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Evi või Efeline?

V

okist on vähe
kasu, kui keegi tallalauda ei talla ja hooratas paigal
seisab. Folklooriansambel Vokiratas
on Tõstamaal lõbusalt vurisenud juba
38 aastat, üks värtnakeerutajatest Evi
Liiv.
Evi on meie auväärne
arvamusliider ja hea sõnaga innustaja. Vokiratta 30. sünnipäeva eel kogus Efeline kokku
tantsu- ja laulukaaslaste noorpõlvemälestused ning kirjutas
kokku täiesti omanäolise etenduse, mille Madis Veskimägi
kaameraga üles ﬁlmis. Pole liialdus nimetada seda koostööd
Tõstamaa kultuuripärliks.
Efeline sünnipäeva eel sai
kokku korjatud killukesed tema
tegemistest, meeldimistest ja
arvamustest.
Evile meeldib Eestimaal ringi
vaadata, selle huviga on ta nakatanud Vokirattagi. Ristimarja
loodusrada Värati külas inspireeris Efelinet tegema intervjuud raja looja Jannega, lugu ajalehes omakorda innustas paljusid matkarada avastama.
Evile meeldib lihtsaid lilli kinkida koos lihtsate soovidega.
Kiitusega koonerdada ta ei oska,
aga põhjuseta kellelegi mett
mokale ei määri.
Eviga on hea arutada maailma asjade üle. Tal on alati oma arvamus,
aga ta austab ka
kaaslaste mõtteid ja seisukohti. Ei ole
teemasid, millest ta rääkida
ei oska. Siiski,
siiski! Üks teema
teeb Evile muret.

Siinkohal talle lohutuseks: arvuti kasutamist õppida ei ole iialgi hilja! Millised kirjatükid võiks
Evi ar vutist lugejateni jõuda!
Efeline on suur lugeja ja lugemiselamustest on huvitav osa saada tema isutekitavate ajalehearvustuste kaudu.
Evi käes saadavad imesid
korda täiesti tavalised kudumisvardad. Pehmed sokid, kapukad,
käpikud, sõrmikud – sõnumiga
mustrid sees ja sooja südamega
kootud.
Efeline kannab sageli fotoaparaati kaasas, sest läbi kaamerasilma oskab ta näha ja
teha suurepäraseid portreepilte. Modellideks võivad olla paksukesed puravikud, sinisilmsed
meelespead või roosavolangilise
seelikuga krüsanteem.
Vahel Evi molutab. Vaevalt,
et ta just niisama paigal püsib,
aga see väljend meeldib talle ja
telefonikõnele vastata võib ta
just selle tegevuse pealt. Huumor ja lõbus naerumugistamine
käib Eviga kaasas kogu aeg.
Evi või Efeline? Heal lapsel
ongi mitu nime. Kõik teavad,
kellest jutt!
Õnneõisi, terviseteri ja rohkelt rõõmu Sulle, kallis Evi-Efeline! Kõikide vokitallajate poolt.
Mari Karon
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Juhtkiri

17. oktoobril 2021 toimuvad kohaliku

K

Ühtne valimisnädal

Jaoskonnas

Valimiste periood koondub ühte nädalasse:
 Esmaspäevast laupäevani saab hääletada
nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt.
 Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult
pabersedeliga hääletamine. Uuendusena
saab valija pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle ära muuta.
 Esmaspäevast neljapäevani on igas vallas
ja linnas avatud vähemalt üks valimisjaoskond, kus saab hääletada väljaspool oma
elukohajärgset valimisringkonda.
 Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas.
 Kodus hääletamine toimub valimisnädalal reedest pühapäevani. Taotluse selleks
saab esitada telefoni teel reedel ja laupäeval
kell 12-20 ning pühapäeval kell 9-14.

1. Valija tuvastatakse isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass, juhiluba) alusel.
2. Seejärel teeb jaoskonnatöötaja ar vutis elektroonilisse valijate nimekirja märke
valijale hääletamissedeli väljastamise kohta.
3. Valija saab hääletamissedeli kätte paberile antud allkirja vastu. Selleks on jaoskondades eraldi allkirjalehed.
4. Valija läheb valimiskabiini, kus kirjutab
sedelile meelepärase kandidaadi numbri.
5. Enne kokkumurtud sedeli valimiskasti laskmist vajutab jaoskonnatöötaja selle
välisküljele pitsatijäljendi.

uum, kuum suvi on läbi. Kurk külmetab peenral ja porgand venitab
juurikat.
Ettevõtjad on palavuse ja turistide rohkuse tõttu sügiseks kaunis närtsinud. Veel
viimased üritused ja septembriga saabub vaikus küladesse, linnadest rääkimata. Koroona tõmbab ilmale oma halli tekki
halastamatult peale.
Aeg ei halasta. Need, kes justkui kogu
aeg on meie põlvkonna vaimutoitjad
olnud, lahkuvad vaikselt.
Täpselt 36 aastat tagasi 28.08 on Jaan
Kaplinski külaskäigul kinkinud meie perele pühendusega raamatu “Õhtu toob tagasi
kõik”. Veel praegugi tuleb ninna praekartuli lõhn, mida toona suurelt pannilt kõik
koos sõime.
Lisan siia aegumatud Jaani read.
Luule on nagu rohelus – kevadel
sünnib ta igast vihmapiisast, igast
valguseterast, mis langeb mullale.
Kui palju mahub hommiku ja õhtu
vahele, kui palju mahub leheküljele?
Aga nüüd sügisel, kui mustad pilved
lähevad madalalt üle maa, riivates
kõrgepingemaste ja vareseid, kes
tukuvad seal videvikus, sest päeva,
peaaegu polegi, on öö kaks pikka
pimedat sõrme, mis hoiavad päeva
ja meid nii kõvasti, et vaevalt on veel
ruumi hingata ja mõelda. Kõik mis ma
kirjutan, on selle raskuse kiuste,
mis ikka ja jälle tuleb ja tahab
vajutada meid unne, mida näevad
kõdunevad lehed ja rohujuured
ja muld ise, kus on peidus kõik meie
mõtlemata mõtted ja sündimata luuletused.
Ülle Tamm,
toimetaja

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

Paindlik jaoskonnavalik
Kohalikel valimistel saab valija nüüdsest
oma valimisringkonna piires hääletamas
käia endale sobivaimas jaoskonnas. Selle
võimaluse tagab elektrooniline valijate
nimekiri, mis asendab seni jaoskondades
kasutusel olnud pabernimekirjad.
Ringkonna hääletusruumide asukohad
on kirjas valimiste teabelehel, veebilehel
valimised.ee ja teavet saab ka valimiste
infotelefonilt tel 631 6633.

Valimiste teabeleht

 Igale aadressile, kus elab kas või üks hääleõiguslik inimene, saadab siseministeerium hiljemalt oktoobri esimesel nädalal
valimiste teabelehe. Kes on teinud eesti.ee-s
vastava märke, saavad selle info e-kirjaga.
 Valimiste teabelehel on kirjas üldine info
valimisõigusest ja märgitud kõigi hääletamisruumide asukohad vallas või linnas.
 Valimiste teabeleht asendab sellest aastast valijakaardi. Kumbki neist pole seotud
valimisõigusega.

Valimisõigus
Kohalike omavalitsuste valimistel on
hääletamisõigus vähemalt 16-aastasel
valijal, kelle elukoha aadress on rahvastikuregistrisse kantud.
Lisaks Eesti kodanikele saavad kohalikel
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VALIMISPÄEV

EELHÄÄLETAMINE
Kõikides jaoskondades
hääletamine
12.00 – 20.00

Keskuste jaoskondades hääletamine
12.00 – 20.00
Elektrooniline hääletamine
E 9.00 …

P
17.10.2021

Kõikides
jaoskondades
9.00 – 20.00

… L 20.00

Asukohas hääletamine
9.00 – 20.00

valimistel hääletada
 Eestis elavad muu Euroopa Liidu liikmesriigi
kodanikud,
 Eestis püsivalt elavad välisriigi kodanikud,
 Eestis püsivalt elavad kodakondsuseta isikud.

Poliitiline agitatsioon

 Sellest aastast on poliitiline välireklaam lubatud kogu valimisperioodi vältel.
 Poliitilist selgitustööd tohib teha ka valimispäeval.
 Vaid hääletamisruumis sees peab olema tagatud valimisrahu.

E-hääletamine

 E-hääletada saab arvutis, sisestades ID-kaardi
ID-kaardi lugejasse või arvuti ja mobiil-ID abil.
 Turvaliseks ja sujuvaks e-hääletamiseks kont-

Manijal sidus südameid
Elleri muusika

K

lassikalise muusika kontsert Manõja muuseumiaidas kõlas täissaalile.
Eesti vabariigi taasiseseisvumise 30. aastapäevale pühendatud “Mere fantaasia” sai 21. augustil
teoks Allar Kaasiku eestvedamisel David Oistrahhi festivali raames.
Kontsert algas ja lõppes Eino Elleri Kodumaise viisi erinevate töötlustega, veel oli kavas
Rudolf Tobiase, Eduard Tubina, Helmut Rosenvaldi, Kaljo Raidi, Arvo Pärdi, Kuldar Singi ja Liis
Jürgensi looming.
Esinesid kontratenor Ivo Posti, Liis Jürgens
harfil, Allar Kaasik tšellol ning Peterburi N.
Rimski-Korsakovi nimelise konservatooriumi
Izmailovski kvartett: Hans Christian Aavik, I
viiul, Jelena Kozlova II viiul, Nadežda Sergejeva,
vioola, Ilja Izmailov, tšello.
Svea Aavik

Kodus hääletamine
9.00 – 20.00

rolli eelnevalt oma ID-kaardi tarkvara, arvuti operatsioonisüsteemi ja viirusetõrjetarkvara
uuendusi.
 NB! 30 minuti jooksul pärast hääletamist on
võimalus oma e-hääle kohalejõudmist kontrollida nutiseadme (nutitelefon, tahvelarvuti)
abil.

Koroonaviirus
Kardetavasti tuleb sügiselgi arvestada viiruse
levikust tingitud piirangutega.
Seepärast:
 kanna hääletusruumis maski,
 hoia teistega vahet,
 desinﬁtseeri käsi,
 võimalusel luba eakad järjekorras ette,
 võimalusel käi jaoskonnas enne valimispäeva.

Selgitused
Tõstamaa aleviku
veevärgi kohta
 Seoses vee kvaliteedi osas
tekkinud küsimustega, anname
alljärgneva selgituse.
Tõstamaa aleviku veevärgi vesi on Terviseameti pideva
järelevalve all.
Analüüse võetakse kinnitatud kontrollkava järgi ning analüüside tulemused on leitavad
internetist: (http://vtiav.sm.ee/
frontpage/show?id=731&active_tab_id=JV).
Kõigi analüüsitud näitajate
osas vastab Tõstamaa aleviku
veevärgi vesi Sotsiaalministri
24. septemberi 2019. a määrusele nr 61 „Joogivee kvaliteedija kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“.
Oleme teadlikud, et vaatamata sellele on mõnedes piirkondades veega ikkagi probleeme. Kõige probleemsemad
kohad on tupiktrasside lõpud.
Probleem seisneb selles, et
vähese tarbimise korral jääb
suur hulk vett mõnes trassi osas
seisma ja kaotab oma kvaliteedi.
Samuti võib kvaliteedi halvenemist põhjustada vananenud
maa-alune kui ka majasisene
torustik.
Probleeme põhjustas ka
kloorilahuse valmistamiseks
kasutatava kloori vahetus.
Uue kloori tarnija andmetel
on kõik väga hea, kloor puhastab vee ega lase tekkida süsteemi biokilet (sültjas lima) ning
eemaldab ka juba olemasoleva
biokile.
Tegelik reaalsus kujunes teiseks. Vesi omandas ebameeldiva lõhna ja mõnedes piirkondades ka kollaka värvuse. Tänaseks oleme probleeme põhjustanud kloori lisamise lõpetanud. Vajadusel lisame siiani
kasutuses olnud naatriumhüpokloritit.
Vabandame kõigi klientide
ees, kellele on põhjustatud ebameeldivusi.
OÜ Sufe
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Kui Tõstamaal
õhetas...
 Mis on õhetus? Sõnaraamatu järgi on see õhetamine, õhetav olek, punetus,
kuma, hõõgus. Õhetust on
vast kõige paremini näha
suveõhtul mere ääres, kui
taevas on fantastilistes värvides ja see peegeldub veeväljaltki. Fantastilisi värve
jagub mujalegi: peagi õitsemist lõpetavad rooskaspunased kibuskid, kirjakeeli
kibuvitsad, oma lillakaid õisi
näitav nõmm-liivatee, mesimagusalt lõhnavad pärnad,
lausa uimastav kollaseõieline angervaks, õrnlillakad
randastrid ning noppimist
ja maitsmist ootavad muulukad ehk mullikad – nagu
lapsepõlves neid kutsusime...
Viimastel päevadel on
kõige enam õhetust tajuda
Tõstamaal: olgu see imelise
käsitööna, huvitavate retkedena loodusesse, merevõi järveranda, õhtutaevast
imetledes, samuti lugudes,
lauludes, tantsudes.
KÕIK KOKKU ÜKS
SUUR TÕSTAMAA ÕHETUS.
Mari Lühiste

Regilaulu käeulatus tänapäeva

O

manäoline pärandkul tuu ri fes ti val
„Tõstamaa Õhetus“
kestis 7. – 10. juuli-

ni.

8. juuli läbivaks teemaks oli
regilaulu olemus pärandkultuuri kandjana. Regilaulu tekkimine ja sillaks olemine mineviku, oleviku ja tuleviku vahel. Nii
võttis tabavalt kokku regilaulu
eesmärgid tulihingeline Õnnela Lees.
Meie kandi tuntud rahvalaulikuks on olnud Liisu Orik (Eliisabet; Põlde Liisu, 1873 – 1970)
Alu külast. 2019. aastal sai teoks
laulikule mälestuskivi paigaldamine rahvamaja juurde kenale luitenõlvale. Selle kivi juures
Liisu mälestuskontserti tänavu
alustatigi.
Avalaulu „Laula, laula suukene“ esitas Liisu ise. Seejärel tutvustas Marge Päästel oma esiemaks olnud Liisu Orikut kui
inimest. Liisu oli pärit mõisamoonaka perest ning pandi juba
varakult teenima.
Oma suure ja mitmekülgse
laulurepertuaari oli Liisu õppinud emalt ja isalt, ent ka paljudelt teistelt vanematelt laulikutelt. Lisaks pulmadele oli ta laulnud ka kirikukooris. Tema laule on rahvaluule kogumise ekspeditsioonide käigus korduvalt

Anu Randmaa tutvustab kohalikku käsitööd ja
käsitöötraditsioone

Õnnela Lees õhtut vedamas ja laulmas, pühendusega Liisule

salvestatud. Kui võrrelda varasemaid salvestisi hilisematega, on
märgata lugude muutumist ajas.
Tal oli oskus laule muuta vastavalt olukorrale. 1939ndal aastal käidi koos teise pulmalauliku Hendrik Jantsoniga Estonia
kontserdisaalis esinemas.
Õnnela oli põhjaliku töö teinud laulude taasleidmisel. Ta
oligi selle õhtu jooksul oma ilusa
lauluhääle ja laitmatu diktsiooniga tõeliselt nauditav Liisu laulude esitaja.
Üheks ilusamaks Liisu Oriku laulude hulgas on „Loomine“. Esitasid Imavere memmed

Ramo Tederi (Puuluup), kunstniku nimega
Pastacas joonistuste näitus rahvamajas

ja Vokiratas, eeslauljaks võrratu
Õnnela.
Anu Randmaa tutvustas lühidalt Tõstamaa rahvarõivaid ja
peakatteid. Viimaste hulgas oli
tõeliseks üllatuseks, et Tõstamaal kanti ka kopsmütsi. Tõstamaa rahvarõivaste ilu esitleti
tantsuga „Meremehe valss“. See
on vana paaristants Ullo Toomi
leitud muusika saatel.
Vokiratta esitatud vana seltskonnatantsu „Tuustepp“ on üles
kirjutanud Kristjan Torop. Uute
liikumistega on vana tantsu
noorendanud Vokiratta juhendaja Mari Karon.

Mari Lühiste pärandkultuuriline jalutuskäik
mööda Tõstamaad
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Striitimine jõudis mõisa
Väsimatu Õnnela eestvedamisel lauldi Liisu „Öised orjad“.
Kuum ilm ja esinemiselevus oli
Õnnela põsed nii roosaks rihtinud, et ta oli ise juba tõeliseks
Tõstamaa õhetuseks.
Õnnela lõkendas rõõmsalt
edasi. Seekord saime põhjalikumaid teadmisi regilaulu liikidest. Lõpetuseks laulis Õnnela
ette ja meie järele Liisu pulmalaulu pruudipoolsete pulmaliste
osa laulust „Ajage siia“.
Kui Vokiratas tantsis „Aleksandra valssi“, laulis saateks
1974. aastal salvestatud laulu „Jää terveks mu kodurand“
Theodor Lõõbas isiklikult.
Selle hingekeeltel mängiva
sumeda suveõhtu lõpetas pillilugu „Tõstamaa valss“, mille
noodid kinkis Vokirattale Igor
Tõnurist 2004. aastal.
Jalutades mõtlikus meeleolus kodu poole, imestasin, kui
palju mineviku nimesid elustus
ainuüksi ühe õhtu jooksul. Nii
toimubki pärimuskultuuri käeulatus tänapäeva.
Meenus ka kauge lapsepõlv
Mulgimaal, kuidas minu vanaonu Elmar oma lõõtsaga paljudel simmanitel ja kiigeplatsidel
noori tantustas. Sellest ajast saadik mäletan sõnu ja viisi „Süda,
see ihaldab laineid“.
Efeline

Laupäeval 21. augustil
toimus esmakordselt Tõstamaa mõisa ees tänavaspordi
võistlus Cash Throwing 6.
Osales 25 atleeti kolmest
riigist - Eesti, Leedu ja Tšehhi. Eestlasi oli Tallinnast, Saaremaalt, Pärnust. 9 atleeti oli
esindatud Pärnu spordiklubist Striidikool - nii U14 vanuseklassis, kui naiste kategoorias. Ilm lubas meile ürituse
ajaks kena tormi, aga kui võistlus algas, kadusid ka pilved, oli
kuum suvepäev. Cash Throwingul oli kohal tohutult rahvast, eri vanusest ning julgelt
90% väljaspoolt Tõstamaad.
Atleedid olid väga rahul!
Poodiumid: Mehed: I Titas
Janavičius (Leedu) - ta on ka
Kevad Battles 2021 võitja ning
Cash Throwing 4 võitja, 2020

Fotod: Kaupo Tammiste

ja 21 aasta Maailma karikavõistluste Jurmala etapi võitja,
II Mantas Čėčėnikovas (Leedu), III Nojus Vanagas (Leedu). Naised: I Piia Karlotta
Rand (Striidikool), II Marite
Maas (Tallinn), III Mirelle Juninen (Striidikool). U14: Rasmus
Tõnismäe (Striidikool) ,Franklyn Kookla (Tallinn), Koit
Tõnismäe (Striidikool). Hanging+pull-up: I Erik Lorens
(Tallinn), II Robin Reidma (Tallinn), III Lauri Reppo (Pärnu).
Mida hinnatakse üldse sellise spordiala juures? Hinnatakse
staatilisi elemente, kombinatsioonide kulgu ning dünaamikat. Dünaamika jaguneb jõuliseks ja akrobaatiliseks. Reeglid
tulenevad Maailma Tänavaspordi Föderatsiooni sätetest.
Hanging+pull up on jõukonkurss, kus tehti lõuatõmbeid ja
riputi laagritel põhineval kan-

gil. 1 lõuatõmme andis 1 punkti ning 5 sekundit rippu andis
1 punkti. Muideks, Erik Lorens
korraldab Eestis käesurumise
võistlusi ning võitis rippumisvõistluse Kevad Battlesi.
Ürituse ajal hakati teostama
kaevetöid Pärnu rannas, kuhu
rajab Striidikool kaasava eelarve hääletuse vahenditest Pärnu
ranna välijõusaali. Väljaku avamine on 1. septembril kell 17.
See jääb Hedon SPA taga olevate puidust pinkide juurde.
Võistluste lustakas seik juhtus viis minutit enne ürituse
algust. Üks pulm käis võistlusalalt läbi ning tehti rituaal –
mees pidi lõuatõmbeid tegema
ning mehe abiga pruut samuti.
See oli väga armas ja meeldejääv hetk kohalviibijatele.
Erik Naissaar
Striidikool MTÜ Juhatuse liige
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Kuum suvi, õhtused õhetused, ja
romantilised ööd pakkusid
Tõstamaa kandi rahvale ning
külalistele rohkelt elamusi.
Mitut sorti teatrit, kontserte,
näitusi, maitsemeeletusi, kohtumisi
sõpradega ja näpuotsaga sporti.

Jaanpäeval kõrgeks kasvas rohi

Ülle Palits ja Janek Jaansoo said pidulikult kätte osavalla vapimärgid

Pootsi veinimõisa etendused

Lapivaipade haldja Pille Martsoni eestvedamisel teoks saanud näitus rahvamajas "Lapivaip 100". Tänusõnad Pillele ja tema perekonnale ning Tõstamaa lapiringi naistele, kellel täitus tänavu 15 aastat kooskäimisest

Viikingi paat Thule vettelaskmine Meremaa sadamas

Juhatavad sildid Merelaiu sadama angaaris olevale näitusele
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Kohalik hipi osavallapäevadel mõisa juures
Fotod: Toomas Mitt, Argo Leerima, Katri ja erakogud

Osavõtlikult osavallapäevadel

Ave, Maire ja Rita - meie tubli meditsiiniline personal teostamas enne
kontserti kiirteste / 20.08 kiriku ees

Astri Martson enne kirikukontserti Heli ja valgus
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Käes on lapivaipade aeg

S

eekord siis teisiti, mõned
väliüritused jäävad ära
ko roo navii ru se le vi ku
pärast. Küll on aga rahvamaja suures saalis üks eriline näitus “Lapivaip 100. Minu Eesti
täna”. Eriline on ta sellepärast, et
need vaibad 1 x 1 m on teinud
inimesed üle terve Eesti kingituseks Eesti sajandaks sünnipäevaks Sirje Pakleri eestvedamisel.
Selleks, et see näitus Tõstamaale saada, tuli ta tellida peaaegu
aasta tagasi. Näitus rändab juba
mitmendat aastat mööda Eesti
eri paiku ja lõpuks antakse hoiule ERMi.
Tõstamaa lapimamslid on
saanud 15 aastaseks! Möödunud
on toredad aastad. Palju südamlikke kokkusaamisi lapitöö kaaslastega. Selle aja jooksul on lapi-

Väike vemmalvärss meie
tegemiste kohta, mis on valminud unetutel öödel aprillis 2019

On meil üks tore kamp,
kokku saame korra kuus.
Igaühel kaasas pamp
sära silmis, naerul suu.
Aga põnevus on suur
on seal tekk või miski muu.
Mõni asja kotis peidab
viimaks ikka välja võtab
- oi kui vahva
jälle sündinud justkui ime!
Ühiselt neid vaatame
hindame ja arutame.
Ühed tekke hoiavad,
teised pilte klõpsivad.
Mõtle nii või mõtle naa

ilma selleta ei saa!
Aga kodus - küll on häda nõelad need on kõverad.
Käärid need on nüridad
mõõdulint on kadunud,
õmblusmasin jukerdab
triikraud tossu välja ajab,
mida tema siis veel tahab?
Siiski
mõõdame ja lõikame
usinasti trügime
kortsud sirgeks silume
tükid kokku õmbleme
vatiini alla paneme
pealt ära tepime

tööst osa võtnud 16 naist, kes
lühemat, kes pikemat aega. Oleme valmis õmmelnud ligemale 470 lapitekki, toolipatjatest,
pajalappidest ja muust pudi-padist rääkimata.
Tänan teid, naised, selle vahva koos veedetud aja eest! Tänan
rahvamaja perenaisi, kes meid
aastaid oma tiiva all hoidnud!
Tänan neid mehi ja naisi, kes igal
aastal on käinud lapitekke näituse tarvis üles panemas. Tänan
koduseid mõistva suhtumise ja
abi eest! Tänan näituse külastajaid sooja vastuvõtu ja toetava
sõna eest!
Olge te kõik tänatud!
Pille Martson

lõpuks teki kokku saame.
Aeg see aina lendab,
vaatad kella, ehmatad õhtu juba käes
pimedus on väes
ja tuli üles võta.
Kiirelt kööki tõttad,

pottidega kolistad
õhtusööki valmistad.
Peale sööki ruttu
poed sängi tuttu.
Homme jälle päev
ja kõik algab otsast peale.

Manõja päe kulges võisteldes ja tantsides
 7. augustil kogunes Manija saare rahvas külakeskuse juurde aasta suurimale üritusele. Muuseumi serva kogunes kenake hulk vanu
Manijale tüüpilisi külgkorviga või kalakastiga mootorrattaid. Et
need kalurite endised sõiduriistad päris unustusehõlma ei vajuks.
Muuseumi sees oli äsja avatud saare naiste väljaõmmeldud linikute, käterättide, padjapüüride ja patjade näitus “100 aastat Manija
tikandit”.
Egert Pulli juhtimisel hakkasid pärast lipu heiskamist võistlused
suurtele ja väikestele, tantsulist külakosti tõid Põhja-Pärnumaa tantsijad Laieldes ja Terved mehed. Kehakinnitust ja kurgukastet
oli naabersaarelt pakkuma tulnud Kihnu Cörtering. Marika
ja Egert Pulli eestvedamisel teoks saanud õnneloosi abil pandi
alus külakeskuse välilaudade materjali soetamiseks. Õhtul sai
hoo sisse vahva pidu ansambli Vanad Sõbrad saatel. Ja nagu
tavaliselt, hoidis taevataat Manija saare seegi kord vihmast
puutumata.
Svea Aavik
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Kormoran – kas sõber või vaenlane?

P

ahaendelise välimu sega ilmutuslikud linnud
tekitavad emotsioone nii
vastastes kui pooldajates. Kormoran ei ole ka minu lemmiklind. Ehkki - mida rohkem tema
kohta teadmisi ammutan, seda
vähem kategooriline olen. Kormoranidest on räägitud telesaadetes, kirjutatud tarku artikleid,
arutatud teemat ümarlaudades.
Vastamisi on teaduspõhisus,
pragmaatiline majandushuvi,
inimeste toidulaud ja eelarvamused – teema on jätkuvalt ajakajaline.
Varakevadel ehitatava pesa
asukoha valib välja isaslind. Anilaiul, nagu teistelgi laidudel, on
lindude happelised väljaheited
hävitanud kogu taimestiku ja
puud, mistõttu tehakse ehitusmaterjali hankimiseks rüüstelende naabruskonna saartele ja
mandrile.
Kõrvalasuva Manija osaajalise elanikuna tagusin kevadel
vähemalt 2 plekkpotti mõlki, et
kormorane talu vähestest puudest eemale peletada. Ilmselgelt käteplaksud ja hüüded stiilis
„Hallo, ärge tehke“ või „Lennake ära“ ei olnud kuigi mõjusad.
Nõndasama on jännis teisedki. Parema puudumisel korjavad linnud saare rannaala puhtaks merest kantud oksarisust ja
meretaimedest.
Emaslind alustab munemist
juunis ning kurnas on 3 – 5 helesinise või roheka koorega muna.
Haudumine kestab ligikaudu
kuu. Pojad on esialgu paljad,
udusuled kasvavad neile nädala vanuselt. Üks vanalind jääb
pesale, kuni pojad on vähemalt
kahenädalased. Pesast lahkudes toidetakse poegi veel 2 - 3
kuud. Noorlindudest jääb esimesel aastal ellu 40%, edaspidi
on ellujäämus poole suurem.
Täiskasvanuks saavad kormoranid 3 – 4 aastasena ning
looduses elavad keskmiselt 15
aastaseks. Täiskasvanud kormoranid on umbes hane suurused, kaaludes 2 - 3 kg. Isaslind on
emaslinnust viiendiku võrra ras-

Fotod: Ilme Parik

kem. Linnu tiibade siruulatus on
130 – 160 cm.
Suvekoidikutel tõuseb Anilaiult lendu tuhandeid toidujahile suunduvaid kormorane. Vaatepilt on ühtaegu nii muljetavaldav kui viirastuslik. Kuumad
suvepäevad toovad aga kagu- ja
lõunatuultega Manijale kormoranide väljaheidete, pehmelt
öeldes, eemalepeletavat lemu.
Enamik meist on eksiarvamusel, et kormoran on invasiivne võõrliik. Läänemere piirkonna kormoranide ajalugu
põhineb jääaja järgsetel arheoloogilistel leidudel. Inimese
süstemaatilise rüüstetegevuse
ja vaenamise tagajärjel kadusid kormoranid eelmise sajandi
alguskümnendil Euroopa aladelt. Saksamaal näiteks saadeti
linnukolooniaid hävitama sõjavägi.
Linnud ilmusid Eestisse ja
Põhjamaadesse tagasi 1980ndatel ja sealtpeale on nende hulk
olnud lineaarses kasvus. Lindude suurt populatsiooni on tõstnud tagakiusamise vähenemine, suurem riikidepoolne kaitse,
ohtlike pestitsiidide keelustamine, samuti veekogude eutrofeerumine.
Kormoranide geograafiline
levik on väga suur, alates Põhja - Ameerika idarannikust, üle
kogu Euroopa ja Aasia kuni
Austraaliani ning Gröönimaalt
kuni Lõuna - Aafrikani. Ainsana ei esine kormorane Lõuna
-Ameerikas ja Antarktikas See
näitab liigi erakordset kohane-

misvõimet erinevate elupaigatüüpide- ja temperatuuritsoonidega.
Eestis ja lähialadel viibivad
linnud alates aprillist ning lahkuvad augusti lõpus ja septembris. Meil on aina enam täheldatud siin talvituvaid üksikisendeid ja paare ning kliima soojenemise tõttu paigalejäävate lindude arv aasta-aastalt kasvab.
Kormoranid on oportunistlikud kalastajad, kes ei põlga ära
ühtegi kalaliiki. Kevadine kalade kudeaeg tähendab inimesele
mitmeid püügipiiranguid, sellal
kui kormoranid naudivad rikkalikku toidulauda.
Hilisemal ajal, mil kalur kannatlikult ootab, et kala lubatud
töönduslikku mõõtu kasvaks,
on kormoranid suure hulga alamõõdus kala välja püüdnud.
Kormoranikülastused ei ole harvad võrkudes ja mõrdades, rikkudes nii kalu kui püügiriistasid.
Aplamad isendid ootavad saaki
suisa võrguribidel istudes. Niisamuti ajavad toitu otsivad kormoranid laiali kalaparved. Ülaltoodu on põhjuseks, miks neist
lindudest on saanud kalurite ja
õngemeeste vihaalused.
Kormoranid on osavad sukeldujad, sukeldudes kuni 20 m
sügavusele ja viibides vee all
poolest minutist kuni minutini.
Eel-Alpides Bodeni järvest on
pärit rekord, kus 75 meetri sügavusel võrgust leiti uppunud kormoran.
Pesitsusajal toituvad linnud
keskmiselt 6 - 7 tundi ööpäe-

vas 20 km raadiuses. Väljaspool
pesitsusaega võivad toidulennud
ulatuda kuni 40 - 50 km kaugusele.
Täiskasvanud isend vajab
ööpäevas toiduvajaduse katmiseks 350 - 500 g kala. Seetõttu asustavad kormoranid end
kalarikastesse paikadesse. Palju
aega veedavad linnud sulgi kuivatades ja neid puhastades.
Tartu Ülikooli Eesti mereinstituudi teadlased on uurinud
kormoranide toidulauda. Sellest
on leitud 27 kalaliigi jäänuseid.
Rohkem kui pooled linnud olid
söönud emakala. Põhiosa toidust moodustasid 10 – 22 cm
pikkused kalad, ent kormoranid
suudavad neelata ka pea 50 cm
pikkusi isendeid.
Kor mo ra ni de le pa ku vad
lähiseltsi üksnes luiged ja algid,
muud linnuliigid otsivad teise
elupaiga. Kuid ka kormoranid ei
pääse looduslikest vaenlastest.
Arvukamad pesade rüüstajad
on merikotkas, hõbe- ja merikajakas ning hallvares. Mune ja
poegi võivad ohustada ka jääga
laidudele sattunud rebased.
Kormoraniprobleem ei ole
Eestile ainuomane. Suured
populatsioonid tekitavad peavalu mujalgi Euroopas, sealhulgas Põhjamaades. Rootsis
on kormoranid liikunud rannikualadelt mageveekogudesse
sisemaal. Rootslased arutlevad,
kuidas tagada kuderahu kaladele just kormoranide eest. Siiani
pole kõigi poolt aktsepteeritavaid lahendusi leitud.
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Eestis on samasugune probleem tekkinud Sindi uuel kärestikul.
Eestis on sisemaal kormoranikolooniad Tondisaarel Võrtsjärves ja Salosaarel Lämmijärves.
Kaitseargumendina kormoranidele kõlab teadlaste väide, et
looduses pole keegi kellegi oma
ja ellujäämiseks peab igaüks
kedagi sööma. Polevat otseseid
tõendeid kormoranide kalasaake vähendava ja kalavarusid
kahjustava toime kohta looduslikes ökosüsteemides.
Samuti kinnitavad teadlased, et laidudel, kust kormoranid lahkuvad, taastub taimestik
kiiresti ja naasevad muud linnuliigid. Soome teadlane Seppo
Knuuttila märgib, et kormoranivastaseid häirib taimede ja puude hukkumine vähestel hektaritel, samas teeb inimene lageraiet
sadadel ja tuhandetel hektaritel.
Mõlemil puhul taastuvad puud
sama kaua. See tähendab, et inimene suudab ise enim looduse
tasakaalu rikkuda
Kormoranide asurkonnad
Läänemere piirkonnas on saavutanud, ja isegi ületanud jätkusuutlikkuse taseme. Seega - kuidas piirata nende hulka? Milliste

meetmetega seda tagada, ei ole
eri osapoolte vahel selgeks vaieldud. Eestis on väga selgelt reglementeeritud suur- ja väikeulukite kriitiline hulk. Miks ei võiks
samu põhimõtteid ja reegleid
laiendada kormoranidele?
On debateeritud võimaluse üle ohjata lindude arvukust
läbi talvituskolooniate. Paraku
hajuvad ühe pesitsusala linnud
talvituma eri Euroopa ja PõhjaAafrika piirkondadesse ning see
muudab selle mõtte teostamise
keeruliseks.
Keskkonnaameti sõnul on

kormoran jahilind, keda tohib
küttida ametlikul jahihooajal,
mis algab aga sisuliselt siis, kui
linnud kas vahetavad paikkonda
või valmistuvad rändeks.
Kormoran ei ole meie jahimeestele atraktiivne saak, sest
jahile pole riiklikku tellimust,
samuti pole linnule head praktilist ega toiduelamuslikku kasutust.
Kesk kon naa me ti ar vates
võiks kevaditi pesades olevaid
mune õlitada, ometigi on laidudele minek rangelt keelatud 15.
aprillist 1. juulini. Ehk peaksi-

me kalade kudeajal siiski erisusi
tegema?
Norras on kormoranijaht
lubatud augusti teisest poolest
kuni novembri lõpuni. Väidetavalt oskavad Norra gurmaanid
kormorane ka maitsvalt valmistada. Taanis, Rootsis ja Soomes
ei ole jahipidamine lubatud, välja arvatud rangelt reguleeritud
juhtudel.
Soome kogemus näitab sedagi, et kui peletada kormoranid
neile tuttavatelt laidudelt, võivad
nad kolida inimasustusele hoopistükkis lähemale, mille tagajärjel probleemid rikutud ﬂooraja haisuga ainult võimenduvad.
Konkreetsed sammud kormoranide leviku tõkestamiseks
või teatud piirkodadest peletamiseks on Keskkonnaameti
sõnul nö poliitiline otsus ja see
peab tulema Keskkonnaministeeriumist. Kormoran on nagu
eikellegi maal, aruteludering on
lai, kuid ühtset seisukohta pole.
Jällegi - kas ei küta meie meeli eelarvamused? Mind ei jäta
mõte, et kui kormoran poleks
nii tontliku väljanägemisega, kas
oleksime siis heatahtlikumad?
Ei tea. Tõsiasi on üksnes see, et
kormoran on siin, et jääda.
Piret Zimmermann

SPORT

Tõstamaa osavallapäevade spordiürituste parimad
Minitriatlon
300m ujumine, 6 km jalgratas,
2 km jooks.
Erki Salk 28.11
Ivo Kivastik 30.13
Risto Lilleleht 32.38
Anna Henriet 32.40
Tarmo Oidjärv 34.45
Nicolas Henriet 35.53
Märt Meos 37.04
Ardi Oja 37.50
Priit Meos 40.40
Pilvi Kase 46.08
Kadri Kase 49.49
Täname triatloni peakorraldajat Tomek Jaansood koos abilistega.

Paarisvõrkpall
segapaaridele
Karoliine Kask – Taavi Tõnisson

Merlin Miido – Ardi Oja
Teele Tõnisson – Rait Madisson
Jaanika Ojamäe – Oskar Ojamäe
Täname Merelaiu puhkeküla.

Jalgrattamatk 15 km
Tõstamaa-Lõuka-Merelaiu
Õilme Jürgens, Aavo Pulk,
Ille Kaljurand, Astri Martson, Ave Tuuling, Robert Tuuling, Paul Martson, Fred Martson, Kaido Martson, Merileen
Meras, Liis Rõhu, Joonas Rõhu,
Enn Martson.
Matka käigus vastati viktoriiniküsimustele Järveotsa talu
roosiaias, jahimeeste onni juures tegeldi täpsuslaskmisega ja
Männiku talus nuputati vastuseid jahindusega seotud küsi-

Foto: Toomas Mitt

mustele ja vaadati jahindusalast väljapanekut. Täname: Eha
Kosenkranius, Urmas Mänd,
Janek Jaansoo, Marek jaansoo,
Airek Kolju.

Spordiüritusi toetasid auhindadega Saaremaa Piimatööstus
ja Jazz Autopesula.
Toomas Rõhu

11 (272) nr 7 / 2021 august

Pärnumaa 27. Rannamängud Tõstamaal

T

änavu oli Pärnumaa mereäärsete valdade rannamängude Tõstamaa korralduskord.
Esialgu kavandasime need kahepäevasena Manijal, kuid koroonaolukorrast tingituna pidime mõttest loobuma. Nii toimusid need 28. augustil Tõstamaa spordiväljakul, osalejateks Häädemeeste, Lääneranna
ja Kihnu vallad ning Audru ja Tõstamaa osavallad. Võisteldi 10 alal ja Tõstamaa tuli kõigil esikolmikusse.
1. koht mälumängus (Katrin Tõnisson,
Enn Martson, Heiki Luhamaa, Aimar Silivälja), juhtkonnavõistluses (Anu Peterson,
Toomas Mitt) ja teatevõistluses (Karoliine
Kask, Teele Tõnisson, Karen Adler, Kristiina Sireli, Taavi Tõnisson, Rainer Sutt, Rait
Madissoo, Sten-Jens Käärt).

Tõstamaa pendelteatetüdrukud

Üldarvestuses
2. koha saavutanud
Tõstamaa võistkond

Fotod: Toomas Mitt

2. koht rannanaise-mehe võistluses
(Kristiina Sireli, Rait Madissoo), meeste
võrkpallis (Harli Käärt, Rainer Sutt, Priit Blande, Margus Mölder), pendelteates (Karoliine Kask, Teele Tõnisson, Karen
Adler, Kristiina Sireli, Maarja Helm, Karl
Kalda, Rait Madissoo, Sten-Jents Käärt, Rainer Sutt, Risto Rand).
3. koht köieveos (Harli Käärt, Priit Blande, Ervet Sahtel, Maido Kaja, Rait Madisoo,
Taavi Tõnisson), naiste võrkpallis (Karen
Adler, Maarja Helm, Karoliine Kask, Teele
Tõnisson), orienteerumises (Teele Tõnisson, Heili Timm, Ardi Oja, Taavi Tõnisson)

ja kergejõustikus.
Individuaalselt saavutasid kergejõustikus
2. koha Merit Kaja (NV 100m, kuul, 500m)
ja Maarja Helm (N kuul) ning 3. koha Merit
Kaja (NV kaugus), Kristiina Sireli (N 100m
ja 500m), Harli Käärt (MV kuul) ja Oskar
Ojamäe (M 1000m)
Üldarvestuses saavutas Tõstamaa Audru
järel 2. koha. Järgnesid Lääneranna, Häädemeeste ja Kihnu.
Tänusõnad kõigile võistlejatele ja korraldamisel kaasalöönutele.
Toomas Rõhu
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Tunneme kaasa ANDOLE perega
ema ja vanaema
kaotuse puhul.
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