se aas taks. Aga 
töö ins ti tuu di iga päe va se elu 
kes kel an dis kind la tead mi se, 
et eest la sed saa vad hak ka ma ka 
vä ga kee ru lis tel ae ga del, hoi des 
kok ku ja väär tus ta des se da, mis 
meil on. 

Ko gu Me Lu gu sa amet li ku 
al gu se 14. juu nil 2013. aas tal. 
Tä na veab se da pro jek ti El mar 
Gams, kes on küll sün di nud 
Vols ki lin nas Vol ga jõe ää res 
ning Ees ti pas si sai 2014 aas ta 
al gu ses ,aga on juur telt ja hin-
gelt eest la ne. „Ko gu Me Lu gu“ 
on su u li se aja loo por taal, kes 
ko gub, uu rib ja ja gab vi deo for-

maa dis ees ti ini mes te lu gu sid 
üle maail ma, mis rää gi vad Ees ti 
mä le ta ta va ajas tu mi ne vi ku ko-
ge mus test, an des ai mu ka ole-
vi kust. 

Sel leks tar beks fil mi tak se 
üles lood Nõu ko gu de või Sak sa 
oku pat sioo ni ajal Ees tis ela nud, 
ni me ta tud või mu de eest Ees tist 
põ ge ne nud või nen de te ge vu se 
tu le mu se na Ees tis se sat tu nud 

ini mes te mä les tu si (ot se tun-
nis ta jad ja nen de lä he da sed). 
Ko gu tud mä les tu si ka su ta tak-
se õp pe ma ter ja li de aren da mi-
sel, uu ri mis töös ning ava lik ku-
ses mä les tus päe va del, näi tus tel 
ja muu seu mi des nii Ees tis kui 
mu jal maail mas. Sel le pro jek-
ti te ge vus se võib pa nus ta da 
igaüks, kas an ne ta des ra ha või 
ju tus ta des oma lu gu.

to re selts kond. 
2004 poe gis esi me ne va si-

kas prae gu ses töö ko has Kast na 
far mis. Alus ta ti kuue mul li ka-
ga, aga ka hes ko has Sil vi enam 
liht salt ei jak sa nud ja nüüd seks 
te ge leb ta ai nult loo ma kas va tu-
se ga. Eks loo ma kas va tu ses on 
iga su gu ja ma sid ka, põ ru ta vad 
aiast väl ja jne. Ome ti on hiig la 
suur rõõm kui saad loo ma ai da-
ta ja ta võ tab su abi vas tu. 

Lap si kas va ta des tah tis Sil vi, 
et lap sed os kaks ma jan da da ja 
iseen da ga hak ka ma saaks. Eks 
lap sed pea vad ki kor ra ko dunt 
ära mi ne ma, iseen nast leid-
ma. Nel ja küm ne selt ha ka tak-
se vaik selt ta ga si tu le ma. Oma-
va hel suht le vad lap sed ak tiiv-
selt. Ma ri ka taas tab Taa lis Ma ti 
va ne ma te ta lu ja on ka he po ja 
ema. Siim õp pis pääs tea met-
ni kuks, aga ra ha tee nub Nor-
ras ehi ta mi se ga. Mai la as kel dab 
Lää ne maal Sil vi va ne ma te ta lus 
ja töö tab las teaia õpe ta ja na.

Sig ne töö tab Rää ma põ hi-
koo lis õpe ta ja na ja Sii ri töö tab 
Rap las polt sei ni ku na.

Kõi ge to re dam tun ne on siis 
kui sün ni päe val on ko gu pe re 
üm ber laua. Igal nä da la va he tu-
sel käib ik ka kee gi ko dus. Ük sin-
da ei tee sa mi da gi, kui tub lit 
meest kõr val ei ole, siis ei tu le 
mi da gi väl ja. Ma ti pea le võib 
ala ti kin del ol la.

Sil vi on en da mi si aru pi da-
nud, et ta haks na tu ke ker ge mat 
elu. Lap sed on suu red, lap se las-
te ga ta haks te ge le da ja mui du-
gi roh kem kä si tööd te ha. Las-
te le sai koo tud kamp su neid ja 
ka ru pük se, aga nii mõ ni gi asi on 
mee lest läi nud. Kä si töö rin gis on 
nii to re selts kond, se da si selt sis 
na his ta da ja uu si as ju õp pi da. 

Nüüd on käes ilus aeg iseen-
da le, võib ka mi da gi hin ge le 
lu ba da. Nii vä ga ta haks esi mest 
kor da elus rei si le pal mi al la, liht-
salt nä ha ja ko ge da.

”Tä na vu pi di me gi mi ne ma, 
aga erio lu kor ra tõt tu lend tü his-
ta ti, aga erio lu kor ra möö du des 
kind las ti lä he me,” on Sil vi op ti-
mist lik. Se niks või me ju koos 
Ma ti ga ka lal käia, tor kab nai ne 
ka va lalt.

Ül le Tamm

Sel le ke va de ko du sed ja tu ba sed is tu mi sed 
tu le ta vad meel de ai na roh kem va nu ae gu 

ja lu gu sid. Lu gu sid on aga eri ne vaid ning just 
neid eri ne vaid lu gu sid ta ha me sel aas tal kok-
ku ko gu da. 

Tõs ta maa mõi sa kul tuu ri hoid jad Lii na ja 
Eve li on sel aas tal võt nud nõuks te ha koos tööd 
SA Ees ti Mä luins ti tuu di ga “Ko gu Me Lu gu” 
pro jek ti ga. Ta ha me ko gu da kok ku Ees ti mi ne-
vik ku puu du ta vad Tõs ta maa lood. 

Sel le koos töö raa mes kut su me kõi ki en dast 
mär ku and ma, kes on kok ku puu tu nud või 
kes mä le tab oma va ne ma te põ ne vaid lu gu sid 

Nõu ko gu de või-
mu või Sak sa oku-
pat sioo ni aeg se te 
põ ge ne mi se te või 
muu de sei ka de ga. 

Me ko gu me 
kõik kok ku ja toi me-
ta me eda si ning ai ta me 
hoi da si det sel le pro jek ti ga. 

Oma soo vist and ke jul gelt tea da suu sõ na-
li selt või kir ju ta des Lii na le lii na kaar@gmail.
com või Eve li le eve li@pe kon sult.ee 

https://www.ko gu me lu gu.ee/et 

Iga lu gu on osa suu re ma

Armilda Kivi (Kurg) intervjuu salvestuselt koos pro jek ti juht El mar Gamsida 

“Ko gu Me Lu gu” pro jekt ko gub lu gu sid
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st loost

Tä nan sii ralt ko gu ins ti tuu ti 
ja pro jek ti juh te sel le lõp pe ma tu 
töö eest hoi da meie mä lu.

https://www.ko gu me lu gu.ee 

Ja lä he malt ka Ees ti Mä lu Ins-
ti tuu dist. 

Ees ti Mä lu Ins ti tuu di asu ta-
mi se al ga tas pre si dent Too mas 
Hend rik Il ves 2008. aas tal, sea-
des ins ti tuu di ees mär giks jät ka ta 
ini mõi gus te süs te maa ti lis te rik-
ku mis te uu ri mist Ees tis ja Ees-
ti Va ba rii gi ko da ni ke ja ela ni ke 
suh tes aas ta tel 1944 – 1991. aas-
ta tel ning an da Ees ti ko da ni ke le 
põh ja lik ning ob jek tiiv ne üle vaa-
de ini mõi gus te olu kor rast Ees tis 
Nõu ko gu de Lii du oku pat sioo ni 
ajal. 

Ees ti Mä lu Ins ti tuu di eel käi-
ja Max Ja kob so ni ko mis jon oli 
ju ba te ge li kult ala tes 1998. aas-
tast uu ri nud Ees tis inim vae-
nu li ke režii mi de toi me pan-
dud rah vus va he li si ku ri te gu sid 
ja ini mõi gus te rik ku mi si ning 
to ta li taar seid ideo loo giaid, mis 

on nii su gu sed režii mid põh jus-
ta nud. Ees ti Mä lu Ins ti tuut ei 
ole õi gus kait seor gan ega ko hus. 
Pi gem on ins ti tuu di ees mär giks 
tu vas ta da sünd mu sed ja as ja-
o lud, mis esin da vad ini mõi gus-
te rik ku mi si ja, et me ku na gi 
ei unus taks, mi da tä hen da vad 
inim su se vas ta sed ku ri teod. Ins-
ti tuut on de tail selt uu ri nud elu 
Nõu ko gu de või mu ajal ja toe-
ta nud ka mä les tus te ko gu mist, 
et täp selt ja il ma ideo loo gi lis te 
ee lar va mus te ta mää rat le da, kui-
das ja mil mää ral Ees tis ini m-
õi gu si ri ku ti. 

Sa mu ti sea dis ins ti tuut üle-
san deks ai da ta Ees ti ko da ni-
kel pa re mi ni mõis ta, mi da nii 
ne mad ise või nen de va ne mad 
ja va na va ne mad pi did lä bi ela ma 
Nõu ko gu de oku pat sioo ni ajal. 

Tä na seks on loo dud usal-
dus väär ne and me ko gu, mis või-
mal dab laie malt tund ma õp pi-
da Ees tis Nõu ko gu de ajal toi-
mu nud prot ses se, aga ka nen-
de siir deid nii kaa saeg ses Ees ti 

ühis kon nas kui ka ko gu Kesk- ja 
Ida-Eu roo pas ala tes Nõu ko gu de 
Lii du kok ku va ri se mi sest. Ins ti-
tuu di tööd koor di nee rib rah vus-
va he li ne eks pert ko mis jon, mil-
le liik me tel on suu ri ko ge mu si 
Eu roo pa aja loo ning ini mõi gus-
te ja po lii ti lis te rep res sioo ni de 
aja loo uu ri mi sel. 

Ees ti Mä lu Ins ti tuu di tead la-
sed on väl ja and nud nii õp pe ma-
ter ja le koo li de le kui kok ku võt-
vaid teo seid, osa le tak se kon ve-
rent si del ja te hak se ak tiiv set tea-
du sa last koos tööd üle maail ma. 

http://mne mo sy ne.ee 

Ees ti Mä lu Ins ti tuut on al ga-
ta nud aas ta te jook sul mi tu suurt 
pro jek ti. 23. au gus til 2018. ava ti 
Maar ja mäel kom mu nis miohv ri-
te me mo riaal, mil leks on um bes 
30 000 ruut meet ril laiuv mä les-
tus paik Tal lin nas Maar ja mäel. 

Me mo riaal ja oh vit se ri-
de mä les tus märk on ühi seks 
mä les tus pai gaks kom mu nis-
mi ku ri te gu de ohv ri te le Ees tis. 

Me mo riaa lil on elekt roo ni li ne 
por taal, kus saab üle vaa te kom-
mu nist li ku ter ro ri käi gus huk-
ku nu te kui van gis tu sest või asu-
mi selt va ba ne nu te and me test, 
sa mu ti and me test nen de ohv ri te 
koh ta, kel le saa tus on tead ma ta.

https://www.me mo riaal.ee/
and me baas/

15.mail 2019 avas Ees ti Mä lu 
Ins ti tuut Pa ta rei me re kind lu-
se en di ses vang las näi tu sea la 
“Kom mu nism on vang la”, mis 
kõ ne leb kom mu nis mi ideo loo-
giast ja ku ri te gu dest Ees tis ja 
maail mas. See ehe da vang la si-
se mu se ga Pa ta rei näi tu sea la on 
üks kom mu nist li ku ter ro ri süm-
bo leid. XX sa jan di väl tel ka su-
ta sid Pa ta reid süü tu te ini mes te 
van gis ta mi seks nii Nõu ko gu de 
Lii du kui Sak sa maa to ta li taar sed 
režii mid. 

https://pa ta reip ri son.org 
Ilu sat ke va de jät ku ja üks tei se 

hoid mist,
Eve li Il vest 

Tõs ta maa mõi sa tu run du se spet sia list

Salvestus Lehte Koppeli (Tallo) juures Fotod: Mar ko Poo la mets
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K
a ru lau gu söö mi ne on 
vii ma se küm ne aas ta 
jook sul muu tu nud vä ga 

po pu laar seks. Toi dua ja kir jad 
on pun gil ka ru lau gu pi ru ka te ja 
-või lei va mää re te ret sep ti dest, 
sot siaal mee dias le vi vad fo tod 
lau gu kim pu de ga ko ri las test. Igal 
ke va del ma nit seb kesk kon naa-
met ini me si ka ru lau gu kor ja mi-
sel hoo gu pi da ma. 

Aja loo li selt on ka ru lauk 
üks Eu roo pa tun tu maid met-
si kuid tai mi, mi da söö di roh-
kes ti. Mi ne vi kus oli ta nii kõr gelt 
hin na tud, et Ii ri maa va na de sea-
dus te jär gi võis saa da trah vi, kui 
taim va ras ta ti era maalt. „Trah-
vi sum ma“ oli kaks ja pool lüp-
si leh ma. 

Ka ru lauk kas vab Eu roo pa 
pa ras vööt meo sas, le vi la ula tub 
Kau ka su se ni ja Ve ne maa ala-
del ku ni Kamt šat ka pool saa re-
ni. Ees tis on ka ru lauk kol man da 
kait se ka te goo ria loo dus kait sea-
lu ne liik, see ga võib te da loo du-
sest kor ja ta ai nult en da tar beks. 

Ko du ses se mait se peen ras se 
saab tai me kül va ta seem nest või 
tuua sõb ra aiast is ti ku te na. Aia-
ä ri des lei dub ka are ta tud sor ti de 
is ti kuid. 

Ka ru lau gu la di na keel ne 
ni me tus on Al lium ur si num. 
Al lium tu le neb kel di keel sest 
sõ nast all, mis tä hen dab kõr-
ve ta ma. Ur si num pä ri neb la di-
na keel sest sõ nast ur sus, mis 
tä hen dab ka ru. Ka ru lauk on saa-
nud ni me ka ru jär gi, sest ka ru le 
meel dib ke va di ti lau gu si bu laid 
maa seest väl ja kae va ta ja neid 
süüa. Sa ma võr ra mait se vad 
ka ru lau gu maa-alu sed osad ka 
mets si ga de le. 

Taim kas vab 10–30 cm kõr-
gu seks, val ged õied puh ke-
vad mais. Ku ni 20 cm pik kus-
tel el lip ti lis tel leh te del on sel gelt 
eris ta tav roots. Ka ru lau gu le hed 
sar na ne vad pii be le he ja ha ri li ku 
sü gis lil le leh te de ga, aga si bu la-
lõhn ai tab neid liht sas ti eris ta da. 

Te da lei dub ala del, kus kas-
vab leht puid, sest seal ne muld 
on ram mu sam ja ke va del ja gub 

pii sa valt val gust. Märt sis-ap ril-
lis pis ta vad esi me se na oma ni na 
maa seest väl ja ka ru lau gu le hed, 
mi da saab toi duks kor ja ta pä ris 
mi tu nä da lat. See jä rel il mu-
vad õi si ku var red. Kui õi si kud 
on ju ba ava ne nud, siis mõ ne-
de mee lest on le hed sel ajal ju ba 
ki be dad ning võib piir du da õi te 

söö mi se ga. Ära õit se nud ja 
ro he li seks muu tu nud õi si (kup-
raid) saab toi duks tar bi da na gu 
kap pa reid. Si bu lad on üs na pi si-
ke sed ega ole kui gi maits vad, nii 
et need võib jul ges ti kas va ma 
jät ta, et taim saaks pal ju ne da. 

Le hed, õi si ku var red, õied 
nii värs ke na kui ka pä rast õit-
se mist – ka ru lau ku saab toi duks 
tar bi da märt sist juu ni ni. Ka ru-
lau gu leh ti ka su ta tak se sa la tis, 
su pis, om le tis, pes tos või muus 
või lei va määr des, pit sa kat tes, 
ää di ka ja õli mait ses ta mi seks. 
Jul ge mad mait see la mus te ot si-
jad li sa vad te da ka kar tu li pud ru-
le. Kui va ta tult so bib ür di soo la- 
ja ro he ja hu se gu des se. Õie nup-
pu de ga var si ta sub ma ri nee ri da 
ja ha pen da da. Ük si kuid õi si võib 
ka värs ke le sa la ti le li sa da. 

Ka ru lau gu le an na vad ise loo-
mu li ku lõh na vääv liü hen deid 
si sal da vad ee ter li kud õlid. Pea-
le sel le si sal dab ka ru lauk C- ja 
B-rüh ma vi ta mii ne ja mit me su-
gu seid mi ne raa lai neid. Too relt 
ei ta su ka ru lau ku mõõ du tun-
de tult süüa, ku na vääv liü hen-
did või vad tund li ku ma see de-
süs tee mi ga ini mes tel põh jus-
ta da kõ hu vae vu si. Kuu mu ta-
des muu tub ka ru lau gu mait se 
lee be maks. Värs keid leh ti võib 
ke va del pan na sü gav kül ma. Nii 
saab neid ka muul ajal su pi sis se 
või või lei va määr de le li sa da. 

Ka ru lau ku saab ka ha pen da-

Mets lauk (Al lium sco ro dop ra sum) kas-
vab 30–120 cm kõr gu-
seks, le hed on la pi kud ja 
7–20 mm laiad, see tõt-
tu mee nu tab küüs lau ku. 
Õit seb juu lis ja au gus-
tis, õi sik on roo sa kas lil-
la. Ena mas ti võib ko ha ta 
lub ja rik kal pin na sel päi-
ke se pais te lis tes koh ta-
des. Mõ ne del and me tel 
mür gi ne.

Ro hu lauk (Al lium ole ra ceum) võib sir gu da 
ku ni 70 cm kõr gu seks. 
Rul ja te leh te de lä bi mõõt 
on 2–4 mm. Si gi si bu lad 
on suu red ja paik ne vad 
hõ re dalt. Õit seb juu nist 
au gus ti ni. Loo dus li kest 
lau ku dest meil kõi ge 
laie ma le vi la ga. Le vi nud 
kui va del nii tu del, puis-
nii tu del ja sa lu met sa des 
nii saar tel kui ka mand ril. 

Mu ru lauk (Al lium sc hoe nop ra sum) kas vab 
ku ni 30 cm kõr gu seks. 
Leh te de rist lõi ge on 
ümar, ku ni 2 mm lä bi-
mõõ du ga to ru. Kas vab 
väi kes te pun ti de na, õit-
seb maist juu ni ni. Võib 
ko ha ta loo peal se tel, vä ga 
ta va li ne tar be taim ae da-
des ja saa da val ka poo-
di des. 

Nurm lauk (Al lium vi nea le) kas vab ku ni 
40 cm kõr gu seks. Le hed 
on var rest lü he mad ja 
õit sea jal sa ge li kui va-
nud. Õit seb maist juu li ni, 
õi sik on ki le ja kan de le-
he ga, mis ee mal dub ker-
ges ti, si gi si bu laid on roh-
kes ti. Lei dub Ees ti saar-
te kui va del lub ja ri kas tel 
nii tu del. Ha rul du se tõt tu 
kuu lub tei se kait se ka te goo rias se.

Karu lauk on ko du mai ne si bul 

Veel Ees ti loo dus lik ke lau ke

Üks loo dus hu vi lis te tun tu maid ka ru lau gu kas vu koh ti on Virt su lä he dal Puh tu
ka su ta tud, aga ka ru lau gu le vi la po le se ni ka ha ne nud Fo to: Too mas Kukk

Lau ku de fo tod: Too mas Kukk, mets lauk: Ott Luuk
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da, see on üs na po pu laar ne säi-
li tus viis Poo las. Ve ne maal ma ri-
nee ri tak se õie var si, Ru mee nias 
võib ka ru lau ku lei da ha pu kast 
su pist, Prant sus maal ja  Šveit sis 
li sa tak se ka ru lau ku juus tu de le ja 
kast me te le. 

Ing lis keel ses kir jan du ses lei-
dub vii teid, et ka ru lau gu mah la 
on ka su ta tud de sin fi t see ri mis-
va hen di na. Šo ti maal on küüs-
lau gu lõh na lis te leh te de ga pe le-
ta tud ee ma le ki hu la si. Rah va-
me dit sii nis on ka ru lau gu toi me-
tud pee tud sar na seks küüs lau gu 
oma ga (vt Ees ti Loo dus 2018, 
nr 4). 

Nii on ka ru lau gu ga maail mas 
lee ven da tud ham ba va lu, pa ra-
sii ti de te ki ta tud vae vu si, haa va- 
ja kur gu va lu, kö ha, kül me tus-
näh te, kop su- ja ast ma vae vu si, 
kõ hu va lu, see dep rob lee me, reu-

Avo kaa do mää re 
ka ru lau gu ga
1 küps avo kaa do
4–5 ka ru lau gu leh te
vee ran di sid ru ni mahl
me re soo la
mus ta pi part

Pe se ka ru lauk, ha ki häs ti pee-
neks. Pu has ta avo kaa do, tee 
vil ja li ha kahv li ga häs ti pee neks. 
Li sa avo kaa do le ha ki tud ka ru-
lauk, sid ru ni mahl, vei di soo la 
ja pi part ja se ga se ga mi ni. So-
bib nii lei va kui ka saia pea le. 

ma ja tu ber ku loo si sümp to-
meid. Bri ti saar tel usu ti, et kui 
pan na ka ru lau gu leht ja la tal la 
all, õn nes tub väl ti da kül me-
tus hai gu si. Ii ri maal on va na del 
ae ga del pruu gi tud ka ru lau ku 
ka ko du loo ma de ra viks. 

Tä na päe va taim ra vi jär-
gi ai tab ka ru lau gu tar bi mi-
ne alan da da ve re rõh ku ja ve re 
ko les te roo li ta set, pu has tab 
verd ja pa ran dab see di mist. 
Leh te des si sal duv al lit siin lee-
ven dab ka kül me tus hai gus te 
näh tu sid. 

Ke va del suu dab ka ru lauk 
heas kas vu ko has kat ta puu- 
ja põõ saa lu se maa pin na ilu-
sa ro he li se le he vai ba ga kat ta. 
Ta ee lis tab kas va da lub ja rik kal 
pin na sel. Ees tis lei dub ka ru lau-
gu kas vu koh ti roh kem ran ni ku 
lä he dal ja Saa re maal. 

Kes soo vib tai me en da-
le ko duae da, saab poest os ta 
seem ned või kor ja ta juu ni kuus 
mõ nelt loo dus li kust kas vu-
ko hast val mi nud si gi si bu laid. 
Te da võib nä ha ka pal ju des 
ae da des ning kül lap saab is tu-
tus ma ter ja li või seem neid tut-
ta va telt. Ma ha võiks need kül-
va ta ju ba juu li kuus. Kas vu ko-
haks so bib ram mu sa mul la ga 
pool var ju li ne ala, et ke va di ne 
päi ke va ra kult tai med tal veu-
nest üles ära taks, kuid hil jem 
kait sek sid leh ti nud puud ja 
põõ sad oma var ju ga ka ru lau-
ku õit se mi se ajal. Eri list hoolt 
ka ru lau gu kas vu koht ei va ja. 

Kas va ta mi se al gu saas ta-
tel saab ko duaiast üs na väi ke-
se saa gi, sest tai me si gi si bu lad 
are ne vad aeg la selt. See tõt tu 
peaks loo dus li kust kas vu ko-
hast kor ja ma ka ru lau ku mõõ-
du kalt. Kui kas vu ko ha va lik on 
õn nes tu nud, siis võib juh tu da, 
et aas ta te pä rast peab hak ka-
ma ka ru lau gu le vi lat pii ra ma. 
Kel lel oma aia lap pi ei ole ja 
loo dus li kud kas vu ko had jää-
vad kau ge le, need saa vad ka ru-
lau ku os ta ka tu rult või mõ nest 
väi ke ta lust. 

Triin Nõu (1986) 
on loo dus- ja aian dus hu vi li ne. 

 MTÜ Loo du sa ja ki ri on tei-
nud kõi gi le ta su ta kät te saa da-
vaks Ees ti va ni mad ja tun tui-
mad loo dus- ja tea du sa ja kir-
jad Ees ti Loo dus, Ees ti Mets ja 
Ho ri sont ning ve ne keel se väl-
jaan de Go ri zon tõ Es to nii. 

Ku ni Ees tis keh tes ta tud erio-
lu kor ra lõ pu ni saab kõi ki il mu-
nud numb reid e-aja kir ja na 
ta su ta al la laa di da vee bi le helt 
www.loo du sa ja ki ri.ee. Loo da-
me, et meie loo dus- ja tea du s-
a ja kir jad ai ta vad ae ga hu vi ta valt 
ja ha ri valt si sus ta da ning õpe-
ta ja tel e-õpet kor ral da da. E-aja-
kir ja de tel li ja tel pi ken da tak se 
tel li must ta su ta aja kir ja de võr-
ra, pa be ra ja kir ju saab en di selt 
os ta aja kir jan du se müü gi koh-
ta dest ja MTÜ Loo du sa ja kir ja 
e-poest.

Ees ti Loo du se värs ke ap ril li-
num ber on ta va pä ra sest ma hu-
kam. See tut vus tab meie ko du-
loo ma de põ lis tõu ge, sa mu ti on 
vaat lu se all li ha toot mi se kesk-

kon na mõ jud, te his li ha ja pu tu-
ka te söö mi ne, te hak se kok ku-
võt teid möö du nud tal ve il mast ja 
il ma re kor di test. Lu ge da saab ka 
hall pea-räh nist, Ot te ni ves kist, 
Ugan dast, ka ru lau gust jm ning 
la hen da da geog raa fi a- ja bio loo-
giao lüm piaa di de üle san deid.

Ees ti Met sa vii ma ses numb-
ris arut le tak se ja hi mees te ja 
maao ma ni ke su he te üle, jut tu 
on met sa kor ral du sest, ha ri du-
se ja koo li tus te või ma lus test, 
tur be raie te uue ne mi sest, puu-
töö meist ri test ja sel lest, kui das 
saa da head ehi tus pui tu, sa mu ti 
räh ni dest, hun dist jpm.

Ho ri son di värs kei mas 
numb ris on kõ ne all sel jaa jut-
rau mad ja nen de ra vi või ma lu-
sed, ve si ja veek riis, osoo niau-
gud, veps la sed ja Vep sa maa, 
bak te reid hä vi tav pin na ka te, 
po dag ra jpm. Sa mu ti saab lu ge-
da ma te maa ti ka- ja in for maa ti-
kao lüm piaa di dest ja la hen da da 

MTÜ Loo du sa ja ki ri

TELLIMINE: 
www.tellimine.ee/eestiloodus 
617 7717

www.loodusajakiri.ee

A S J AT U N D L I K  K A A S L A N E

Ajakiri, mis on 
Eestimaa looduse 
vääriline

—  Aleksei Turovski, zooloog, 
Eesti Looduse põline lugeja

Loo dus- ja tea du sa ja kir ju saab 
nüüd ta su ta lu ge da

 laiul. Siin gi on tai mi toi duks roh kes ti 
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Bio loo gi ja lam ba kas va ta ja 
Ell Sel li se ga ves tel nud 
Too mas Kukk

E
ll Sel lis on sün di nud 30. 
ok toob ril 1964 Pär nu-
maal Ta li kü las. Isa töö tas 

Ni gu la loo dus kait sea lal ja võib 
ol la tut tav fi l mist „Laa ne ta gu se 
su vi“ (Ra ba va na). 

Pä rast Ki lin gi-Nõm me kesk-
koo li lõ pe ta mist as tus Tar tu 
üli koo li, lõ pe tas sel le 1986 bio-
loo gi na. Õpe ta nud bio loo giat, 
loo du sõ pe tust, ma te maa ti-
kat ja kee miat Ta li ja Valg jär ve 
põ hi koo lis ning prae gu õpe tab 
Au den te se spor di güm naa siu mis 
Ote pääl. 

Ala tes 1990. aas tast kas va ta-
nud ko gu pe re ga lam baid, 2016. 
aas tast kut se tun nis tu se ga lam-
ba kas va tus kon su lent (5. ta se). 
Ees ti lam ba- ja kit se kas va ta ja te 
lii du ju ha tu se lii ge ala tes 2000. 
aas tast. Pi da nud loen guid ja 
et te kan deid lam ba kas va tu se, 
lam mas te are tu se, tu rus ta mi se, 
kesk kon na kait se ja loo dus hoiu 
tee mal. 

Abi kaa sa Ur mas on tun tud 
kot ka mees, las test on Siim ja 
Triin bio loo gid, Ott õp pis üli-
koo lis ar vu ti tea dust.

Mi da ar vad loo ma kas va tu se le 
et te hei de tud suu rest öko loo gi-
li sest ja la jäl jest? 

Loo ma kas va tu se suur öko-
loo gi li ne ja la jälg – see on mi nu 
jaoks sa ma, kui öel dak se, et 
tä na päe va lap sed on lai sad, noo-
red ei tea mi da gi ja amet ni kud 
on ru ma lad; kõik lil led lil le poes 
on nel gid, peen ral roo sid, koe-
rad on krant sid, kas sid on kõut-
sid ja nii eda si – lõ pu tu hulk näi-
teid pea lis kaud se te ül dis tus te 
koh ta. 

Ma olen nõus, et tea tud tin-
gi mus tes on vä ga in ten siiv se ja 
kont sent ree ri tud loo ma pi da mi-
se öko loo gi li ne ja la jälg suur. Aga 
kui das saab tul la suur ja la jälg 
kar ja maal käi va test ro hu söö ja-
test, kes söö vad se da, mis maas 
kas vab, ning väe ta vad oma kar-
ja maad sel le sa ma söö dud ro hu 
see di ma ta jää nud jää ki de ga. Tal-
vi ne toit on va ru tud sa malt kar-
ja maalt, sõn nik lä heb piir kon na 
põl du de le ta ga si. 

Kes sel le ja la jäl je suu reks 
ar vu tas ja kui das? Kas ta ar vu-
tas sin na kõr va le ka öko loo gi li-
se ja la jäl je sel le ini me se koh ta, 
kes käib au to ga toi du poes, täi-
dab oma os tu kor vi Aust raa liast, 
Lõu na-Amee ri kast, His paa-

niast, Poo last, Lee dust ja Lä tist 
too dud toi du kau pa de ja Hii nas 
teh tud töös tus kau pa de ga?

Kui loo ma kas va tus on saa ta-
nast, kas hak ka me siis ise niit-
ma kõi ki ro hu maid, mis meie 
ko du maa vaa ted nii kau niks 
tee vad. Kui jah, siis mis me sel-
le nii de tud hei na ga tee me? Põ le-
ta me kat la ma jas? Miks mit te? 
Aga järg mi ne kü si mus on, kas 
me va ru me sel le hei na kä sit si 
või ho bu ma si na te ga, fos siil set 
kü tust ka su ta ma ta? Ilm selt mit-
te. Kas sel li se küt te hei na te ge mi-
se öko loo gi li ne ja la jälg on väl ja 
ar vu ta tud? Kui suur see on? Kas 
väik sem kui kar ja ta mi sel? 

Osa nii tu sid saa me mui du-
gi te ha põl du deks, in ten siiv selt 
ha ri ta va teks. Kui pal ju on kar-
ja maa na ka su ta ta va ro hu maa 
öko loo gi li ne ja la jälg suu rem 
sa ma pin da la ga põl lu omast? 
Kumb jä tab suu re ma ja la jäl je, 
kas hek tar lin na või hek tar kar-
ja maad? Aru te lu al gu ses ehk oli-
gi kesk punk tis õi ge mu re koht, 
aga väl ja on tul nud laia la bi da ga 
lah mi mi ne. 

Mi na ar van, et loo ma de kar-
ja ta mi ne ja kar ja pi da ja na ela mi-
ne ei koor ma maail ma ebap ro-
port sio naal selt suu re öko loo gi li-
se ja la jäl je ga, kui oma ni ku kar ja 
suu rus on mõist lik ja vas ta vu ses 

kar ja le ka su ta da an tud ro hu-
maa de pin da la ga. 

Loo ma pi da ja töö Ees tis ei ole 
mee lak ku mi ne ja ker ge tu lu tee-
ni mi ne, küll aga võib-ol la mi da gi 
nii su gust, mis väl ja poo le pais tab 
kui va ba ja sõl tu ma tu töö puh-
tas loo du ses ja värs kes õhus. Kas 
ka de dus ajab kak le ma?

Rää gi me ees ti val ge pea li sest 
tõust, aga ome ti gi ei pee ta 
te da Ees ti põ lis tõuks. Kui das 
see tõug on saa dud? Kui das 
peak si me se da tõu gu hin da-
ma? 

Ees ti val ge pea li se lam ba tõu 
kõr val on ka ees ti tu me da pea-
li ne lam mas. Ees ti val ge pea li ne 
lam ba tõug, ja ka tu me da pea li-
ne – need on meie oma lu gu ja 
lumm, pi su hän da de ga sah ker-
da mi ne, vi sa dus ja eda si püüd-
lik kus – kõik kor ra ga ühes loo-
mas koos. 

Igal ajal on meie ko ha lik ku 
lam mast ku jun da tud soo vi ga, 
et asi are neks ning oma nik oma 
loo mast olu de kius te suu re-
mat tu lu saaks. Alus ta ti sel le ga, 
mis mõi sast võt ta oli: 19. sa jan-
di kesk pai ga ni sai sealt peen vil-
la lam mas te jää ra sid, 19. sa jan-
di lõ pu poo le ju ba ka li ha tõu gu 
lam baid. 1926. aas tal sea ti kin-
del siht are ta da kaks ko ha lik ku 

Lam ba kas va tus kui osa Ees ti kul tuu
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u rist ja loo du sest

tõu gu: val ge pea li ne ja tu me da-
pea li ne. 

Ka he il ma sõ ja va hel ka su ta ti 
val ge pea lis te lam mas te are tu ses 
põ hi li selt še vio ti tõu gu jää ra sid 
ja ut te sid, sai me neid Root sist ja 
Ing lis maalt. Tõu re gist ree ri mi-
se ni ei jõu tud, tei ne il ma sõ da 
tu li pea le. 1942. aas tal aval da-
ti esi me ne Ees ti lam mas te tõu-
raa mat, kus võe ti kok ku eel mi se 
küm nen di töö oma lam ba tõu-
gu de are ta mi sel. 

1958. aas tal re gist ree ri ti ees ti 
val ge pea li ne (ja ka ees ti tu me da-
pea li ne) lam ba tõug amet li kult. 
Are ta jaid jäi aga kum mi ta ma 
sõ ja järg se lam ba po pu lat sioo ni 
väik sus. Värs ket verd too di jäl le 
sealt, kust sai, näi teks Soo mest 
ja Bul gaa riast. 

Kui oku pat sioo niaeg oli lä bi 
saa mas, vaa ta sid lam mas te are-

ta jad taas Eu roo pa poo le, värs-
ket verd sai se da kor da Taa nist ja 
Nor rast. 

Veel hil ju ti, ko roo na vii ru se-
eel ses va bas ma jan dus ruu mis, 
oli või ma lu si värs ke ve re too-
mi seks lii ga gi pal ju ja taas ot si-
vad ees ti val ge pea li se lam ba tõu 
are ta jad oma teed, et hoi da ja 
aren da da se da, mis on sün di nud 
ko ha peal se te ot sus te tu le mu se-
na. 

As ja juur de käib see gi, et ei 
jõu ta kok ku lep pe le sel les, kes 
on see eest la ne, kel lel on kõi ge 
õi gem ees ti val ge pea li ne lam-
mas ol nud ei le, kel lel on tä na 
ning kel lel hak kab ole ma hom-
me. Võib-ol la ei pee ta ees ti val-
ge pea list lam ba tõu gu põ lis tõuks 
sel le pä rast, et tõug ku ju nes väl-
ja ae ga del, mi da me ei pea põ li-
seks: mõi saaeg, nõu ko gu de aeg.

Oled ise ma he toot ja. Mi da see 
sul le kui toot ja le veel tä hen-
dab, mi da ma näi teks lam ba-
li ha söö ja na ei pruu gi tea-
da? Lam mas sööb ju ta va- ja 
ma he pi da jal ik ka üht moo di: 
roh tu ja suu kau du.

Al gul tä hen das ma he toot mi-
se re gist ree ri mi ne ja ma he toe-
tus te kü si mi ne mei le ül la tust: 
maks tak se sel le eest, et me ela-
me ja kas va ta me oma loo mi nii, 
na gu me se da pa ras ja gu tee me. 
Hil jem on li san du nud iga su gu-
seid reeg leid, ja kau gelt ki mit-
te kõik ei tu le ne ma he toot mi-
se loo mu li kust loo gi kast. Need 
tu leb en da le eral di sel geks te ha. 

Lam ba li ha söö ja na on hea 
tea da, et kui ma he lam mas sööb 
vil ja, siis on see mür gi ta ma-
ta põl lul kunst väe tis te ta kas va-
nud vi li. Ma he lam bad on su vel 
kind las ti käi nud kar jas ja ela nud 
meie ga sa mas Ees ti maa su ves. 

Pa ra sii di tõr je ra vi mi te ga on 
lu ba tud, aga mit te igaks ju huks, 
vaid ana lüü si de põh jal. Kui 
pa ra sii ti de koor mus on väi ke, 
siis tõr jet ei teh ta. Kui ma he loo-
ma kas va tu ses ka su ta tak se ra vi-
meid, on kee luaeg li ha ja pii ma 
tu rus ta da kaks kor da pi kem kui 
ta va toot mi ses. 

Ees ti lam ba kas va tus toi mib 
enam jaolt loo dus lä he da se na, 

aga kü si ge tar bi ja na ik ka ma he-
lam ba li ha, sest ku ni po le nõud-
lust, ei pea ka kas va ta jad, tööt-
le jad ja müü jad pin gu ta ma, et 
ma he too dang söö ja ni jõuaks. 

Elad maal. Mil le ga si sus-
tad oma va ba ae ga? Kas käid 
puh ke het kel nii sa ma loo du ses 
ja lu ta mas?

Mis mõt tes, et elan maal: 
na gu ei pää se lin na va ba ae ga 
veet ma? Pää sen ik ka, en ne 
ko roo na vii ru se ae ga sõi tis ko du 
lä he dalt möö da ta su ta buss. 
Ka hel päe val nä da las. Sel le ga ma 
te ge li kult tões ti ei osa nud ku hu-
gi sõi ta ja ei tea, kas ta nüüd 
enam käib ki. 

Aga mul on au to. Kui ta han, 
siis lä hen. Tööa jast, mui de, sest 
va ba aeg on mi nu jaoks aeg, kui 
vaim ja li ha sed on värs ked, aga 
tööü le san deid ega ker ge käe li selt 
an tud lu ba du si po le va ja täi ta. 
Mit te mi da gi ei ole poo le li. Sel-
les mõt tes mul ei ole va ba ae ga. 

Olen ise hal vas ti oma elu 
kor ral da nud. Las telt ja las te las-
telt elu tar ku si ko gun ma tööa jal. 
Sõp ra de ga ja su gu las te ga suht-
len ja nae ran tööa jal. Head selts-
kon da nau din tööa jast. 

Va ba aja te ki ta mi seks lä hen 
ko dust ära, aga mit te vä ga kau-
ge le: Os mus saa re le, Pak ri le, 
Hel sin gis se, Lät ti. Need on head 
ko had va ba aja nau ti mi seks. 

Nii sa ma loo du ses ja lu ta da 
ma kah juks ei os ka. Min gi siht 
peab ret kel ik ka ole ma. Kord 
käi sin liht salt rin gi üm ber hei-
na maa, ei ot si nud ka rik see ni, 
mets maa si kaid, pii be leh ti ega 
mi da gi. 

Liht salt nii sa ma käi sin. Mi da-
gi ei ol nud võr rel des eel mi se 
päe va ga muu tu nud. Vä ga ime lik 
oli ja ei saa nud ki aru, mil leks ma 
se da õi gu poo lest te gin. Roh kem 
ei ole käi nud ka. Aga ma saan 
aru ini mes test, kes käi vad loo-
du ses ja lu ta mas.

Ter vet in terv juud loe 
Ees ti Loo du se ap ril li numb rist, 

kas pa be rilt või in ter ne tist.

Ül la tus li kult tu li väl ja, et Ell Sel li se juu red on pä rit prae gu-
se Ram mu ka kü la ku na gi sest Kõl la maa ta lust. Sel les ta lus 

elas te ma va nae ma Si nai da Irdt, kel le juu res koos isa Ar ka di ga 
kord aas tas sün ni päe val käi di. 

Ell mee nu tab, et lap se na oli tal aru saa mi ne, na gu oleks Tõs-
ta maa pak su laa ne ta ga, sest mõ le mal pool teed olid vaid puu-
lad vad, mis väi ke se le tüd ru ku le lii ni bus si ak nast paist sid. 

Te ge li kult on ühel pool me ri ja tei sel pool ra ba ning ai nus 
met sa ri ba oli gi see põn dak, ku hu tee oli pea le teh tud ja see tee 
tun dus lõp ma ta pikk.
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Kesk-Eu roo pa ka hek sas rii gis on tu vas ta tud lin du de gri pi 
pu han gud. Te ge mist on eri ti oht li ku loo ma tau di ga, mis põh-

jus tab suurt ma jan dus lik ku kah ju. 

Lin nu pi da ja tel soo vi ta me oma lin du de kait seks ra ken da da 
järg mi si bioo hu tus meet meid:
 Või ma lu sel pea lin de si se tin gi mus tes. Ju hul kui pead lin de 

väl jas, tu leb vä lis ta da nen de kon takt uluk lin du de ga ka su-
ta des lin du de pi da mi sel vä li tin gi mus tes aia ga pii ra tud ja 
võr gu ga kae tud ala, ka tu sea lust sööt mis- ja joot mis koh ta;

 too vä lis rii gist lin de või hau de mu ne vaid pä de va ve te ri -
naa ra su tu se väl jas ta tud ser ti fi  kaa di alu sel;

 kor ral da sõi du ki te si se ne mi ne oma ter ri too riu mil nii, et 
lin du del ei oleks kok ku puu det trans por di va hen di te ga;

 ära lu ba kõr va li si isi kuid lin nu pi da mis hoo nes se;

 ära lu ba vä lis maalt pä rit isi kuid lin nu kas va tus hoo nes se või 
lin du de ga kok ku puu tu da vä he malt 48 tun di pea le nen de 
saa bu mist rii ki;

 va he ta rii ded ja ja la nõud ning pe se ja de sin fi t see ri käed 
en ne lin nu pi da mis hoo nes se si se ne mist;

 mu nad, su led, ta pa saa du sed jne tu leb säi li ta da või hä vi ta da 
sel li ses ko has, ku hu ei ole li gi pää su ko du- ja mets lin du del;

 hai gu se kaht lu se kor ral tea vi ta ko he loo maars ti, eral da hai -
ged lin nud ter ve test;

 hoia kar ja juur de too da vad lin nud eral di vä he malt 30 päe -
va, sel ajal veen du, et lin nud on ter ved ning lu ba oma kar ja 
ai nult ter veid lin de.

Lin du de gripp kuu lub eri ti oht li ke loo ma tau di de hul ka ning 
põh jus tab lin du de mas si list hai ges tu mist ja su re must. Hai gu se 
puh ke mi sel keh tes ta tak se ka ran tiin, hai ged ja hai gus kaht la sed 
lin nud hu ka tak se ja hä vi ta tak se. See tõt tu on eri ti olu li ne, et kõik 
lin nu pi da jad, kaa sa ar va tud ho bi lin nu pi da jad, jär gi vad bioo hu-
tus meet meid en da lin du de kait seks.

Lu gu pi da mi se ga
Elen Kur vits,

VTA kom mu ni kat sioo nis pet sia list

Mi da soo je maks lä he vad 
il mad, se da roh kem ta ha me 
vee ta ae ga väl jas aia töid te-
hes või gril li des. Tih ti lu gu aga 
ei mõt le me sel le le, et õues 
tu le te ge mi ne võib pää di da 
hoo pis suu re ma kah ju ga kui 
ka su ga. 

Pääst ja te jaoks on mai kuu 
see aeg, kui sa ge ne vad põ len gud 
met sas ja maas ti kul ning ku lu-
põ len gud muu tu vad pea iga-
päe va seks. Kui ke vad on vä ga 
kuiv, toob see kaa sa pal ju oht lik-
ke olu kor di, kus põ le ma või vad 
min na elu hoo ned ki. 

Esi mes tel ku lu põ len gu tel 
tu leb pääst ja tel käia ko he esi-
mes te päi ke se kiir te ga. Loo mu li-
kult on nä da la va he tus koos soo-
ja ja päi ke se li se il ma ga mõist-
lik vee ta õues ko du seid aia töid 
te hes või gril li des. Küll aga pa lu-
me ini mes tel ol la vä ga et te vaat-
li kud lõ ke te te ge mi sel, sest kuiv 
pin nas ja tu gev tuul või vad kaa sa 
tuua tu leõn ne tu se.

Ku lu põ len gud saa vad ena-
mas ti al gu se ini me sest. Nii saa-
me gi rää ki da taht li kust süü ta-
mi sest, hoo le tust käi tu mi sest, 
tead ma tu sest. 

Po le har vad ju hud, kus ku lu-
põ leng al gab ma ha vi sa tud suit-
su ko nist, ti kust või põl lu le vi sa-
tud klaas pu de list.

Ku lu põ le ta mi ne ja süü ta mi-
ne on kee la tud, oht lik ja ka ris-
ta tav te ge vus. Ku lu põ len gu tes 
on huk ku nud ini me si ning tu les 
hä vi nud ko du sid. Li saks tu le 
le vi ku ohu le met sa või hoo ne-
te le, huk ku vad ma da las hei nas 
elut se vad pi si ke sed loo mad ja 
pe sit se mist alus ta nud lin nud.

Sa mu ti on vä ga oht li kud mit-
te nõue te ko ha selt teh tud või 
hoo le tus se jäe tud lõk ked. Et väl-
ti da lõk kest al gu se saa vaid tu le-
kah ju sid on olu li ne mee les pi da-
da järg mi si liht said reeg leid: 
 lõk ke koht peab ole ma hoo-
ne test ohu tus kau gu ses, sest 

Lin du de gri pi tõt tu on 
Eu roo pas huk ku nud või 
hu ka tud li gi 2 mil jo nit lin du

Kulu põ le ta mi ne on kee
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Kes meist ei oleks tä na vu sel 
ke va del tund nud rõõ mu 

ümb rit se va puh ta loo du se üle. 
Jah, meil on pal ju ilu sat ja vä ga 
ta ha me, et see kes taks ka järg-
mis te le põl ve de le. Ai na roh kem 
rää gi tak se, loo dus koos lus te jät-
ku suut li kust ma jan da mi sest. 
Kui gi ini me ne on bios fää ri la hu-
ta ma tu osa tu leb ik ka gi mõel da 
kui das bio loo gi list mit me ke si su-
sest hoi da ning va hel ka kaits ta 
ka he jalg se eest.

Meie gi ole me mõel nud, kui-
das saa ki me mi da gi et te võt ta, 
igaüks ise või koos, et ilus loo-
dus kesk kond kes taks eda si. Pal-

ju on häid näi teid, kui das lin-
na par ki des on osa li selt jäe tud 
mu ru niit ma ta ja kül va tud hoo-
pis õits vaid nii du tai mi. Ing lis-
maal on ka su tu sel märk “he le-
si ne sü da”, mil le ga mär gi tak se 
pu tu ka te sõb ra lik ke õits vaid ala-
sid. Ka Ees tis on il mu nud ar tik-
leid ja soo vi tu si kesk kon na sõb-
ra li ku ma ma jan da mi se suu nas. 

Sel li seid väi ke seid sam-
me ta hak si me ka meie gi Tõs-
ta maal proo vi da ning se da teie 
abi ga. Kris tii nal ja Eve lil Tõs ta-
maa mõi sast on suur pal ve ja 
üles kut se. Kui teil on ko du des 
üle jää nud õits va te nii du tai me-

de seem neid või on ko duaias 
mõ ni lill häs ti kas va nud ja te ma 
seem neid üle (ruk ki lill, kos mos, 
moon, ka ri ka kar, saia lill, kel lu-
ke sed, suu reõie li ne li na jne) siis 
võ ta me kõik lah kelt vas tu. Kel lel 
jääb su ve jook sul ae da des lil le-
del val mi nud seem neid üle, siis 
oo ta me ka neid vä ga hea mee le-
ga. Siin sa mas ae da des kas va nud 
lil led on ko ha ne nud meie mul-
las ti ku ja klii ma ga ning ede ne-
vad kind la pea le häs ti. 

Ole me heal mee lel kuu la ma 
soo vi tu si ja mõt teid, kui das Tõs-
ta maa mõis ja ko gu kond saaks 
toe ta da bio loo gi li se mit me ke-

si su se hoid  mist. Mi tu pead on 
ik ka mi tu pead ja koos as ju te ha 
on ka ala ti to re dam.

Seem ned saab viia Tõs ta maa 
mõi sa koo liaia ma ja ke se ter ras-
si le, ku hu Kris tii na pa neb spet-
siaal se anu ma nii seem ne te le kui 
et te pa ne ku te le. Rõõ mus ta me 
ka sel le üle, kui ole te nõus oma 
ni me seem ne te juur de pa ne ma. 
Esi me se kat se la pi ra ja me mõi sa-
par gi veer de.

Kõi gi le ju ba suur, suur ai täh 
et te.

Kris tii na ja Eve li 
Tõs ta maa mõi sast

Tõs ta maa mõis oo tab lil le nii du tai me de seem neid

sä de med või vad tuu le ga len na ta 
hoo ne pea le;
 al la meet ri se lä bi mõõ du ga 
lõ ke peab ole ma hoo nest vä he-
malt 8 m kau gu sel;
 lõ ke lä bi mõõ du ga üle 1 m 
peab ole ma hoo nest 15 m kau-
gu sel;
  lõk ke ko ha ümb rus tu leb 
pu has ta da kui va nud tai me dest, 
oks test ning muust põ le vast 
ma ter ja list;
 lõ ke tu leb pii ra ta ki vi de või 
pin na se val li ga; 
 lõ ket to hib te ha vaid siis, kui 
tuu le kii rus on al la 5,4 m/s (nõrk 
tuul);
 ko duaia lõk kes to hib põ le ta-

da vaid pu hast (im mu ta ma ta) 
pui tu ning pap pi ja pa be rit;
 lõ ket tu leb val va ta ja hoia sel-
le lä he du ses kus tu tus va hen did, 
näi teks äm ber vee ga, 6 kg tu le-
kus tu ti;
 lõk kel tu leb ini me se valv sa 
pil gu all las ta täie li kult ära põ le-
da või tu leb see kus tu ta vee ga.

Neid liht said ohu tus reeg leid 
jär gi des on või ma lik ära hoi-
da suur te kah ju de ga põ len guid 
ning sääs ta elu sid ja loo dust. 

Ko dus gril li mi sel on olu li-
ne jäl gi da, et ta ga tud olek sid 
es ma sed tu leo hu tus nõu ded, 
sest suu re tuu le ga len du mi nev 
sä de võib osu tu da moel või tei-
sel saa tus li kuks. Siin juu res ole-
me koos ta nud liht sa mee les pea, 
mi da hea külm ka pi le pan na ja 
va ja du sel lu ge da:

Ase ta grill ta sa se le pin na se le, 
et väl ti da sel le üm ber mi ne mist. 
Söe ga grill ase ta hoo nest vä he-
malt 2 meet ri kau gu se le. Lah ti se 
tu le ga grill ase ta hoo nest vä he-
malt 5 meet ri kau gu se le. Jäl gi 
gril li re gu laar selt ning hoia lä he-
du ses es ma sed kus tu tus va hen-
did, näi teks äm ber vee ga, aia-
voo lik või tu le kus tu ti.

Tu leo hu tut su ve!

Ma ris Moo rits
Lää ne pääs te kes ku se 

kom mu ni kat sioo ni juht

e la tud, lõ ket tee ohu tult!

Seem ne pal le on vah va koos 
te ha näi teks las te ga või val-
mis ta da neid mõ ne le sõb ra le 
kin gi tu seks. 

Pal li kes tes se võiks va li-
da ko du mais te pu tu ka sõb-
ra li ke tai me de seem neid, et 
luua ae da põl lu lil le de la pi ke 
või taa se lus ta da põl lu ja lin-
na tä na va te iga vaid mu ru lap-
pe. Sa mu ti võib val mis ta da 
pom me jõud sa malt ida ne va-
te ür ti di de seem ne te ga. Väl-
ti da tu leks in va siiv seid võõr-
lii ke.

Pu tu ka sõb ra li kud: nii du ja 
põl lu lil led na gu ris tik, aas-
ku re re ha, mets kas si nae ris, 
li na, ruk ki lill)

Ür did: pu ne, till, tüü mian

Mi da lä heb pal li kes te val-
mis ta mi seks va ja?

1 tl seem neid
4-5 spl mul da
4-5 spl sa vi(pulb rit)
va ja du sel vei di vett

Kui das seem ne pom me 
te ha?

Se ga seem ned mul la ga 
ning li sa ker gelt niis ke sa vi 
ning va ja du sel li sa vei di vett. 
Mi da vä hem 
vett ka su ta da, 
se da pa rem, 
sest mui du 
või vad seem-
ned ju ba toas 
el lu är ga ta 
ning hil jem 
mit te ida ne-
ma min na. 

Vor mi se gust 2-3 cm lä bi-
mõõ du ga pal li ke sed. La se 
neil paar päe va toa tem pe ra-
tuu ril kui va da. 

Pa ken da õhu kind las se 
pa ken dis se.

ROHENÄPU NIPINURK allikas: met si kaed.ee

Tee me ühed 
kor ra li kud pom mid, 
seem ne pom mid!
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Hea lu ge ja, 
Tä na sest eda si, järg ne va tes 
„Tõs ta maa Tuul tes“, an na me 
mõ ned nõuan ded, kui das 
aia töö del ker ge mi ni hak ka ma 
saa da, st mit te õh tul kan get 
sel ga kan na ta da. Igas le hes 
tut vus ta me üh te abi va hen dit, 
mis just sel les aja het kes Tei le 
olu li ne võiks ol la, abiks sel les 
on mei le Tan ni met sa- ja aia-
teh ni ka kaup lu se müü gi juht 
Ee ro Post. 

Mul laf rees ko bes tab 
peen rad ja põl lu maad 
aia pi da ja eest

Ke va de saa bu des hak kab nii 
suu re ma tes kui väik se ma tes 
ae da des vil gas toi me ta mi ne, sest 
veel en ne vil ja kat kül va mis- ja 
is tu ta mi sae ga tu leb põl lu maad 
ja peen rad kor ra li kult et te val-
mis ta da ja ko bes ta da. 

Iga aiao ma nik teab, et kä si-
töö riis ta de ga kae va mi ne ja 
ko bes ta mi ne on ras ke töö ja 
ku lu tab pal ju väär tus lik ku ae ga. 

Pal jud aiao ma ni kud aga ei 
ole tut ta vad ühe mo to ri see ri tud 
töö riis ta ga, mis ai tab sel le töö 
kii relt ja ker ges ti ära te ha – mul-
laf ree si ga.

Kel le le ja mil li ne mul laf rees?
„Mul laf rees on ka su lik ja ae ga 

sääs tev abi va hend ab so luut selt 
igas se ma ja pi da mis se, kus te ge-
le tak se väik se mal või suu re mal 
mää ral aia saa dus te kas va ta mi-
se ga. Kui ühe pa ra ja (nt 3 x 7 
meet rit) põl lu la pi ko bes ta mi ne 

la bi da ga võ taks mi tu tun di, siis 
mul laf ree si ga ha rib sa ma la pi 
kõi gest 4 mi nu ti ga,“ üt leb Ee ro. 

Ole ne valt ha ri ta va te pee nar-
de ja põl lu lap pi de suu rus test on 
või ma lik va li da eri ne va te mul-
laf ree si de va hel, mis va riee ru-
vad väik se ma test suu re ma te ni 
ning eri ne vad ka sel le poo lest, 
kas tööor gan asub mul laf ree si 
ta ga- või esio sas. 

Ee ro li sab: „Liht ne ree gel 
üt leb, et mi da suu rem on ha ri tav 
aia pind, se da suu re ma töö laiu-
se ga peaks ole ma ka mul laf rees. 

Tööor ga ni paik ne mi se mää-
rab aia töö de ise loom: kui mul-
laf ree si on va ja ker ge maks 
maas ti ku ku jun du seks, näi teks 

lil le pee nar de ja aiao sa de et te val-
mis ta mi seks, siis peaks va li ma 
ees asu va tööor ga ni ga mu de li; 
kui mul laf ree si oleks va ja ti he-
dalt pres si tud pin nas tel ja ka 
mu rup lat si del, siis peaks ee lis-
ta ma ta ga asu va tööor ga ni ga 
ek semp la ri“.

Kui das mul laf ree si 
ka su ta da?

Mul laf ree si ka su ta tak se ül di-
selt kaks kor da aas tas: ke va del 
pee nar de ja põl lu maa et te val-
mis ta mi seks ja ka ke vad väe ti-
se li sa mi seks, ning sü gi sel pea le 
aia saa dus te ko ris ta mist pee nar-
de ko bes ta mi seks. 

Ma si na ka su ta mi ne on vä ga 
liht ne ja eri li si tead mi si ei eel da, 
küll aga na tu ke jõu du! 

Ole ne valt mul laf ree si töö-
laiu sest, on väik se ma laiu se ga 
ma si nat ise gi kee ru li sem oh ja-
ta ning see tõt tu va jab väik sem 
ma si na ka su ta mi ne roh kem jõu-
du kui suu re ma ma si na ga töö-
ta mi ne. 

Free si trans por ti mi seks on 
ma si nal trans por di ra tas, mis 
ai tab ve da da free si ühe peen ra 
juu rest tei se ni või hoius tus pai-
gast peen ra ni. 

Ala ti on olu li ne en ne ka su-
ta mist tut vu da ka ka su ta mis ju-
hen di ga!

Li sa va rus tus laien dab free si 
ka su tus või ma lu si

Iga mul laf ree si ga on või ma-
lik os ta juur de li sa va rus tust, mis 
laien dab olu li selt mul laf ree si 
ka su tu sa la. Ole ne valt konk reet-
sest free sist on ma si na ga so bi tuv 
li sa va rus tus mõ ne võr ra eri nev. 

Mõ ned või ma li kud va rian-
did on aga: li sa sahk kar tu li te 
üles võt mi seks, mu ru re ha või 
samb la re ha, mu ruõ hu ta ja mu ru 
hool da mi seks, või näi teks ko gu-
ni mul da ja köö gi vil jaaias või 
kas vu hoo ne tes tai me te mul da-
mi seks. Sa mu ti on või ma lik os ta 
juur de kün niat ra, aga näi teks ka 
li sa te ra sid mul laf ree si töö laiu se 
suu ren da mi seks. 

„Ühe sõ na ga – mul laf rees on 
üks vä ga tä nu väär ne abi mees 
mit me teks aia töö deks. Kaup-
lu ses on meil neid mit mes suu-
ru ses ning mit mes hin nak las-
sis, kind las ti leiab igaüks en da le 
so bi va va rian di“, lõ pe tab vest lu-
se üle 25 aas ta se teh ni ka ko ge-
mu se ga Ee ro Post Tan ni kaup-
lu sest. 

Kui te kib kü si mu si või va ja te 
nõu mi si ga nes aia teh ni ka osas, 
võt ke ühen dust.

Tan ni kaup lus, tel 443 8686 
www.tan ni.ee 
Suur-Jõe 50, Pär nu

Tee aiatöö kiirelt ja kergelt
SISUTURUNDUS
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Ke vad tööd, ko du so le mi ne, 
oma le toi du kas va ta mi ne 
võiks viia ühe to re da per ma-
peen ra kat se tu se ni.

Proo viks võiks va he ta da 
ta va li sel vii sil toi du kas va ta mi ne 
per ma kul tuu ri vil je le mi se vas tu.

Nii saab kas va ta da toi duai-
neid ini mest ja kesk kon da kah-
jus ta ma ta ning vas tu pi di selt 
mul la kur na mi se le se da hoo pis 
ri kas ta da. Maad kae va ta po le 
va ja, peen ra koht tu leb kat ta 
põ hu ki hi, hakk pui du, kõ du ne-
nud puu leh te de või muu ga tao-
li se ga ku ni 50 sen ti meet ri pak-
su selt. 

Peen raid võib pii ra ta va na de 
pal gi jup pi de, pu nu tud oks te või 
lau da de ga, kuid võib ka jät ta pii-
ra ma ta. Peen raks lao tak se ki hi-
ti kui vi leh ti või põh ku ja mär-
je mat or gaa ni list ma ter ja li, na gu 
sõn ni kut, köö gi jäät meid, mu ru-
nii det. Siis kae tak se see kom-
post mul la ga ja see jä rel pee ne-
ma kat te ma ter ja li ga, na gu kui-
vad le hed, leht puu hakk puit või 
mu ru nii de. Sel li sel vii sil juur vil-
ja kas va ta des sääs ta te ro hi mi se 
ar velt ae ga.

Kõ du ma ter ja li ga kae tud pee-
nar de mul las säi lib niis kus ning 
tä nu sel le le saa vad toi duks va ja-
li kud kul tuu rid häs ti kas va da. 
Kar tu li saab pan na maas se teh-
tud väi kes tes se au ku des se põ hu 
al la ning sü gi sel võib jät ta igas-
se pes sa seem neks üks-kaks 
mu gu lat, et ke va del ei oleks kar-
tu li pa ne kut.

Kõr vu ti või vad kas va da lil led, 
ür did, maa si kad, kar tul ja aed-
vi li, sest ka loo du ses kas va vad 
kõik lii gid se ga mi ni. Her ne ja 
oa, võib pan na teis te kul tuu ri de 
va he le, sest lib li kõie li sed seo vad 
õhust läm mas tik ku, mis oma-
kor da ri kas tab mul da. 

Her nest võib kül va ta koos 
tat ra, si ne pi või til li ga, sa mu ti 
võib kap sas te va he le pan na lil-
li, need too vad ko ha le eri ne vaid 
tol mel da jad. 

Kok ku so bi vad üles poo le 
kas va vad ja maa pin da kat vad 
juur vil jad, na gu uba ja kõr vit-
sa li sed. Uba kas vab kõr ge le ja 

ri kas tab maad läm mas ti ku ga, 
kõr vit sa li sed aga ka ta vad maa-
pin na laia de leh te de ga, ta kis ta-
des umb ro hu le vi kut. 

Igal aas tal võib te ha peen ra 
plaa ni ja sü gi sel hin na ta pa ri-
maid koos lu si, et järg mi sel aas-
tal veel gi edu ka malt aed vil ju 
kas va ta da.  Mõist lik on ise sü gi-
se ti seem neid ko gu da jäl le gi hea 
sääs tu nipp.

Toi du tai me de loo dust sääst-
va kas va ta mi se kõr valt või te 
pa ri mal ju hul ka edas pi dist elu-
vii si igas elu vald kon nas sääst-
li ku maks ja alal hoid li ku maks 
muu ta. Me kõik ole me mär ga-
nud klii ma muu tust ning osa de-
le tun dub, et toi duai ned on täis 
ke mi kaa le ja ke ha le va ja lik ke toi-
tai neid on suur toot mi ses kas va-
ta tud toi duk raa mis na pilt. 

Pal jud poes müü da vad toi-
duai ned si sal da vad pal ju fos-
fo rit, kaa liu mi ja läm mas tik ku. 
Neid kol me pea mist mi ne raa li 
kül va tak se põl du de le väe ti se na 

Olgu sul üks to re pee nar, per ma pee nar

suu re ma saa gi ku se ni mel, kuid 
meie ke hal on va ja ka tei si olu li si 
mi ne raa lai neid. 

Per ma kul tuu ri põ hi mõ te te 

jär gi kas va ta me ma he dat ning 
mit me ke sist väär tus lik ku toi tu.

Ko duae da des kas vab pal ju 
jõu du and vaid loo dus lik ke tai-
mi, mil le ena mik meist ma ha 
nii dab. Jul gelt võib süüa noo ri 
nur me nu ku-, naa di-, malt sa- ja 
või lil le leh ti. Noor malts on sa la-
ti leh te dest väe kam. Noor nur-
me nu ku leht aga su per C vi ta-
mii ni al li kas. 

Ke nad sa la ti po tid ja ah vat-
le vad mai se tai me de kim bud 
kaup lu se riiu lil on küll ilu sad, 
ai nus vä gi mi da nad oma vad, on 
tüh jen da da teie ra ha kot ti. Pae gu 
on loo du sest to hu tult pal ju lei da 
ja ae ga gi sel leks laialt käes.

Per ma kul tuu ri mõis te tu leb 
ing lis keel sest sõ na paa rist per-
ma nent ag ri cul tu re (kes tev 
põl lu ma jan dus) ning sai al gu-
se Aust raa liast 1960nda tel, kui 
seal sed õr nad öko süs tee mid, 
na gu ran ni kua lad, hak ka sid 
oh tu sat tu ma jär jest in ten siiv se-
ma põl lu ma jan du se tõt tu. 

Tead la sed kat se ta sid väl ja-
pää su ot si des loo dus lik ke öko-
süs tee me mat ki vat põl lu pi da-
mist ning pa nid oma ko ge mus te 
põh jal kir ja per ma ku tuu ri põ hi-
mõt ted.

TT
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LEINO BLASEN 
16.02.1949 – 11.04.2020 

MATI LUMI 
22.10.1950 – 12.04.2020

On kõr vus veel su hää le kõ la
ja mee les va lu salt see päev

kui ma ha jät sid va lud, vae vad
ja lah ku sid meist jää da valt.

Aval da me sü dam lik ku kaas tun net Mai re le las te ga 

abi kaa sa Lei no Bla se ni kao tu se pu hul.

Vo ki ra tas 
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