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Head osavalla elanikud

O

leme nüüdseks üle kuu aja elanud
kriisiolukorras ja see on muutnud
meie tavapärast elu. Selliseks kriisiks ei olnud meist keegi valmis ja selleks
puudus ettevalmistus.
Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil
välja eriolukorra, et tõkestada koroonaviiruse levikut Eestis ning kehtestas eriolukorra meetmed, mis muudavad suure osa Eesti
inimeste elukorraldust. Ent need on hädavajalikud, et kaitsta koroonaviiruse eest kõige
haavatavamat osa elanikkonnast: meie vanemat põlvkonda ja krooniliste haigustega inimesi. Kuna viirus on meile tundmatu, väga
nakkav ja ohtlik, siis peame kõik ühtviisi sel-

lest hoiduma, et kaitsta ennast ja teisi.
Tõstamaa osavallas on eriolukord muutnud asutuste tööd. Tõstamaa osavallakeskus
on kodanikele suletud, et vältida lähikontakte, kuid töö jätkub kasutades elektroonilisi
sidevahendeid ja telefoni, paberdokumente
saab jätta postkasti.
Linnavalitsuse koosolekud ja nõupidamised toimuvad praegu kõik elektroonilises
vormis ning suhtleme pidevalt linna kriisikomisjoniga, et jagada informatsiooni osavalla kriisiolukorrast. Elektroonilised sidevahendid on praegu kasutusel rohkem kui
kunagi varem ja on meile suureks abiks.
Tõstamaa keskkool koos kõigi teiste Eestimaa koolidega pidi sulgema uksed 16. märt-

sist ja praktiliselt üleöö minema üle distantsõppele, milleks samuti varasem kogemus
puudus. Olukord oli uus nii õpetajatele, õpilastele kui lapsevanematele. Õpetajatele sai
osaks suur väljakutse senisest teistmoodi
oma tööd korraldada ja nõudis kiiret kohanemist, mis tähendas ka suuremat töökoormust. Ega lastelegi pole see kerge olnud, sest
ka nemad pidid kohanema uue olukorraga.
Lisaks nõuab distantsõpe rohkem iseseisva õppe oskusi ning mitmesuguseid digioskusi. Ka lapsevanematele sai osaks senisest
suurem roll lapse õppetöö toetamisel. Olete
kõik selles keerulises olukorras olnud väga
tublid, palju pingutanud ja väärite kiidusõnu! Kuidas õppeaasta lõpuni õppetöö jätkub, ei ole hetkel veel päris selge.
>> järgneb lk 2
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Juhtkiri

K

uidas meil karantiinis läheb? Paljud
helistavad ja küsivad. Mis seal ikka,
tavaline elu või natuke ikka ebatavaline. Peeglisse ei julge vaadata, mingi hallipäine kräsupea on sinna roninud. Naabri
poolt kostavad üle päeva metsikud hädahüüud, ikka selle pärast, et mitme meetrised nastikud on ennast õuele päikest võtma sättinud. Õnneks on kõik asjaosalised
elus.
Kui hommikul ei vea siis tuleb paari hulkuja lehma pärast korralik ralli teha ja rändurid koju tagasi toimetada. Ainus kes sellest naudingu saab on karjakoer Semu.
Ühel päeval toodi meile tagasi nädalane
tallejuss, kes otsustas saarel veidi ringi vaadata ja kinomehe karja kiigata. Paaripäevane poja kadumine viis lambaemal mälu
sootuks ja nüüd tuleb Härra Holgerssoni
isiklikult toitmas käia. Jüri, kelle otse öelda virtsalombist üles korjasime on muutunud samuti pirtsakaks, sest kui piim ei ole
piisavalt soe, saad sellise löögi pehmetesse
kudedesse, et sinine jutt käib läbi. Hommiku vaatad, et keegi on templivärviga ihu
kallal käinud.
Kass jälle leiab, et naabrite juures on
tuba soojem ja toit maitsvam. Meile astub
sisse silgu lõhna peale, aga juba mõne
minuti pärast saan naabritelt pildi, kuidas
täissöönud loomake laiutab nende voodis nagu kuninga kass. Ka koerad leiavad,
et paar korda päevas on vaja naabrite juures kassitoitu nõutamas käia. Löövad aga
käpaga ukse lahti ja nõuavad head paremat.
Ega endalgi tuleb vahel isu jalutamas
käia. Võtan siis kõik neljajalgsed sõbrad
kaasa ja puhun üleaedsega törtsu juttu. Ei
ole siin aega karantiinist mõeldagi, sest neljajalgsed sõbrad on meid täiega ümber sõrgade ja käppade keeranud. Tavaline kevad
või ebatavaline.
Ülle Tamm, toimetaja
TOIMETUS
Toimetaja: Ülle Tamm tel 505 5340,
küljendaja: p2
Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus
Tõstamaa osavallakeskus
Internet: www.tostamaa.ee
Levi: Tõstamaa PMÜ kauplus, Tõhela raamatukogu, Tõstamaa raamatukogu,
Pootsi pood, Tõstamaa bensiinijaam.
Trükikoda: OÜ Hansaprint
Tiraaž: 500 tk
Saatke meile oma jutte ja fotosid aadressil
leht@tostamaa.ee

<<algus lk 1
Tõstamaa lasteaias katkes töö kooliga
samal ajal, sest kõik lapsevanemad soovisid oma lapsed koju jätta. Lasteaed on siiski
valmisolekus jätkata tööd, kui kellegil tekib
vajadus last taas lasteaeda tuua.
Tõstamaa rahvamaja, noortekeskus,
käsitöökeskus ja raamatukogud on suletud
ja ära on jäänud kõik üritused ning huviringid. Tänaseks on selge, et ära jäävad ka
mais toimuma pidanud RäimeWest ja juuni
algusesse planeeritud Pootsi laat. Armastatud traditsioonilisi üritusi on ära jätta raske,
kuid midagi pole parata.
Tõstamaa hooldekodus on kehtestatud
külastuskeeld ja töötajad peavad praegu
väga hoolsalt järgima kõiki ettevaatusabinõusid, et viirus majja ei pääseks. Arusaadavalt on see töötajatele psühholoogiliselt
väga koormav, pingeline ja stressirohke
olukord. Esialgu oli hooldekodus probleemiks ka isikukaitsevahendite puudus, mis
nüüdseks on pisut leevenenud. Riigiametid
tegelevad varustatuse küsimustega. Päästeamet on aidanud meid isikukaitsevahendite
kohaletoimetamisel hooldekodusse.
Tõstamaa tervisekeskus ja apteek on jätkanud tööd ja kindlasti on nende töökoormus praegu väga suur. Tõstamaa ja Pootsi
kauplused on endiselt avatud. Oleme nendele vapratele eesliini töötajatele väga tänulikud, et meie inimestel on kohapeal olemas
hädavajalik teenus.
Manija saarele kehtestati eriolukorra
juhi ehk peaministri korraldusega liikumispiirang ja osavalla sotsiaalkonsultant on
Manija elanikele abiks neile vajaliku toidu-

kraami ja ravimite muretsemisel ning sadamasse toimetamisel. Toidukaupadega aitab
saare elanikke varustada ka Pootsi pood.
Mänguväljakud ja disc-golfi väljak on
linna kriisikomisjoni otsusega suletud. Seda
eelkõige seepärast, et koroonaviirus levib
ka õues ja püsib väliatraktsioonide pindadel
pikka aega nakatumisvõimelisena.
Kriisiolukord on pannud väga raskesse
seisu ka meie ettevõtjad ja andnud tugeva
hoobi kogu majandusele. Kriisi mõjusid on
hetkel veel raske hinnata ja ees ootab meid
keeruline aeg.
Ametlikku infot eriolukorra kohta leiab
veebilehelt www.kriis.ee Juhiseid ja soovitusi eriolukorras käitumiseks saab infotelefonilt 1247.
Kui keegi vajab abi toiduainete või ravimite koju toomisel, siis andke sellest teada meie sotsiaalkonsultandile: Tiiu Saar tel
444 8163 või e-postil tiiu.saar@parnu.ee
Tahan tänada kõiki inimesi eriolukorra reeglite järgmise eest, see on meie ühine
pingutus viirusega võitlemisel. Kuid tahan
ka südamele panna, et kriis ei ole veel läbi
ja väga vajalik on endiselt reegleid järgida,
tõsiselt suhtuda kõikidesse piirangutesse ning vastu pidada. Koroonaviirus ei kao
meie seast veel niipea ja peame õppima sellega elama.
Et käes on kevad ja loodus tärkab, siis
püüdke ammutada loodusest jõudu ja energiat! Aga ikka 2+2 reeglit järgides.
Hoidke ennast ja oma lähedasi ning
püsige terved!
Anu Peterson
Tõstamaa osavallakeskuse juhataja

Tõstamaa rahvamaja ootab meenutusi
Head kultuurisõbrad!
Hetkel, mil kultuur on kerges kosutavas
(covid)unes, kutsume teid meenutama!
Ootame, et paneksite kirja eredamaid
mälestusi erinevatest kultuurisündmustest
läbi aegade Tõstamaal!
Otsigem välja sahtlipõhjadesse vajunud meeleolukamad pildid! Ja ehk on mõni
meenutus suisa nii ehe ja ere, et väärib kirja
panemist!
Lisaks oleks väga oodatud meenutused
Kadrikarnevalist, kuna üritust on tähistatud Tõstamaal traditsiooniliselt juba pikki aastaid. Läbi teie lugude loodame saada rohkem teadlikumaks, kuidas ja millal
Kadrikarnevali pidustustega alustati, kuidas karneval on ajas muutunud, missugust

väärtust on see kohalikes inimestes loonud.
Kadrikarneval oma pikaaegsusega on
just sedalaadi meie kandi üritus, millega
püüdleme ning soovime, et võiksime saada märgitud ja märgatud Kultuuripärandi
nimistus. Mõnusaid meenutamisi!
Meie eelnevad põlvkonnad Tõstamaal
on kultuuri väärtustanud, seda loonud ja
hoidnud ning meile, järgnevatele põlvedele, edasi andnud.
Jätkakem seda meiegi!
Ootame teie pilte või kirjutisi aadressil:
katri@tostamaa.ee Võib võtta ühendust ka
helistades: 523 6350
Niipea, kui eriolukord on möödas, olete
taas ülimalt oodatud ka meile külla!
Teie Tõstamaa rahvamaja
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Uudiseid tervisekeskusest
Vastab perearst
Madis Veskimägi

Kakskümmend aastat multikeskuses

E

elmise sajandi lõpul käis
Tõstamaa kandis suur
remontimine ja renoveerimine. Uuene sid mitmed vallale kuuluvad hooned.
1999. aastal said endale ilusad
renoveeritud ruumid Tõhela
ja Pootsi raamatukogud. Tõstamaa lasteaia majast kolisid
koolimajja algklassid ja neid
ruume hakati ümber ehitama
Tõstamaa raamatukogule.
Alates 1988. kuni 2000. aasta alguseni asus Tõstamaa raamatukogu tänase rahvamaja
kõrval olnud vanas rahvamajas. Täna on selle kohapeal tühi
plats mida kasutatakse parklana. Sealsetes ruumides oli vaja
talvel töötada üleriietes, sest
kõrgeid ruume ei suudetud
piisavalt kütta, et need soojad
püsiks. Ka suvel oli maja jahe,
sest akendesse ei paistnud piisavalt päikest ja vett tuli tuua
kaevust. Vana maja ei pidanud
tuult ja 1998. aastast ei pidanud
enam katus. Vihmaste ilmadega tuli riiulite vahel uut lugemisvara valides olla ettevaatlik, võis astuda vee kogumiseks
maha pandud kaussidesse.
Kõik muutus 1999. sügisel, kui algklassid kolisid uueks
muutunud koolimajja. Nüüd

Kuidas tõstamaakatel on läinud st palju meil haigeid, lahkunuid?
Tõstamaa piirkonnas on 4
laboratoorselt diagnoositud
Covid-19 haiget. Neil läheb
päris hästi, nad on elus ja paranevad.
Kui paljusid oled testinud
antikehade asjus?
Antikehade analüüse olen
teinud 16 patsiendile. Eesmärk
on hinnata, kas põetud haigus
võis olla Covid-19 ja kas patsient peaks ennast hoidma, või
omab kaitsekehasid.

said ehitusmehed eesot sas
Andres Lauriga, valla ehitusnõuniku Ain Birgi ja vallavanem Toomas Rõhu raamatukogu juhataja Lea Ranniku
juhendamisel ja raamatusõprade valvsate pilkude all algklasside ruume ümberehitama hakata. 2000. aasta kevadeks valmis
suur ruum, kuhu paigutati täiskasvanutele mõeldud lugemisvara koos teabekirjandusega,
lastekirjandus asus lugemissaali ja internetipunktiga ühes
ruumis.
2000 jaanuaris suleti raamatukogu vanas hoones ja 3ndal
aprillil avati tänastes ruumides.
Kolida aitasid kohalikud elani-

kud.
2006. aasta kevadel läks veel
kord seinte mahavõtmiseks, et
laiendada lastele mõeldud ruumi. Juurde tuli ka eraldi ruum
koos kööginurgaga, mida saab
kasutada väiksemateks kohtumisteks ja koolituste läbi viimiseks.
Tänases eriolukorras pole
kahjuks võimalik raamatukogus seda tähtsat päeva tähistada, aga teeme seda koos oma
lugejatega sügisel, kui olukord
on normaliseerunud ja tohib
üritusi pidada.
Marge Päästel,
Tõstamaa raamatukogu juhataja

Kuidas peaksime jätkama, kui
kaua tuleb veel kodus istuda?
Leian, et reeglid peavad kehtima pikka aega - ikka 2+2, kätepesu, desinfektsioon, hoidumine nakkusnähtudega haigetest,
kaitsemaskide kasutamine.
Üldine eriolukord vist lõppeb lähinädalatel, sest riigi majandus, töötus, stress jt
probleemid muutuvad tõsisemaks kui haigus ise. Karta on, et
haigus jääb rahvast kimbutama
mitmeks kuuks, võib-olla isegi
pikemaks ajaks. Ehk siis esineb
mõõdukas haigestumine, 15 20 uut juhtu kogu Eestis.
Samas positiivne proov ei
tähenda veel haigust. Paljugi on
veel ebaselge!
Kas patsientide vastuvõtu
reeglites on tulemas muudatusi?
Iga patsiendi probleem on
eriline ja nõuab ka erilist lahendust. Sellele eelneb telefonikõne, kus selgitame välja olukorra
ja pakume lahendused.
Ehku peale ei tohi tulla meie
ruumidesse, kasvõi lihtsalt süsti
saama või kordusretsepti küsima. Samal ajal võib olla vastuvõtul Covid-19 haige ja nii võib
haigus levida. See on ikka kõigi
huvides !!! See eriolukord jääb
veel pikaks ajaks püsima.
Head tervist soovides,
Madis Veskimägi
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Noorus annab imelise jõu
A

lustasime oma vestlust
punase loojangu paiku
- mina saarel ja Silvi üle
mere Kastnas. Räägime elust ja
ikka jälle tööst. Meri meie vahel
marutab korralikult. Märkamatult süttivad sügavas sinitaevas
tähed, üle täheraja tervitan teda
mõttes meie jutuajamise lõpetuseks. Ja mulle tundub, et seal
Kastna kohal on üks eriti soe ja
ere täht vilgutama hakanud.
Kuidas juhtub, et satutakse maale elama? Noored, Silvi
ja Mati Heindla, tahtsid endale päriskodu rajada ja hakkasidki maja otsima. Kastna kandis käidi tihti, sest Mati vend ja
õde juba elasid siin. Venna käest
kuuldigi, et Aru talu on müügis
ja just siia otsustasidki noored
oma päris ühise kodu rajada.
Linnaelu ei oleks tulnud kõne
allagi, sest Silvi on Martna kandist pärit 100 protsenti maalaps.
Lapsepõlv, see tähendas loomad, talutööd, kolhoosipõlde
harivatele traktoritele koos isaga kütuse vedu. Viieteistkümneselt läks tüdruk Türi Näidissovhoostehnikumi loomulikult
zootehnikuks õppima. Kooliaega meenutab naine suure soojusega. Muidugi käis ta esimesel
aastal igal nädalavetusel kodus.
Järgnevatel aastatel tuli juba kergejõustiku trenn ja võistlused,

käsitööringid. Selles koolis õpetati kõike natuke, mida maamajanduses võisks vaja minna. “Äge
aeg oli, see neli aastat,” võtab Silvi kooliaja kokku.
Silvi tulevase saatuse määras
kolhoosimeeste äritehing. Praktikal käis tütarlaps Taalis, elama
pandi suisa Taali lossi. Mati töö-

Marika:
inu ema on ilus ja
naiselik. Hoolitseb
alati meie eest ja tunneb
andmisest rõõmu. Kunagi pole tal oma laste heaks
millestki kahju.
Ema on väga töökas. Tihti on ta hommikust õhtuni õues loomade eest hoolitsedes, et saaks oma põllul ja aias tööd tehtud
ning õhtul jõuab veel käsitööringigi. Nagu
möödaminnes on tal sahver hoidiseid täis
ja jagab neid meilegi. Tunneb elust rõõmu,
naudib seda. Ta on hästi positiivne inimene
ja jagab oma sära teistelegi. Mida vanemaks
saan, seda suurem on minu tänutunne.
Mu lastel on tõeliselt äge ja noor vanaema. Tal pole igal aastal isegi sünnipäeva ja
nõnda annab ta vanusele ninanipsu. Tun-

M

tas samas autojuhina ja käis tihti
lossipreiliga jalutamas ning nõnda need noored teineteist leidsid. Üks pikk ja sihvakas ning
teine särasilme lendlevate lokkidega tagasihoidlik blond tütarlaps.
Nimelt suunati Silvi Türile
Kasari kolhoosi poolt, mis lõp-

nen rõõmu, et oleme suurpere. Olen uhke,
et nad isaga on pidanud tõotusest kinni ja
tulnud läbi elu heas ja halvas. Pere on suur
väärtus.
Imetlen oma ema!
Maila:
ma emast mõeldes
läheb alati südame
alt soojaks. Ta on väga siiras ja soe inimene, päikeseline ja kallis. Loomad ja
maaelu on talle alati meeldinud. Selles on suur roll ka minu väärtuste kujunemisel. Tänu vanematele tean, et
maaelu on parim elu.
Ta on suurepärane kokk ja tema andekus kudumise alal on lihtsalt imetlusväärne.
Ema kohta ilusaid sõnu on lihtne leida, sest

O

pes sellega, et taalikad ostsid Silvi kasariomadelt üle. Kui kalliks
selline äritehing võis maksma
minna, pole teada. Peaasjalikult
tegid noored peale abiellumist
Taalis kõvasti tööd, et natukenegi raha koguda ehk nagu Silvi
ütleb: “Meie vanematel ei olnud
meile midagi anda, ise pidime
hakkama saama. Pulmad tegime ka ise. Vanemad õpetasid nii,
et kõigepealt tööle, siis mehele
ja lapsed, aga praegu on vist kuidagi teisiti. Olid 15 ja siuh oled
viie lapse ema ning juba vanaema kahele mudilasele.”
Talu sai ostetud 1988 ja seda
tuli ka kohe remontima hakata. Suureks abiks oli Mati vend.
“Elu ja töökooli sai Taali laudast kuhjaga kätte ja kahetseda pole siin midagi,” arvab Silvi. Kastnasse elama asudes sai
naise töökohaks kohalik laut.
Järjest sündisid lapsed, aga selle kõrvalt oli laudas 8 piimalehma, 8 noorlooma ja 16 siga. Selline rühmamine kestis seni kuni
riik leidis, et väiketalunikku ega
ka tema toodangut pole vaja.
Ühistute tekkimise ajal kadus
Matil mõistliku palgaga töö ja ta
otsustas minna linna tööle puidutisleriks, et perele elatist teenida. See aeg oli Silvile kõige raskem. Esmaspäevast reedeni oli
ta kogu lastekamba ja looma-

ta on ise nii hea ema, naine ja vanaema. Ta
hoiab meid kõiki väga!
Mul on vanematega väga-väga vedanud. Nad isaga on eeskujuks meile kõigile.
Ma olen uhke ja tänulik, et mul on temasugune ema-kõige parem ema maailmas. Ma
armastan Sind!
Signe:
u ema on väga siiras,
soe ja armas inimene. Üks olulisemaid asju,
mida olen oma emalt õppinud on see, et elus tuleb
olla iseseisev, edasipüüdlik
ja tugev ka kõige raskematel hetkedel. Tema
eeskuju ja õpetussõnad on mind elus palju
edasi aidanud.
Mu ema on üks töökamaid ja hoolitseva-

M
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Fotod: Erakogu

karjaga ihuüksi ning pidi hakkama saama. Öösiti tuli titelappe
keeta, nooruses on ikka imeline
jõud. Väike Siiri kutsus vahepeal
isa onuks. Kõige suuremast lapsest Marikast oli väga suur abi.
Tegemist oli nii palju, et polnud
aega mõeldagi, et ei jaksa või ei
saa. Noor inimene jõuab ja suudab! See kõik oli üks lõputu töö,
mida Silvi justkui ei märganudki. Tõsi, hetkedel kui enam ei
olnud vaimu ja jõudu, marssis ta
mereäärde, et laadida kõigepealt
maha ja siis peale.
Kunagi pulmade aegu läksid
pulmarongi eest läbi pardiema
ja pardiisa 12 pojaga, muidugi hakkasid külalised aasima, et
nüüd sündigu Heindlatel niipalju lapsi, aga noored lubasid, et
pooled, no tuli sutike vähem –
viis. Silvi on rahul oma lastepe-

rega, nad on üksteist hoidnud ja
head lapsed olnud. Isegi puberteedi ajal uksed suurt ei paukunud. Kõigil olid omad ülesanded, rohiti, koristati, ei olnud nii,
et lapsed ainult mängisid. Silvi
meelest ei olnud lastel millesti
puudust. Pere kasvas talutoidu
peal. Ise tehti võid, oma kanade munad, juustu sai piima eest
meiereist, oma kasvatatud liha,
aiaviljad, hoidised ja kartulid.
Ega vorstiostmist suuremat ei
olnud. Lõputult tuli kodus teha
kartulit ja kastet.
Seltsielu elati, sel ajal palju
rohkem. Hommikul lüpsti lehmad ära ja sõideti külla sugulastele või sünnipäevale. Lapsed mahtusid kõik autosse ära.
Tänapäevaste tur vanõuetega
oleks selline asi võimatu. Tallinnas käidi siis ühe vanema-

maid inimesi, keda tean. Tal on alati olnud
nii palju toimetusi, tööd ja vastutust, mäletan seda alates sellest kui olin alles väike. Aga
vaatamata sellele on leidnud ta alati ka oma
pere jaoks aega.
Mu ema mõtleb alati teistele enne kui
endale. Kui ma saaksin oma emale ükskõik
mida kinkida, oleks see aeg temale endale, sest ta on alati kandnud teiste eest hoolt,
lükates enda vajadused tagaplaanile.
Olen siiralt tänulik oma emale ja isale selle eest, et sain üles kasvada maal. Koos venna ja õdedega mängisime kogu aeg õues, olime ümbritsetud taluloomadest, sõime talutoitu ja aitasime koduste töödega – tõelised
maalapsed! Ja meid oli kokku viis! Selleläbi
tean, et ka mina näen end tulevikus maal
elamas. Mul oli imeline lapsepõlv ja olen selle eest tänulik!

ga individuaalselt, et ikka hästi
meelde sööbiks.
Silvi ütleb, et töö on alati
tema juurde ise tulnud, on selline õnn olnud. Uued ajad nõudsid uusi väljakutseid. Mingil hetkel otsustati vastu võtta pakkumine hakata Kastna poodi pidama. Silvi hakkas oma majapidamise kõrvalt Pärnus ettevõtlus-

Siiri:
ui ma mõtlen, kuidas
oma ema kirjeldada
mõne lausega, siis on seda
raske teha. Tema kirjeldamiseks ei piisagi lõigust
ega kahest, vaid temast
võiks lausa terve raamatu kirjutada.
Ta on alati rõõmsameelne, soojade silmade ja armsa naeratusega. Tal on uskumatult
suur süda, kuhu mahuvad kõik - tema pereliikmed, isepäine kass Panter, kuri koduvalvur Vuksi, sõbrad ja sõbrannad ning kõik
väikesed loomapojad, kelle on ta enda tiiva
alla võtnud ja elule kosutanud. Lisaks on ta
suurepärane kokk - maitsvad kodused toidud, mida ikka ja jälle maale minnes maitsta
saab ja mida kusagilt mujalt ei leia.
Tal on alati hea meel, kui mul hästi läheb

K

kursustel käima. Hommikul talitas loomad siis pesamuna Siiriga
linna, laps hoidu ja kursustele.
Õhtuks jälle koju ja kiiruga lauta.
Aasta oli siis 1998. Poepidamine
kestis paar aastat, sest inimesi
käis poes ikkagi vähe. Edasi tuli
iseenesest müügitöö Teeristi
poes ja pärast majandusühistus
müüjana ligi 10 aastat. Poes oli

ja toetab, kui on vaja. Need lihtsad põhimõtted, mille järgi nad isaga meid kasvatasid, on
aidanud meil elus jõuda sinna, kus me oleme
ja olen neile selle eest väga tänulik.
Ema on suurepärane naine, ema ja vanaema, kelle südamesse niiii palju. Minu jaoks
on ta Ema suure algustähega.
Siim:
ma on inimene,kelle
peale kindlalt loota. Ta
on alati valmis meid aitama, õpetama ja vajadusel
ka noomima. Talle meeldivad loomad ja kudumine.
Meie ema on suurepärane kokk - kodust
ei lahku ükski laps tühja kõhuga.
Pere on meil suur ja kokkuhoidev.

E
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tore seltskond.
2004 poegis esimene vasikas praeguses töökohas Kastna
farmis. Alustati kuue mullikaga, aga kahes kohas Silvi enam
lihtsalt ei jaksanud ja nüüdseks
tegeleb ta ainult loomakasvatusega. Eks loomakasvatuses on
igasugu jamasid ka, põrutavad
aiast välja jne. Ometi on hiigla
suur rõõm kui saad looma aidata ja ta võtab su abi vastu.
Lapsi kasvatades tahtis Silvi,
et lapsed oskaks majandada ja
iseendaga hakkama saaks. Eks
lapsed peavadki korra kodunt
ära minema, iseennast leidma. Neljakümneselt hakatakse vaikselt tagasi tulema. Omavahel suhtlevad lapsed aktiivselt. Marika taastab Taalis Mati
vanemate talu ja on kahe poja
ema. Siim õppis päästeametnikuks, aga raha teenub Norras ehitamisega. Maila askeldab
Läänemaal Silvi vanemate talus
ja töötab lasteaia õpetajana.
Signe töötab Rääma põhikoolis õpetajana ja Siiri töötab
Raplas poltseinikuna.
Kõige toredam tunne on siis
kui sünnipäeval on kogu pere
ümber laua. Igal nädalavahetusel käib ikka keegi kodus. Üksinda ei tee sa midagi, kui tublit
meest kõrval ei ole, siis ei tule
midagi välja. Mati peale võib
alati kindel olla.
Silvi on endamisi aru pidanud, et tahaks natuke kergemat
elu. Lapsed on suured, lapselastega tahaks tegeleda ja muidugi rohkem käsitööd teha. Lastele sai kootud kampsuneid ja
karupükse, aga nii mõnigi asi on
meelest läinud. Käsitööringis on
nii tore seltskond, sedasi seltsis
nahistada ja uusi asju õppida.
Nüüd on käes ilus aeg iseendale, võib ka midagi hingele
lubada. Nii väga tahaks esimest
korda elus reisile palmi alla, lihtsalt näha ja kogeda.
”Tänavu pidimegi minema,
aga eriolukorra tõttu lend tühistati, aga eriolukorra möödudes
kindlasti läheme,” on Silvi optimistlik. Seniks võime ju koos
Matiga kalal käia, torkab naine
kavalalt.
Ülle Tamm

Iga lugu on osa suurema
U

mbes pool aastat tagasi
oli mul ootamatu võimalus lüüa kaasa praktikandina Eesti Mälu Instituudi
projektis“ Kogu Me Lugu“, kus
minu ülesandeks oli töö andmekogudega.
Olin omaette juba ammu
mõelnud, et millisel viisil koguda Tõstamaa kandi erinevaid
lugusid ja kuidas ajalooliste
lugude korjamist ja talletamist
päriselt tehakse. On ju lood
üks osa meie ajaloost ja identiteedist ja ülioluline osa ühele kogukonnale ning samas on
see terve Eesti lugu.
Kolm kuud teadlaste ja
põnevate lugude keskel andis
mulle väga palju innustust ja
kindlust edasi minna ka Tõstamaa lugude korjamise ja talletamisega. Mistõttu võib käesolevat aastat nimetada suisa
lugude korjamise aastaks. Aga
töö instituudi igapäevase elu
keskel andis kindla teadmise,
et eestlased saavad hakkama ka
väga keerulistel aegadel, hoides
kokku ja väärtustades seda, mis
meil on.
Kogu Me Lugu sa ametliku
alguse 14. juunil 2013. aastal.
Täna veab seda projekti Elmar
Gams, kes on küll sündinud
Volski linnas Volga jõe ääres
ning Eesti passi sai 2014 aasta
alguses ,aga on juurtelt ja hingelt eestlane. „Kogu Me Lugu“
on suulise ajaloo portaal, kes
kogub, uurib ja jagab videofor-

Armilda Kivi (Kurg) intervjuu salvestuselt koos projekti juht Elmar Gamsida

maadis eesti inimeste lugusid
üle maailma, mis räägivad Eesti
mäletatava ajastu minevikukogemustest, andes aimu ka olevikust.
Selleks tarbeks filmitakse
üles lood Nõukogude või Saksa
okupatsiooni ajal Eestis elanud,
nimetatud võimude eest Eestist
põgenenud või nende tegevuse
tulemusena Eestisse sattunud

inimeste mälestusi (otsetunnistajad ja nende lähedased).
Kogutud mälestusi kasutatakse õppematerjalide arendamisel, uurimistöös ning avalikkuses mälestuspäevadel, näitustel
ja muuseumides nii Eestis kui
mujal maailmas. Selle projekti tegevusse võib panustada
igaüks, kas annetades raha või
jutustades oma lugu.

“Kogu Me Lugu” projekt kogub lugusid

S

elle kevade kodused ja tubased istumised
tuletavad meelde aina rohkem vanu aegu
ja lugusid. Lugusid on aga erinevaid ning just
neid erinevaid lugusid tahame sel aastal kokku koguda.
Tõstamaa mõisa kultuurihoidjad Liina ja
Eveli on sel aastal võtnud nõuks teha koostööd
SA Eesti Mäluinstituudiga “Kogu Me Lugu”
projektiga. Tahame koguda kokku Eesti minevikku puudutavad Tõstamaa lood.
Selle koostöö raames kutsume kõiki endast
märku andma, kes on kokku puutunud või
kes mäletab oma vanemate põnevaid lugusid

Nõu ko gu de võimu või Saksa okupatsiooni aegsete
põgenemisete või
muude seikadega.
Me ko gu me
kõik kokku ja toimetame edasi ning aitame
hoida sidet selle projektiga.
Oma soovist andke julgelt teada suusõnaliselt või kirjutades Liinale liinakaar@gmail.
com või Evelile eveli@pekonsult.ee
https://www.kogumelugu.ee/et
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st loost

Salvestus Lehte Koppeli (Tallo) juures Fotod: Marko Poolamets

Tänan siiralt kogu instituuti
ja projektijuhte selle lõppematu
töö eest hoida meie mälu.
https://www.kogumelugu.ee
Ja lähemalt ka Eesti Mälu Instituudist.
Eesti Mälu Instituudi asutamise algatas president Toomas
Hendrik Ilves 2008. aastal, seades instituudi eesmärgiks jätkata
inimõiguste süstemaatiliste rikkumiste uurimist Eestis ja Eesti Vabariigi kodanike ja elanike
suhtes aastatel 1944 – 1991. aastatel ning anda Eesti kodanikele
põhjalik ning objektiivne ülevaade inimõiguste olukorrast Eestis
Nõukogude Liidu okupatsiooni
ajal.
Eesti Mälu Instituudi eelkäija Max Jakobsoni komisjon oli
juba tegelikult alates 1998. aastast uurinud Eestis inimvaenulike režiimide toime pandud rahvusvahelisi kuritegusid
ja inimõiguste rikkumisi ning
totalitaarseid ideoloogiaid, mis

on niisugused režiimid põhjustanud. Eesti Mälu Instituut ei
ole õiguskaitseorgan ega kohus.
Pigem on instituudi eesmärgiks
tuvastada sündmused ja asjaolud, mis esindavad inimõiguste rikkumisi ja, et me kunagi
ei unustaks, mida tähendavad
inimsuse vastased kuriteod. Instituut on detailselt uurinud elu
Nõukogude võimu ajal ja toetanud ka mälestuste kogumist,
et täpselt ja ilma ideoloogiliste
eelarvamusteta määratleda, kuidas ja mil määral Eestis inimõigusi rikuti.
Samuti seadis instituut ülesandeks aidata Eesti kodanikel paremini mõista, mida nii
nemad ise või nende vanemad
ja vanavanemad pidid läbi elama
Nõukogude okupatsiooni ajal.
Tänaseks on loodud usaldusväärne andmekogu, mis võimaldab laiemalt tundma õppida Eestis Nõukogude ajal toimunud protsesse, aga ka nende siirdeid nii kaasaegses Eesti

ühiskonnas kui ka kogu Kesk- ja
Ida-Euroopas alates Nõukogude
Liidu kokkuvarisemisest. Instituudi tööd koordineerib rahvusvaheline ekspertkomisjon, mille liikmetel on suuri kogemusi
Euroopa ajaloo ning inimõiguste ja poliitiliste repressioonide
ajaloo uurimisel.
Eesti Mälu Instituudi teadlased on välja andnud nii õppematerjale koolidele kui kokkuvõtvaid teoseid, osaletakse konverentsidel ja tehakse aktiivset teadusalast koostööd üle maailma.
http://mnemosyne.ee
Eesti Mälu Instituut on algatanud aastate jooksul mitu suurt
projekti. 23. augustil 2018. avati
Maarjamäel kommunismiohvrite memoriaal, milleks on umbes
30 000 ruutmeetril laiuv mälestuspaik Tallinnas Maarjamäel.
Me mo riaal ja ohvit se ride mälestusmärk on ühiseks
mälestuspaigaks kommunismikuritegude ohvritele Eestis.

Memoriaalil on elektrooniline
portaal, kus saab ülevaate kommunistliku terrori käigus hukkunute kui vangistusest või asumiselt vabanenute andmetest,
samuti andmetest nende ohvrite
kohta, kelle saatus on teadmata.
https://www.memoriaal.ee/
andmebaas/
15.mail 2019 avas Eesti Mälu
Instituut Patarei merekindluse endises vanglas näituseala
“Kommunism on vangla”, mis
kõneleb kommunismi ideoloogiast ja kuritegudest Eestis ja
maailmas. See eheda vanglasisemusega Patarei näituseala on
üks kommunistliku terrori sümboleid. XX sajandi vältel kasutasid Patareid süütute inimeste
vangistamiseks nii Nõukogude
Liidu kui Saksamaa totalitaarsed
režiimid.
https://patareiprison.org
Ilusat kevade jätku ja üksteise
hoidmist,
Eveli Ilvest
Tõstamaa mõisa turunduse spetsialist
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Karulauk on kodumaine sibul

K

arulaugu söömine on
viimase kümne aasta
jooksul muutunud väga
populaarseks. Toiduajakirjad
on pungil karulaugupirukate ja
-võileivamäärete retseptidest,
sotsiaalmeedias levivad fotod
laugukimpudega korilastest. Igal
kevadel manitseb keskkonnaamet inimesi karulaugu korjamisel hoogu pidama.

Ajalooliselt on karulauk
üks Euroopa tuntumaid metsikuid taimi, mida söödi rohkesti. Minevikus oli ta nii kõrgelt
hinnatud, et Iirimaa vanade seaduste järgi võis saada trahvi, kui
taim varastati eramaalt. „Trahvisumma“ oli kaks ja pool lüpsilehma.
Karulauk kasvab Euroopa
parasvöötmeosas, levila ulatub
Kaukasuseni ja Venemaa aladel kuni Kamtšatka poolsaareni. Eestis on karulauk kolmanda
kaitsekategooria looduskaitsealune liik, seega võib teda loodusest korjata ainult enda tarbeks.

Ko dusesse mait sepeenrasse
saab taime külvata seemnest või
tuua sõbra aiast istikutena. Aiaärides leidub ka aretatud sortide
istikuid.
Ka ru lau gu la di na keel ne
nimetus on Allium ursinum.
Allium tuleneb keldikeelsest
sõnast all, mis tähendab kõrvetama. Ursinum pärineb ladinakeelsest sõnast ursus, mis
tähendab karu. Karulauk on saanud nime karu järgi, sest karule
meeldib kevaditi laugusibulaid
maa seest välja kaevata ja neid
süüa. Samavõrra maitse vad
karulaugu maa-alused osad ka
metssigadele.
Taim kasvab 10–30 cm kõrguseks, valged õied puhkevad mais. Kuni 20 cm pikkustel elliptilistel lehtedel on selgelt
eristatav roots. Karulaugu lehed
sarnanevad piibelehe ja hariliku
sügislille lehtedega, aga sibulalõhn aitab neid lihtsasti eristada.
Teda leidub aladel, kus kasvab lehtpuid, sest sealne muld
on rammusam ja kevadel jagub

Üks loodushuviliste tuntumaid karulaugu kasvukohti on Virtsu lähedal Puhtu
kasutatud, aga karulaugu levila pole seni kahanenud Foto: Toomas Kukk

piisavalt valgust. Märtsis-aprillis pistavad esimesena oma nina
maa seest välja karulaugulehed,
mida saab toiduks korjata päris
mitu nädalat. Seejärel ilmuvad õisikuvarred. Kui õisikud
on juba avanenud, siis mõnede meelest on lehed sel ajal juba
kibedad ning võib piirduda õite

Veel Eesti looduslikke lauke
Metslauk (Allium scorodoprasum) kasvab 30–120 cm kõrguseks, lehed on lapikud ja
7–20 mm laiad, seetõttu meenutab küüslauku.
Õitseb juulis ja augustis, õisik on roosakaslilla. Enamasti võib kohata
lubjarikkal pinnasel päikesepaistelistes kohtades. Mõnedel andmetel
mürgine.
Rohulauk (Allium oleraceum) võib sirguda
kuni 70 cm kõrguseks.
Ruljate lehtede läbimõõt
on 2–4 mm. Sigisibulad
on suured ja paiknevad
hõredalt. Õitseb juunist
augustini. Looduslikest
laukudest meil kõige
laiema levilaga. Levinud
kuivadel niitudel, puisniitudel ja salumetsades
nii saartel kui ka mandril.

Murulauk (Allium schoenoprasum) kasvab
kuni 30 cm kõrguseks.
Lehte de ristlõige on
ümar, kuni 2 mm läbimõõduga toru. Kasvab
väikeste puntidena, õitseb maist juunini. Võib
kohata loopealsetel, väga
tavaline tarbetaim aedades ja saadaval ka poodides.
Nurmlauk (Allium vineale) kasvab kuni
40 cm kõrguseks. Lehed
on varrest lühemad ja
õitseajal sageli kuivanud. Õitseb maist juulini,
õisik on kileja kandelehega, mis eemaldub kergesti, sigisibulaid on rohkesti. Leidub Eesti saarte kuivadel lubjarikastel
niitudel. Harulduse tõttu
kuulub teise kaitsekategooriasse.
Laukude fotod: Toomas Kukk, metslauk: Ott Luuk

söömisega. Ära õitsenud ja
roheliseks muutunud õisi (kupraid) saab toiduks tarbida nagu
kappareid. Sibulad on üsna pisikesed ega ole kuigi maitsvad, nii
et need võib julgesti kasvama
jätta, et taim saaks paljuneda.
Lehed, õisikuvarred, õied
nii värskena kui ka pärast õitsemist – karulauku saab toiduks
tarbida märtsist juunini. Karulaugulehti kasutatakse salatis,
supis, omletis, pestos või muus
võileivamäärdes, pitsakattes,
äädika ja õli maitsestamiseks.
Julgemad maitseelamuste otsijad lisavad teda ka kartulipudrule. Kuivatatult sobib ürdisoolaja rohejahusegudesse. Õienuppudega varsi tasub marineerida
ja hapendada. Üksikuid õisi võib
ka värskele salatile lisada.
Karulaugule annavad iseloomuliku lõhna väävliühendeid
sisaldavad eeterlikud õlid. Peale selle sisaldab karulauk C- ja
B-rühma vitamiine ja mitmesuguseid mineraalaineid. Toorelt
ei tasu karulauku mõõdutundetult süüa, kuna väävliühendid võivad tundlikuma seedesüsteemiga inimestel põhjustada kõhuvaevusi. Kuumutades muutub karulaugu maitse
leebemaks. Värskeid lehti võib
kevadel panna sügavkülma. Nii
saab neid ka muul ajal supi sisse
või võileivamäärdele lisada.
Karulauku saab ka hapenda-
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Loodus- ja teadusajakirju saab
nüüd tasuta lugeda

laiul. Siingi on taimi toiduks rohkesti

Avokaadomääre
karulauguga
1 küps avokaado
4–5 karulaugulehte
veerandi sidruni mahl
meresoola
musta pipart
Pese karulauk, haki hästi peeneks. Puhasta avokaado, tee
viljaliha kahvliga hästi peeneks.
Lisa avokaadole hakitud karulauk, sidrunimahl, veidi soola
ja pipart ja sega segamini. Sobib nii leiva kui ka saia peale.

da, see on üsna populaarne säilitusviis Poolas. Venemaal marineeritakse õievarsi, Rumeenias
võib karulauku leida hapukast
supist, Prantsusmaal ja Šveitsis
lisatakse karulauku juustudele ja
kastmetele.
Ingliskeelses kirjanduses leidub viiteid, et karulaugumahla
on kasutatud desinﬁtseerimisvahendina. Šotimaal on küüslaugulõhnaliste lehtedega peletatud eemale kihulasi. Rahvameditsiinis on karulaugu toimetud peetud sarnaseks küüslaugu
omaga (vt Eesti Loodus 2018,
nr 4).
Nii on karulauguga maailmas
leevendatud hambavalu, parasiitide tekitatud vaevusi, haavaja kurguvalu, köha, külmetusnähte, kopsu- ja astmavaevusi,
kõhuvalu, seedeprobleeme, reu-

ma ja tuberkuloosi sümptomeid. Briti saartel usuti, et kui
panna karulauguleht jalatalla
all, õnnestub vältida külmetushaigusi. Iirimaal on vanadel
aegadel pruugitud karulauku
ka koduloomade raviks.
Tänapäe va taimravi järgi aitab karulaugu tarbimine alandada vererõhku ja vere
kolesteroolitaset, puhastab
verd ja parandab seedimist.
Lehtedes sisalduv allitsiin leevendab ka külmetushaiguste
nähtusid.
Kevadel suudab karulauk
heas kasvukohas katta puuja põõsaaluse maapinna ilusa rohelise lehevaibaga katta.
Ta eelistab kasvada lubjarikkal
pinnasel. Eestis leidub karulaugu kasvukohti rohkem ranniku
lähedal ja Saaremaal.
Kes soovib taime endale koduaeda, saab poest osta
seemned või korjata juunikuus
mõnelt looduslikust kasvukohast valminud sigisibulaid.
Teda võib näha ka paljudes
aedades ning küllap saab istutusmaterjali või seemneid tuttavatelt. Maha võiks need külvata juba juulikuus. Kasvukohaks sobib rammusa mullaga
poolvarjuline ala, et kevadine
päike varakult taimed talveunest üles ärataks, kuid hiljem
kaitseksid lehtinud puud ja
põõsad oma varjuga karulauku õitsemise ajal. Erilist hoolt
karulaugu kasvukoht ei vaja.
Kasvatamise algusaastatel saab koduaiast üsna väikese saagi, sest taime sigisibulad
arenevad aeglaselt. Seetõttu
peaks looduslikust kasvukohast korjama karulauku mõõdukalt. Kui kasvukoha valik on
õnnestunud, siis võib juhtuda,
et aastate pärast peab hakkama karulaugu levilat piirama.
Kellel oma aialappi ei ole ja
looduslikud kasvukohad jäävad kaugele, need saavad karulauku osta ka turult või mõnest
väiketalust.
Triin Nõu (1986)
on loodus- ja aiandushuviline.

 MTÜ Loodusajakiri on teinud kõigile tasuta kättesaadavaks Eesti vanimad ja tuntuimad loodus- ja teadusajakirjad Eesti Loodus, Eesti Mets ja
Horisont ning venekeelse väljaande Gorizontõ Estonii.
Kuni Eestis kehtestatud eriolukorra lõpuni saab kõiki ilmunud numbreid e-ajakirjana
tasuta alla laadida veebilehelt
www.loodusajakiri.ee. Loodame, et meie loodus- ja teadusajakirjad aitavad aega huvitavalt
ja harivalt sisustada ning õpetajatel e-õpet korraldada. E-ajakirjade tellijatel pikendatakse
tellimust tasuta ajakirjade võrra, paberajakirju saab endiselt
osta ajakirjanduse müügikohtadest ja MTÜ Loodusajakirja
e-poest.
Eesti Looduse värske aprillinumber on tavapärasest mahukam. See tutvustab meie koduloomade põlistõuge, samuti on
vaatluse all lihatootmise kesk-

konnamõjud, tehisliha ja putukate söömine, tehakse kokkuvõtteid möödunud talve ilmast ja
ilmarekorditest. Lugeda saab ka
hallpea-rähnist, Otteni veskist,
Ugandast, karulaugust jm ning
lahendada geograaﬁa- ja bioloogiaolümpiaadide ülesandeid.
Eesti Metsa viimases numbris arutletakse jahimeeste ja
maaomanike suhete üle, juttu
on metsakorraldusest, hariduse ja koolituste võimalustest,
turberaiete uuenemisest, puutöömeistritest ja sellest, kuidas
saada head ehituspuitu, samuti
rähnidest, hundist jpm.
Ho ri son di värs kei mas
numbris on kõne all seljaajutraumad ja nende ravivõimalused, vesi ja veekriis, osooniaugud, vepslased ja Vepsamaa,
baktereid hävitav pinnakate,
podagra jpm. Samuti saab lugeda matemaatika- ja informaatikaolümpiaadidest ja lahendada
MTÜ Loodusajakiri

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

TELLIMINE:

www.tellimine.ee/eestiloodus
617 7717

www.loodusajakiri.ee
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Lambakasvatus kui osa Eesti kultuu
Bioloogi ja lambakasvataja
Ell Sellisega vestelnud
Toomas Kukk

E

ll Sellis on sündinud 30.
oktoobril 1964 Pärnumaal Tali külas. Isa töötas
Nigula looduskaitsealal ja võib
olla tuttav ﬁlmist „Laanetaguse
suvi“ (Rabavana).
Pärast Kilingi-Nõmme keskkooli lõpetamist astus Tartu
ülikooli, lõpetas selle 1986 bioloogina. Õpetanud bioloogiat,
loo du sõ pe tust, mate maatikat ja keemiat Tali ja Valgjärve
põhikoolis ning praegu õpetab
Audentese spordigümnaasiumis
Otepääl.
Alates 1990. aastast kasvatanud kogu perega lambaid, 2016.
aastast kutsetunnistusega lambakasvatuskonsulent (5. tase).
Eesti lamba- ja kitsekasvatajate
liidu juhatuse liige alates 2000.
aastast. Pidanud loenguid ja
ettekandeid lambakasvatuse,
lammaste aretuse, turustamise,
keskkonnakaitse ja loodushoiu
teemal.
Abikaasa Urmas on tuntud
kotkamees, lastest on Siim ja
Triin bioloogid, Ott õppis ülikoolis arvutiteadust.

Mida arvad loomakasvatusele
ette heidetud suurest ökoloogilisest jalajäljest?
Loomakasvatuse suur ökoloogiline jalajälg – see on minu
jaoks sama, kui öeldakse, et
tänapäeva lapsed on laisad, noored ei tea midagi ja ametnikud
on rumalad; kõik lilled lillepoes
on nelgid, peenral roosid, koerad on krantsid, kassid on kõutsid ja nii edasi – lõputu hulk näiteid pealiskaudsete üldistuste
kohta.
Ma olen nõus, et teatud tingimustes on väga intensiivse ja
kontsentreeritud loomapidamise ökoloogiline jalajälg suur. Aga
kuidas saab tulla suur jalajälg
karjamaal käivatest rohusööjatest, kes söövad seda, mis maas
kasvab, ning väetavad oma karjamaad sellesama söödud rohu
seedimata jäänud jääkidega. Talvine toit on varutud samalt karjamaalt, sõnnik läheb piirkonna
põldudele tagasi.
Kes selle jalajälje suureks
arvutas ja kuidas? Kas ta arvutas sinna kõrvale ka ökoloogilise jalajälje selle inimese kohta,
kes käib autoga toidupoes, täidab oma ostukorvi Austraaliast,
Lõuna-Ameerikast, Hispaa-

niast, Poolast, Leedust ja Lätist
toodud toidukaupade ja Hiinas
tehtud tööstuskaupadega?
Kui loomakasvatus on saatanast, kas hakkame siis ise niitma kõiki rohumaid, mis meie
kodumaa vaated nii kauniks
teevad. Kui jah, siis mis me selle niidetud heinaga teeme? Põletame katlamajas? Miks mitte?
Aga järgmine küsimus on, kas
me varume selle heina käsitsi
või hobumasinatega, fossiilset
kütust kasutamata? Ilmselt mitte. Kas sellise kütteheina tegemise ökoloogiline jalajälg on välja
arvutatud? Kui suur see on? Kas
väiksem kui karjatamisel?
Osa niitusid saame muidugi teha põldudeks, intensiivselt
haritavateks. Kui palju on karjamaana kasutatava rohumaa
ökoloogiline jalajälg suurem
sama pindalaga põllu omast?
Kumb jätab suurema jalajälje,
kas hektar linna või hektar karjamaad? Arutelu alguses ehk oligi keskpunktis õige murekoht,
aga välja on tulnud laia labidaga
lahmimine.
Mina arvan, et loomade karjatamine ja karjapidajana elamine ei koorma maailma ebaproportsionaalselt suure ökoloogilise jalajäljega, kui omaniku karja
suurus on mõistlik ja vastavuses

karjale kasutada antud rohumaade pindalaga.
Loomapidaja töö Eestis ei ole
meelakkumine ja kerge tulu teenimine, küll aga võib-olla midagi
niisugust, mis väljapoole paistab
kui vaba ja sõltumatu töö puhtas looduses ja värskes õhus. Kas
kadedus ajab kaklema?
Räägime eesti valgepealisest
tõust, aga ometigi ei peeta
teda Eesti põlistõuks. Kuidas
see tõug on saadud? Kuidas
peaksime seda tõugu hindama?
Eesti valgepealise lambatõu
kõrval on ka eesti tumedapealine lammas. Eesti valgepealine
lambatõug, ja ka tumedapealine – need on meie oma lugu ja
lumm, pisuhändadega sahkerdamine, visadus ja edasipüüdlikkus – kõik korraga ühes loomas koos.
Igal ajal on meie kohalikku
lammast kujundatud sooviga,
et asi areneks ning omanik oma
loomast olude kiuste suuremat tulu saaks. Alustati sellega,
mis mõisast võtta oli: 19. sajandi keskpaigani sai sealt peenvillalammaste jäärasid, 19. sajandi lõpu poole juba ka lihatõugu
lambaid. 1926. aastal seati kindel siht aretada kaks kohalikku
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urist ja loodusest

Fotod: Urmas Sellis

aga küsige tarbijana ikka mahelambaliha, sest kuni pole nõudlust, ei pea ka kasvatajad, töötlejad ja müüjad pingutama, et
mahetoodang sööjani jõuaks.

Ü

llatuslikult tuli välja, et Ell Sellise juured on pärit praeguse Rammuka küla kunagisest Kõllamaa talust. Selles talus
elas tema vanaema Sinaida Irdt, kelle juures koos isa Arkadiga
kord aastas sünnipäeval käidi.
Ell meenutab, et lapsena oli tal arusaamine, nagu oleks Tõstamaa paksu laane taga, sest mõlemal pool teed olid vaid puuladvad, mis väikesele tüdrukule liinibussi aknast paistsid.
Tegelikult on ühel pool meri ja teisel pool raba ning ainus
metsariba oligi see põndak, kuhu tee oli peale tehtud ja see tee
tundus lõpmata pikk.
tõugu: valgepealine ja tumedapealine.
Kahe ilmasõja vahel kasutati
valgepealiste lammaste aretuses
põhiliselt ševioti tõugu jäärasid
ja uttesid, saime neid Rootsist ja
Inglismaalt. Tõu registreerimiseni ei jõutud, teine ilmasõda
tuli peale. 1942. aastal avaldati esimene Eesti lammaste tõuraamat, kus võeti kokku eelmise
kümnendi töö oma lambatõugude aretamisel.
1958. aastal registreeriti eesti
valgepealine (ja ka eesti tumedapealine) lambatõug ametlikult.
Aretajaid jäi aga kummitama
sõjajärgse lambapopulatsiooni
väiksus. Värsket verd toodi jälle
sealt, kust sai, näiteks Soomest
ja Bulgaariast.
Kui okupatsiooniaeg oli läbi
saamas, vaatasid lammaste are-

tajad taas Euroopa poole, värsket verd sai sedakorda Taanist ja
Norrast.
Veel hiljuti, koroonaviiruseeelses vabas majandusruumis,
oli võimalusi värske vere toomiseks liigagi palju ja taas otsivad eesti valgepealise lambatõu
aretajad oma teed, et hoida ja
arendada seda, mis on sündinud
kohapealsete otsuste tulemusena.
Asja juurde käib seegi, et ei
jõuta kokkuleppele selles, kes
on see eestlane, kellel on kõige
õigem eesti valgepealine lammas olnud eile, kellel on täna
ning kellel hakkab olema homme. Võib-olla ei peeta eesti valgepealist lambatõugu põlistõuks
sellepärast, et tõug kujunes välja aegadel, mida me ei pea põliseks: mõisaaeg, nõukogude aeg.

Oled ise mahetootja. Mida see
sulle kui tootjale veel tähendab, mida ma näiteks lambaliha sööjana ei pruugi teada? Lammas sööb ju tava- ja
mahepidajal ikka ühtmoodi:
rohtu ja suu kaudu.
Algul tähendas mahetootmise registreerimine ja mahetoetuste küsimine meile üllatust:
makstakse selle eest, et me elame ja kasvatame oma loomi nii,
nagu me seda parasjagu teeme.
Hiljem on lisandunud igasuguseid reegleid, ja kaugeltki mitte kõik ei tulene mahetootmise loomulikust loogikast. Need
tuleb endale eraldi selgeks teha.
Lambaliha sööjana on hea
teada, et kui mahelammas sööb
vilja, siis on see mürgitamata põllul kunstväetisteta kasvanud vili. Mahelambad on suvel
kindlasti käinud karjas ja elanud
meiega samas Eestimaa suves.
Parasiiditõrje ravimitega on
lubatud, aga mitte igaks juhuks,
vaid analüüside põhjal. Kui
parasiitide koormus on väike,
siis tõrjet ei tehta. Kui maheloomakasvatuses kasutatakse ravimeid, on keeluaeg liha ja piima
turustada kaks korda pikem kui
tavatootmises.
Eesti lambakasvatus toimib
enamjaolt looduslähedasena,

Elad maal. Millega sisustad oma vaba aega? Kas käid
puhkehetkel niisama looduses
jalutamas?
Mis mõttes, et elan maal:
nagu ei pääse linna vaba aega
veetma? Pää sen ikka, enne
koroonaviiruse aega sõitis kodu
lähedalt mööda tasuta buss.
Kahel päeval nädalas. Sellega ma
tegelikult tõesti ei osanud kuhugi sõita ja ei tea, kas ta nüüd
enam käibki.
Aga mul on auto. Kui tahan,
siis lähen. Tööajast, muide, sest
vaba aeg on minu jaoks aeg, kui
vaim ja lihased on värsked, aga
tööülesandeid ega kergekäeliselt
antud lubadusi pole vaja täita.
Mitte midagi ei ole pooleli. Selles mõttes mul ei ole vaba aega.
Olen ise halvasti oma elu
korraldanud. Lastelt ja lastelastelt elutarkusi kogun ma tööajal.
Sõpradega ja sugulastega suhtlen ja naeran tööajal. Head seltskonda naudin tööajast.
Vaba aja tekitamiseks lähen
kodust ära, aga mitte väga kaugele: Osmussaarele, Pakrile,
Helsingisse, Lätti. Need on head
kohad vaba aja nautimiseks.
Niisama looduses jalutada
ma kahjuks ei oska. Mingi siht
peab retkel ikka olema. Kord
käisin lihtsalt ringi ümber heinamaa, ei otsinud karikseeni,
metsmaasikaid, piibelehti ega
midagi.
Lihtsalt niisama käisin. Midagi ei olnud võrreldes eelmise
päevaga muutunud. Väga imelik
oli ja ei saanudki aru, milleks ma
seda õigupoolest tegin. Rohkem
ei ole käinud ka. Aga ma saan
aru inimestest, kes käivad looduses jalutamas.
Tervet intervjuud loe
Eesti Looduse aprillinumbrist,
kas paberilt või internetist.
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Kulu põletamine on kee
Mida soojemaks lähevad
ilmad, seda rohkem tahame
veeta aega väljas aiatöid tehes või grillides. Tihtilugu aga
ei mõtle me sellele, et õues
tule tegemine võib päädida
hoopis suurema kahjuga kui
kasuga.

Lindude gripi tõttu on
Euroopas hukkunud või
hukatud ligi 2 miljonit lindu

K

esk-Euroopa kaheksas riigis on tuvastatud lindude gripi
puhangud. Tegemist on eriti ohtliku loomataudiga, mis põhjustab suurt majanduslikku kahju.
Linnupidajatel soovitame oma lindude kaitseks rakendada
järgmisi bioohutusmeetmeid:
 Võimalusel pea linde sisetingimustes. Juhul kui pead linde
väljas, tuleb välistada nende kontakt uluklindudega kasutades lindude pidamisel välitingimustes aiaga piiratud ja
võrguga kaetud ala, katusealust söötmis- ja jootmiskohta;
 too välisriigist linde või haudemune vaid pädeva veterinaarasutuse väljastatud sertiﬁkaadi alusel;
 korralda sõidukite sisenemine oma territooriumil nii, et
lindudel ei oleks kokkupuudet transpordivahenditega;
 ära luba kõrvalisi isikuid linnupidamishoonesse;
 ära luba välismaalt pärit isikuid linnukasvatushoonesse või
lindudega kokku puutuda vähemalt 48 tundi peale nende
saabumist riiki;
 vaheta riided ja jalanõud ning pese ja desinﬁtseeri käed
enne linnupidamishoonesse sisenemist;
 munad, suled, tapasaadused jne tuleb säilitada või hävitada
sellises kohas, kuhu ei ole ligipääsu kodu- ja metslindudel;
 haiguse kahtluse korral teavita kohe loomaarsti, eralda haiged linnud tervetest;
 hoia karja juurde toodavad linnud eraldi vähemalt 30 päeva, sel ajal veendu, et linnud on terved ning luba oma karja
ainult terveid linde.
Lindude gripp kuulub eriti ohtlike loomataudide hulka ning
põhjustab lindude massilist haigestumist ja suremust. Haiguse
puhkemisel kehtestatakse karantiin, haiged ja haiguskahtlased
linnud hukatakse ja hävitatakse. Seetõttu on eriti oluline, et kõik
linnupidajad, kaasa arvatud hobilinnupidajad, järgivad bioohutusmeetmeid enda lindude kaitseks.
Lugupidamisega
Elen Kurvits,
VTA kommunikatsioonispetsialist

Päästjate jaoks on maikuu
see aeg, kui sagenevad põlengud
metsas ja maastikul ning kulupõlengud muutuvad pea igapäevaseks. Kui kevad on väga
kuiv, toob see kaasa palju ohtlikke olukordi, kus põlema võivad
minna eluhoonedki.
Esimestel kulupõlengutel
tuleb päästjatel käia kohe esimeste päikesekiirtega. Loomulikult on nädalavahetus koos sooja ja päikeselise ilmaga mõistlik veeta õues koduseid aiatöid
tehes või grillides. Küll aga palume inimestel olla väga ettevaatlikud lõkete tegemisel, sest kuiv
pinnas ja tugev tuul võivad kaasa
tuua tuleõnnetuse.
Kulupõlengud saavad enamasti alguse inimesest. Nii saamegi rääkida tahtlikust süütamisest, hooletust käitumisest,
teadmatusest.
Pole harvad juhud, kus kulupõleng algab maha visatud suitsukonist, tikust või põllule visatud klaaspudelist.

Kulupõletamine ja süütamine on keelatud, ohtlik ja karistatav tegevus. Kulupõlengutes
on hukkunud inimesi ning tules
hävinud kodusid. Lisaks tule
leviku ohule metsa või hoonetele, hukkuvad madalas heinas
elutsevad pisikesed loomad ja
pesitsemist alustanud linnud.
Samuti on väga ohtlikud mittenõuetekohaselt tehtud või
hooletusse jäetud lõkked. Et vältida lõkkest alguse saavaid tulekahjusid on oluline meeles pidada järgmisi lihtsaid reegleid:
 lõkkekoht peab olema hoonetest ohutus kauguses, sest

13 (258) nr 4 / 2020 aprill

elatud, lõket tee ohutult!
da vaid puhast (immutamata)
puitu ning pappi ja paberit;
 lõket tuleb valvata ja hoia selle läheduses kustutusvahendid,
näiteks ämber veega, 6 kg tulekustuti;
 lõkkel tuleb inimese valvsa
pilgu all lasta täielikult ära põleda või tuleb see kustuta veega.

sädemed võivad tuulega lennata
hoone peale;
 alla meetrise läbimõõduga
lõke peab olema hoonest vähemalt 8 m kaugusel;
 lõke läbimõõduga üle 1 m
peab olema hoonest 15 m kaugusel;
 lõkkekoha ümbrus tuleb
puhastada kuivanud taimedest,
okstest ning muust põlevast
materjalist;
 lõke tuleb piirata kivide või
pinnasevalliga;
 lõket tohib teha vaid siis, kui
tuule kiirus on alla 5,4 m/s (nõrk
tuul);
 koduaia lõkkes tohib põleta-

Neid lihtsaid ohutusreegleid
järgides on võimalik ära hoida suurte kahjudega põlenguid
ning säästa elusid ja loodust.
Kodus grillimisel on oluline jälgida, et tagatud oleksid
esmased tuleohutusnõuded,
sest suure tuulega lendu minev
säde võib osutuda moel või teisel saatuslikuks. Siinjuures oleme koostanud lihtsa meelespea,
mida hea külmkapile panna ja
vajadusel lugeda:
Aseta grill tasasele pinnasele,
et vältida selle ümberminemist.
Söega grill aseta hoonest vähemalt 2 meetri kaugusele. Lahtise
tulega grill aseta hoonest vähemalt 5 meetri kaugusele. Jälgi
grilli regulaarselt ning hoia läheduses esmased kustutusvahendid, näiteks ämber veega, aiavoolik või tulekustuti.
Tuleohutut suve!
Maris Moorits
Lääne päästekeskuse
kommunikatsioonijuht

ROHENÄPU NIPINURK allikas: metsikaed.ee

Teeme ühed
korralikud pommid,
seemnepommid!
Seemnepalle on vahva koos
teha näiteks lastega või valmistada neid mõnele sõbrale
kingituseks.

Pallikestesse võiks valida kodumaiste putukasõbralike taimede seemneid, et
luua aeda põllulillede lapike
või taaselustada põllu ja linnatänavate igavaid murulappe. Samuti võib valmistada
pomme jõudsamalt idanevate ürtidide seemnetega. Vältida tuleks invasiivseid võõrliike.
Putukasõbralikud: niidu ja
põllulilled nagu ristik, aaskurereha, metskassinaeris,
lina, rukkilill)
Ürdid: pune, till, tüümian

Mida läheb pallikeste valmistamiseks vaja?
1 tl seemneid
4-5 spl mulda
4-5 spl savi(pulbrit)
vajadusel veidi vett
Kuidas seemnepomme
teha?
Sega seemned mullaga
ning lisa kergelt niiske savi
ning vajadusel lisa veidi vett.
Mida vähem
vett kasutada,
seda parem,
sest mui du
võivad seemned juba toas
el lu är ga ta
ning hiljem
mitte idanema minna.
Vormi segust 2-3 cm läbimõõduga pallikesed. Lase
neil paar päeva toatemperatuuril kuivada.
Pakenda õhukindlasse
pakendisse.

Tõstamaa mõis ootab lilleniidu taimede seemneid
K

es meist ei oleks tänavusel
kevadel tundnud rõõmu
ümbritseva puhta looduse üle.
Jah, meil on palju ilusat ja väga
tahame, et see kestaks ka järgmistele põlvedele. Aina rohkem
räägitakse, looduskoosluste jätkusuutlikust majandamisest.
Kuigi inimene on biosfääri lahutamatu osa tuleb ikkagi mõelda
kuidas bioloogilist mitmekesisusest hoida ning vahel ka kaitsta
kahejalgse eest.
Meiegi oleme mõelnud, kuidas saakime midagi ette võtta,
igaüks ise või koos, et ilus looduskeskkond kestaks edasi. Pal-

ju on häid näiteid, kuidas linnaparkides on osaliselt jäetud
muru niitmata ja külvatud hoopis õitsvaid niidutaimi. Inglismaal on kasutusel märk “helesine süda”, millega märgitakse
putukatesõbralikke õitsvaid alasid. Ka Eestis on ilmunud artikleid ja soovitusi keskkonnasõbralikuma majandamise suunas.
Sel li seid väi ke seid samme tahaksime ka meiegi Tõstamaal proovida ning seda teie
abiga. Kristiinal ja Evelil Tõstamaa mõisast on suur palve ja
üleskutse. Kui teil on kodudes
üle jäänud õitsvate niidutaime-

de seemneid või on koduaias
mõni lill hästi kasvanud ja tema
seemneid üle (rukkilill, kosmos,
moon, karikakar, saialill, kellukesed, suureõieline lina jne) siis
võtame kõik lahkelt vastu. Kellel
jääb suve jooksul aedades lilledel valminud seemneid üle, siis
ootame ka neid väga hea meelega. Siinsamas aedades kasvanud
lilled on kohanenud meie mullastiku ja kliimaga ning edenevad kindlapeale hästi.
Oleme heal meelel kuulama
soovitusi ja mõtteid, kuidas Tõstamaa mõis ja kogukond saaks
toetada bioloogilise mitmeke-

sisuse hoidmist. Mitu pead on
ikka mitu pead ja koos asju teha
on ka alati toredam.
Seemned saab viia Tõstamaa
mõisa kooliaia majakese terrassile, kuhu Kristiina paneb spetsiaalse anuma nii seemnetele kui
ettepanekutele. Rõõmustame
ka selle üle, kui olete nõus oma
nime seemnete juurde panema.
Esimese katselapi rajame mõisapargi veerde.
Kõigile juba suur, suur aitäh
ette.
Kristiina ja Eveli
Tõstamaa mõisast
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Tee aiatöö kiirelt ja kergelt
Hea lugeja,
Tänasest edasi, järgnevates
„Tõstamaa Tuultes“, anname
mõned nõuanded, kuidas
aiatöödel kergemini hakkama
saada, st mitte õhtul kanget
selga kannatada. Igas lehes
tutvustame ühte abivahendit,
mis just selles ajahetkes Teile
oluline võiks olla, abiks selles
on meile Tanni metsa- ja aiatehnika kaupluse müügijuht
Eero Post.

Mullafrees kobestab
peenrad ja põllumaad
aiapidaja eest
Kevade saabudes hakkab nii
suuremates kui väiksemates
aedades vilgas toimetamine, sest
veel enne viljakat külvamis- ja
istutamisaega tuleb põllumaad
ja peenrad korralikult ette valmistada ja kobestada.
Iga aiaomanik teab, et käsitööriistadega kae vamine ja
kobestamine on raske töö ja
kulutab palju väärtuslikku aega.
Paljud aiaomanikud aga ei
ole tuttavad ühe motoriseeritud
tööriistaga, mis aitab selle töö
kiirelt ja kergesti ära teha – mullafreesiga.

Kellele ja milline mullafrees?
„Mullafrees on kasulik ja aega
säästev abivahend absoluutselt
igasse majapidamisse, kus tegeletakse väiksemal või suuremal
määral aiasaaduste kasvatamisega. Kui ühe paraja (nt 3 x 7
meetrit) põllulapi kobestamine

labidaga võtaks mitu tundi, siis
mullafreesiga harib sama lapi
kõigest 4 minutiga,“ ütleb Eero.
Olenevalt haritavate peenarde ja põllulappide suurustest on
võimalik valida erinevate mullafreeside vahel, mis varieeruvad väiksematest suuremateni
ning erinevad ka selle poolest,
kas tööorgan asub mullafreesi
taga- või esiosas.
Eero lisab: „Lihtne reegel
ütleb, et mida suurem on haritav
aiapind, seda suurema töölaiusega peaks olema ka mullafrees.
Tööorgani paiknemise määrab aiatööde iseloom: kui mullaf reesi on vaja kergemaks
maastikukujunduseks, näiteks

lillepeenarde ja aiaosade ettevalmistamiseks, siis peaks valima
ees asuva tööorganiga mudeli;
kui mullafreesi oleks vaja tihedalt pressitud pinnastel ja ka
muruplatsidel, siis peaks eelistama taga asuva tööorganiga
eksemplari“.

Kuidas mullafreesi
kasutada?
Mullafreesi kasutatakse üldiselt kaks korda aastas: kevadel
peenarde ja põllumaa ettevalmistamiseks ja ka kevadväetise lisamiseks, ning sügisel peale
aiasaaduste koristamist peenarde kobestamiseks.
Masina kasutamine on väga
lihtne ja erilisi teadmisi ei eelda,
küll aga natuke jõudu!
Olenevalt mullafreesi töölaiusest, on väiksema laiusega
masinat isegi keerulisem ohjata ning seetõttu vajab väiksem
masina kasutamine rohkem jõudu kui suurema masinaga töötamine.
Freesi transportimiseks on
masinal transpordiratas, mis
aitab vedada freesi ühe peenra
juurest teiseni või hoiustuspaigast peenrani.
Alati on oluline enne kasutamist tutvuda ka kasutamisjuhendiga!

Lisavarustus laiendab freesi
kasutusvõimalusi
Iga mullafreesiga on võimalik osta juurde lisavarustust, mis
laiendab oluliselt mullafreesi
kasutusala. Olenevalt konkreetsest freesist on masinaga sobituv
lisavarustus mõnevõrra erinev.
Mõned võimalikud variandid on aga: lisasahk kartulite
ülesvõtmiseks, murureha või
samblareha, muruõhutaja muru
hooldamiseks, või näiteks koguni muldaja köögiviljaaias või
kasvuhoonetes taimete muldamiseks. Samuti on võimalik osta
juurde künniatra, aga näiteks ka
lisaterasid mullafreesi töölaiuse
suurendamiseks.
„Ühesõnaga – mullafrees on
üks väga tänuväärne abimees
mitmeteks aiatöödeks. Kaupluses on meil neid mitmes suuruses ning mitmes hinnaklassis, kindlasti leiab igaüks endale
sobiva variandi“, lõpetab vestluse üle 25 aastase tehnikakogemusega Eero Post Tanni kauplusest.
Kui tekib küsimusi või vajate
nõu misiganes aiatehnika osas,
võtke ühendust.
Tanni kauplus, tel 443 8686
www.tanni.ee
Suur-Jõe 50, Pärnu
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Olgu sul üks tore peenar, permapeenar
Kevadtööd, kodusolemine,
omale toidu kasvatamine
võiks viia ühe toreda permapeenra katsetuseni.
Prooviks võiks vahe tada
tavalisel viisil toidu kasvatamine
permakultuuri viljelemise vastu.
Nii saab kasvatada toiduaineid inimest ja keskkonda kahjustamata ning vastupidiselt
mulla kurnamisele seda hoopis
rikastada. Maad kaevata pole
vaja, peenrakoht tuleb katta
põhukihi, hakkpuidu, kõdunenud puulehtede või muuga taolisega kuni 50 sentimeetri paksuselt.
Peenraid võib piirata vanade
palgijuppide, punutud okste või
laudadega, kuid võib ka jätta piiramata. Peenraks laotakse kihiti kuivi lehti või põhku ja märjemat orgaanilist materjali, nagu
sõnnikut, köögijäätmeid, muruniidet. Siis kaetakse see kompostmullaga ja seejärel peenema kattematerjaliga, nagu kuivad lehed, lehtpuu hakkpuit või
muruniide. Sellisel viisil juurvilja kasvatades säästate rohimise
arvelt aega.
Kõdumaterjaliga kaetud peenarde mullas säilib niiskus ning
tänu sellele saavad toiduks vajalikud kultuurid hästi kasvada.
Kartuli saab panna maasse tehtud väikestesse aukudesse põhu
alla ning sügisel võib jätta igasse pessa seemneks üks-kaks
mugulat, et kevadel ei oleks kartulipanekut.
Kõrvuti võivad kasvada lilled,
ürdid, maasikad, kartul ja aedvili, sest ka looduses kasvavad
kõik liigid segamini. Herne ja
oa, võib panna teiste kultuuride
vahele, sest liblikõielised seovad
õhust lämmastikku, mis omakorda rikastab mulda.
Hernest võib külvata koos
tatra, sinepi või tilliga, samuti
võib kapsaste vahele panna lilli, need toovad kohale erinevaid
tolmeldajad.
Kokku sobivad ülespoole
kasvavad ja maapinda katvad
juurviljad, nagu uba ja kõrvitsalised. Uba kasvab kõrgele ja

järgi kasvatame mahedat ning
mitmekesist väärtuslikku toitu.
Koduaedades kasvab palju
jõudu andvaid looduslikke taimi, mille enamik meist maha
niidab. Julgelt võib süüa noori
nurmenuku-, naadi-, maltsa- ja
võilillelehti. Noor malts on salatilehtedest väekam. Noor nurmenuku leht aga super C vitamiini allikas.
Kenad salatipotid ja ahvatlevad maisetaimede kimbud
kaupluseriiulil on küll ilusad,
ainus vägi mida nad omavad, on
tühjendada teie rahakotti. Paegu
on loodusest tohutult palju leida
ja aegagi selleks laialt käes.

rikastab maad lämmastikuga,
kõrvitsalised aga katavad maapinna laiade lehtedega, takistades umbrohu levikut.
Igal aastal võib teha peenra
plaani ja sügisel hinnata parimaid kooslusi, et järgmisel aastal veelgi edukamalt aedvilju
kasvatada. Mõistlik on ise sügiseti seemneid koguda jällegi hea
säästunipp.
Toidutaimede loodust säästva kasvatamise kõr valt võite
parimal juhul ka edaspidist eluviisi igas eluvaldkonnas säästlikumaks ja alalhoidlikumaks
muuta. Me kõik oleme märganud kliimamuutust ning osadele tundub, et toiduained on täis
kemikaale ja kehale vajalikke toitaineid on suurtootmises kasvatatud toidukraamis napilt.
Paljud poes müüdavad toiduained sisaldavad palju fosforit, kaaliumi ja lämmastikku.
Neid kolme peamist mineraali
külvatakse põldudele väetisena

suurema saagikuse nimel, kuid
meie kehal on vaja ka teisi olulisi
mineraalaineid.
Permakultuuri põhimõtete

Permakultuuri mõiste tuleb
ingliskeelsest sõnapaarist permanent ag riculture (kestev
põllumajandus) ning sai alguse Austraaliast 1960ndatel, kui
sealsed õrnad ökosüsteemid,
nagu rannikualad, hakkasid
ohtu sattuma järjest intensiivsema põllumajanduse tõttu.
Teadlased katsetasid väljapääsu otsides looduslikke ökosüsteeme matkivat põllupidamist ning panid oma kogemuste
põhjal kirja permakutuuri põhimõtted.
TT
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LEINO BLASEN
16.02.1949 – 11.04.2020

MATI LUMI
22.10.1950 – 12.04.2020

On kõrvus veel su hääle kõla
ja meeles valusalt see päev
kui maha jätsid valud, vaevad
ja lahkusid meist jäädavalt.
Avaldame südamlikku kaastunnet Mairele lastega
abikaasa Leino Blaseni kaotuse puhul.
Vokiratas

