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Merelaiu puhkeüla peremehe 
Johannese ja perenaise Liivi 
Kasearu kodu on küll Audrus, 

aga tegelikult on nad puhastverd Tõstamaa 
inimesed. Merelaiu on olnud nende töö ja 
armastus ning paljude nende külaliste mee-
liskoht 25 aastat.

Liivit kasvatas vanaema nende Tõn-
ga talus, mis asus Maria talu vastas üle tee, 
natuke linna poole. Liivi ütleb enda kohta, et 
ta on Venemaal sündinud küüditajate saak, 
kes toodi kodumaale kahe ja poole aastaselt 
vanaema juurde kasvama. Pootsi koolist sai 
tüdruk esimese hariduse, keskooli läbis Pär-
nus. Esimeseks töökohaks oli toitlustustrusti 
Kalevi söökla raamatupidaja. 

Johannes, keda peamiselt tuntakse kui 
Merelaiu Jussi, pärineb Lepaspea külast Eer-
de talust. Kihlepa, Audru ja Vigala kutse-
kooli läbimise tulemisena sai temast auto-
juht-mehaanik. Juss on võimeline remon-
tima agregaate muruniidukist sõjalaevani. 
Kohalik tehnikamees on pälvinud murunii-
du hooajal naabrite seas suure populaarsuse 
ja nõudluse. Tehnikamees on ta kõva, kiidab 
naine!

Jussile hakkasid ilusad tüdrukud lin-
na peal silma ja nii nad Liiviga kokku said. 
1976 heideti ametlikult abiellu. Esialgu tuli 
Jussil ikka ämma külje alla pugeda, kes võt-

Töö ja armastus jäävad päikese 
tõusude ja loojangute vahele

et pere on omandanud nö meeste kalabaa-
si mille väike hoone oli täiesti amortiseeru-
nud, mere äärde viis kitsuke rada, ümbrus 
oli võsastunud ning täis igasugu rämpsu. 
Sellist ilusat kohta ei raatsinud Merelaiu Juss 
kuidagi käest lasta.

Päris ilma visioonita Kasearud asjale ei 
lähenenud. Eesti Maaturism hakkas alles 
arenema ja üsna kohe astusid Kasearud 
organisatsiooni liikmeks. 

Maja oli päris läbi ja ehitati üles täiesti 
uus hoone. Jõudu ja hoogu andsid ka lapsed, 
kes kõik tulevase puhkeküla rajamisel käed 
külge lõid. Paljud tööd tehti ära heade sõp-
rade abiga talgukorras. Esimesed viis käm-
pingumaja tõi Juss Peoleo kämpingu pank-
rotipesast. 
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tis noorpaari Vana Pärnus enda katuse alla. 
Juss päris metsamehest isa käest majaplat-
si Audrusse ja noored hakkasidki seltsis 
maja ehitama. Ega palgast maja ju ei ehita 
ja nii tuli palgatöö kõrvalt leiutada igasugu 
ärimudeleid. Juhtnöörid, kuidas ja mida kas-
vatada, sai Liivi vanaemalt, just tema aitas 
noore pere oma tarkusega järjele. Aiavilju, 
mida sai põllul kasvatada, aitas vanaema 
müüa Pärnu turul. 

Liivi mäletamist mööda oli turul kartuli 
kilo 20 kopikat ega kergelt ei tulnud midagi. 
Kasvatati ka sigu, pulle ja peeti lehma. Suhk-
rupeeti kasvatati Audru rebasefarmi tar-
beks, sinna õnnestus neid hästi müüa. Sel-
leks ajaks olid tütred Lily ja Kaire ning poeg 
Karel suuremaks sirgunud ja käisid samuti 
põllul abiks.

Vabaduse saabumisega kadus Jussil töö-
koht ning 1994 alustas mees kahe kauplu-
sega Savi tänaval. Peaasjalikult müüdi elekt-
rikaupu, saage, väetisi, kilet – kõike maa-
inimesele vajalikku. Kaubandusäri linnas 
käis ligi 11 aastat, siis müüs omanik hooned 
maha ja rendileping lõpetati ning Kasearu 
kolis poe Tõstamaale. Ka siin müüdi kraami 
maarahvale, alates lõikelilledest, seemnetest 
igasugu mutriteni. 2015 sai poepidamine 
otsa. Ühtepidi kadusid ära vanemad klien-
did ja teisalt tõmbasid suured ketid käibed 
alla.

Merelaiu oli Jussile noorusest tuttav 
koht. Piimakombinaadis töötamise ajal tuli 
tal kombinaadi rahva paate kraanaga sisse ja 
välja tõstmas käia kordi aastas. Võidu sadam 
oli juba tol ajal kalastajate seas populaarne. 
Lisaks asus seal vabatahtlikule spordiühin-
gule Kalev kuuluv kalasportlaste puhkebaas. 
Üle Eesti hoiti paljude asutuste paate seal. 
Kui baasi müügiks läks, tegi Juss parima 
pakkumise. Tehingu käigus oli vaja ka maa 
üle mõõta ja kui asjamees küsis, et mis siis 
kinnistule nimeks saab, tuligi merede ja lai-
dude peale mõeldes Merelaiu. 

Kogu selle majandusliku madistamise 
ajal sai Liivi 1996. aastal viimasena teada, 
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Tõusen oma töötoolilt ja lähen köö-
ki. Mu kaaslane tuleb kiikama, mis 
plaanis. Sehkendan ja kolistan nõu-

dega. Kui teise tuppa kostab vedeliku kal-
lamise heli, tuleb ta jälle tagasi uudistama. 

Marsin koridori, võtan kaasa piimapu-
delid, panen ennast riidesse – jah, tasku-
lamp ka veel, annab ta mulle silmadega 
märku. Avan ukse ja läheme koos. Kiirelt 
teeb ta hoovis tiiru ja jõuab enne mind lau-
daukseni. Ava juba, annab ta märku, lüli-
tan enne tuled ja astume lauta. Tema võtab 
koha sisse nurgas ja mina asun järjekorras 
lutitama. 

Põhjusi on erinevaid, aga kolmikud ja 
udarahädaga emade lapsed tahavad pii-
ma juurde saada, muidu muutuvad seljast 
vibuks ja luukaritsaks. Söödan kordamöö-
da kambal kõhud täis. Paras pontsik tall 
keksib rõõmsalt ja kasvab jõudsalt. Vahe-
peal käivad mudilased mu abilist ninaga 
nuusutamas. Lasen ämbrid lisaks jootjale 
vett täis. 

Abiline tõuseb ja annab märku järg-
nevaks tööks, läheme koos sõimede taha 
ja ajame kisava lambakarja lauta. Sulge-
me värava, jagan künadesse jõusööda 
ning päästan värava valla nii, et varjume 
koos nurga taha. Vastasel korral oleksime 
vist surmalapsed. Lõugav seltskond asub 
mugima. Nüüd ootab sõber mind järgmi-
se ukse juures, et see sulgeda ning jagada 
tallede künadesse turvaliselt jõutoit. Teen 
neid toiminguid iga päev vaikselt ja minu 
vähemagi häälitsemise korral on abili-
ne kohe kohal ja teeb platsi minu ümbert 
puhtaks. 

Mu sõber ja abiline Semu jälgib mind 
silmadega kogu aeg, oodates võimalust 
tööd teha. Ma ei oleks osanud unes ka 
näha, kui suur abi võib ühest karjakoerast 
majapidamises olla. Aga eks ta karjatab 
ja valvab kogu meie peret, meie Mummu 
Musi  – tingimusteta ustav. 

Ül le Tamm, toi me ta ja

PÄEVAKORD:
1. Pärnu Linnavolikogu 21.03.2019 määru-
se nr 13 „Tõstamaa Keskkooli põhimäärus“ 
muutmine“ eelnõule arvamuse andmine

Eelnõu tutvustas Ene Täht.
Pärnu linna eelarvest rahastust saav 

noortekeskus on Eesti Avatud Noortekes-
kuste Ühenduse liige. Eelnõu eesmärk on 
täiendada Tõstamaa Keskkooli põhimää-
rust, et üldhariduskool saaks astuda Eesti 
ANK-i liikmeks. Liikmeks astumise eel-
duseks on kinnitatud põhimäärus, kus on 
sätestatud, et Tõstamaa Keskkool raken-
dab põhimääruse alusel avatud noorsootöö 
meetodit.

Kool pakub Tõstamaa piirkonna ja Pär-
nu linna noortele võimalusi huvitegevuse 
harrastamiseks, aktiivseks puhkuseks, vaba 
aja veetmiseks ja isiksuse arenguks vasta-
valt soovidele ja eeldustele noortekeskuse 
kaudu. Noortekeskus juhindub oma tege-
vuses avatud noorsootöö põhimõtetest, 
Eesti Vabariigi ja Pärnu linna õigusaktidest, 
kooli töökorraldusest ning õpilasesinduse 
poolt kooskõlastatud ja direktori poolt kin-
nitatud Noortekeskuse põhimäärusest.

Tõstamaa piirkonnas on noortekes-
kus üldhariduskooli eelarves (sisuloome, 
vahendid ja tööjõukulud) ning rahvamaja 
ruumides (majandamisekulud halduses). 
Tõstamaa noortekeskuse eelarve planeeri-
misel on arvestatud samu aluseid, mis teiste 

noortekeskuste puhul.
OTSUSTATI: toetada esitatud eelnõu.

2. Aasta kokkuvõtted
Tõstamaa osavalla juht Toomas Rõhu 

tegi lühikokkuvõtte:
Tõstamaa tegemistest rõõmustab Varb-

la maantee äärse kergliiklustee valmimine. 
Töödega jätkatakse järgmisel aastal ja siis 
uuendatakse KIKI-i projekti toel kogu Tõs-
tamaa tänavavalgustus.

Tõhelas said mustkatte Teoste, Järvelaa-
ne, Mätta ja Kirikumõisa teed ning Vära-
tis Vanasadama tee. Uuenduskuuri läbisid 
Tõstamaa ja Tõhela mänguväljakud.

Kavarus aastaid tagasi ehitatud paadisa-
dam-külakeskus vajas uuendamist. Oma-
valitsuse toel, külaelanike kaasalöömisel 
tegi sadam läbi uuenduskuuri.

Sel aastal sai Pärnumaa ühe ettevõt-
lusauhinna Tõstamaa Meierei restoran-
hotell.

Oleme harjunud, et ühed meie visiit-
kaardid Tervisekeskus, Käsitöökeskus, 
Maria talu, Ermistu Puhkeküla ja Tõsta-
maa mõisakool võtavad igal aastal midagi 
uut ette. Nii avas tervisekeskus hambara-
vikabineti, Ermistu puhkeküla Võrgukuuri 
Resto, Maria talu korraldas rahvusvahelise 
CHI Ratsafestivali ja mõisakool tähistas 100 
aastapäeva.

TOK

JUHTKIRI

 Hajaasustuse programmi eesmärgiks on 
tagada hajaasustusega maapiirkondades 
elavatele peredele head elutingimused ning 
seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele 
neis piirkondades.

Pärnu linna hajaasustusega piirkonda-
des elavad Paikuse, Audru ja Tõstamaa osa-
valla pered, kes soovivad uuendada oma 
majapidamise joogiveevarustust, paigal-
dada puhastusseadmeid, rajada kanalisat-
sioonisüsteemi, ehitada aastaringselt ligi-
pääsetavat juurdepääsuteed või paigaldada 
autonoomset elektrisüsteemi, saavad Pärnu 
linnavalitsuselt toetust küsida.

Taotlusi saab esitada 1. veebruarist ja 
vastuvõtt lõpeb 3. aprillil 2023.

Toetuse suuruseks ühe majapidamise 
kohta on kuni 6500 eurot, millele tuleb lisa-
da vähemalt 33 protsendi suurune oma- ja 
kaasfi nantseering. Kui taotleja on aastatel 
2018 - 2022 hajaasustuse programmist juba 
toetust saanud, arvestatakse varasem toe-

tussumma toetuse piirmäära sisse.
Toetuse taotlemiseks peavad füüsilisest 

isikust taotlejad ja kaastaotlejad olema ala-
tes selle aasta 1. jaanuarist katkematult sis-
se kirjutatud hajaasustusega maapiirkonnas 
asuvasse majapidamisse, mille elutingimusi 
soovitakse parandada.

Taotlejal ei tohi olla ajatamata riigimak-
suvõlgu, taotluse esitamise päeval peab eel-
mise toetuse kasutamise aruanne olema 
omavalitsuse poolt kinnitatud. Toetuse abil 
tehtavad tööd peavad olema lõpetatud taot-
lusvoorule järgneva aasta 31. oktoobriks.

Taotlejaile annavad abi ja nõu program-
mi koordinaator Anu Peterson (tel 5558 
9798, e-post: anu.peterson@parnu.ee) ja 
projektijuhid, kelleks Tõstamaa osavallas 
Meelis Kaljumäe.

Hajaasustuse programmi toetuse täp-
semad tingimused ja taotlemiseks vajali-
kud vormid on kättesaadavad Pärnu linna 
kodulehel. TT

Maapered saavad küsida hajaasustuse 
programmist toetust
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Kogu aeg tuli nuputada, kust 

mida soodsamalt saad. Hiljem 
toodi veel kolm majakest juur-
de. Peamajja rajati viis tuba. 
“Ega mingit hirmu ka ei olnud, 
kohandusime aina uute nõud-
mistega,” kirjeldavad ettevõt-
jad algusaegu. Ikka tuli mõel-
da, kuidas hindade kallinemise 
vastu seista. Natuke oli abi maal 
elavatele naisettevõtjatele anta-
vast stardiabist. Seda toetust 
õnnestus Liivil saada teisel kat-
sel. Naine ütleb, et ega ta pole 
harjunud midagi tasuta saama. 
Ikka ise tuleb punnitada. 

Esimestel aastatel oldi lahti 
aastaringselt. Olid ka rahvaroh-
kemad ja suuremad firmaüri-
tused. Kõige suurem üritus on 
olnud rekkameeste kolmesaja 
inimesega kokkutulek ja pidu. 
Pärast oli kõik puhas ja korras, 
korja ainult prügikotid kokku. 
Teinekord suudab ületarbinud 
seltskond endast tõelise laga 
maha jätta. Aastatega on selts-
konnad väiksemaks ja vaikse-
maks jäänud. 

Kõige tüütum on teise päeva 
koristamine, abiline aitab kiire-
matel aegadel voodeid teha. Lii-
vi möllab köögis ja tellib kaupa 
ning veab kohale, keegi peab 
jõudma ka pesumaja vahet sõe-
luda. Valikuid tuleb teha, näiteks 
jäätise müügi on nad lõpetanud 
– liiga palju energiariske.

Jussi tööks on jäänud taara ja 
prügi koristus, krundi hooldus 
ja igasugune tehniline tugi. Roo-
prahi koristamist ja niitmist on 
igal aastal tohutult. Paate tuleb 
laenutama hakata juba hommi-
kul viiest, ka sadam tahab kogu 

aeg korrastamist ja korralda-
mist. Vahel töötab mees 24 tun-
di jutti. Turist muidugi tahab 
väga suhelda ja see on ka jäänud 
Jussi kaela. Ikka tuleb arutada 
kus püüti, palju püüti, kellega ja 
mis landiga. Olgu need suhtle-
mised siis päikese loojangu või 
tõusu ajal, sõltub kui pikad jutud 
on. 

Liivi ütleb, et see töö on väsi-
tav, aga ka elamusi pakkuv, ikka 
on olnud paar korda aastas arm-
said pulmi. Toredaid suveõhtu 
juubelipidusid. Suur väärtus ja 
privieeg on see, et aastatega on 
saadud sõbraks ja tuttavaks hul-
ga vahvate inimestega. Paljud 
on Merelaius käinud põlvkon-
niti kõik need 25 aastat. Mõne-
dest on saanud juba peresõbrad. 
“Head inimesed ja kiidusõnad 
annavad jõudu ja särtsu,” tun-
nistab Liivi. Juss kahtleb vahel ja 
mõtleb lõpetamise mõtteid, aga 
siis on kuidagi kahju kogu seda 
tööd ja vaeva maha jätta.

Uus hooaeg on mõlemil juba 
mõtteis. Kindlasti tahaks paari 
kontserti organiseerida. Mul-
lu korraldatud Hele Kõrve ja 
Kristjan Kasearu kontserdil oli 
ligi 300 kuulajat ja kõik tuli häs-
ti välja. “Ilmaga vedas, aga eks 
risk on mängu ilu,” lisab Liivi. 
Juss loodab ikka kõva kalapüügi 
aastat. Tema lähebki juba april-
lis Merelaidu ja oktoobris saa-
bub Audrusse tagasi. Taga aja-
mas käiakse siin põhiliselt hau-
gi ning natuke forelli ja ahvenat. 
Esimesel mail, mil läheb lahti 

haugipüük, lihtsalt peab tõeline 
kalamees merele pääsema, siis 
on paras möll lahti. Kalamehed 
teevad püütud kaladest ise endi-
le söögid ja teinekord on suure-
mate puntide puhul oma kokk 
kaasa võetud. Selle tarbeks on 
puhkekülla rajatud eraldi köök. 
Tänavu tahetakse kevadel ja 
sügisel jälle kalapüügi võistlust 
läbi viia. Viimastel aastatel on 
kutsutud Jüri Tensonit kalakoo-
litusi tegema, et lapsed ja noo-
rem rahvas ka teaks, mida kodu-
meres leidub. Peetud on ka tore-
daid kalalaagreid. 

Kuigi tuleb kõvasti tööd 
teha, meeldib Jussile ja Liivi-
le Merelaius kõik. Liivi ise on 
nende aastate jooksul vaid kaks 
korda merele saanud. Üks kord 
talvel paksu lume ja jääga Hein-
laidu ja teine kord peegelsileda 
veega jälle Heinlaiul, sedakor-
da põldmarjal. Liivi tunnistab 
ennast mitte mereinimeseks. 

Siis kui teised mõnulevad on 
temal enamasti köögis kibekii-
re askeldamine või koristamine. 
Päikese tõusud ja loojangud on 
siin käeulatuses. Kaldaromanti-
kast talle piisab.

Lastel on nüüd igaühel oma 
tööd ja tegemised, aga selle-
gipoolest tulevad nad oluliste 
tegemiste korral appi, kiidavad 
vanemad. Rõõmuks sirgub kuus 
lapselast. Sügisel, kui hooaeg 
läbi, valmistab Liivi hoidiseid 
endale, sõpradele ja Tõstamaa 
käsitööpoodi ning koob kaltsu-
vaipu. Seda arvab naine heaks 
närvide rahustamise tegevu-
seks ja ega ta ei oskakski niisama 
istuda. Jussilgi ei ole pääsu, peab 
näpud soojad ja kidrakeeled 
pingul hoidma, sest jaanipäeval 
tuleb Merelaius oma bändiga 
pidu üles kiskida ja kaugel need 
jaanid enam.

Ülle Tamm, toimetaja 

Fotod erakogust

3 (288) nr 1 / 2023 jaanuar



Kuigi biojäätmete liigiti ko-
gumine on kohustuslik juba 
aastaid, jõuab endiselt suur 
hulk toidujäätmeid sega-
olmejäätmete konteinerisse. 
Nii läheb raisku suur kogus 
väärtuslikku toorainet – , 
biojäätmetest tehakse kom-
posti ja biogaasi, mida saab 
kasutada elektri tootmiseks, 
majapidamiste kütmiseks 
või autode kütusena.

Segaprügi konteineris-
se visatud biojäätmed satu-
vad prügimäele. Kapsastest ja 
kartulitest tekib prügila anae-
roobsetes tingimustes kange 
nõrgvesi ja eraldub kasvuhoo-
negaasi metaani. Kasvuhoo-
negaasid põhjustavad kliima-
muutusi ja prügilate põlenguid. 
Prügilas on metaani teket väga 
lihtne ära hoida, kogudes oma 
biojäätmed teistest jäätmetest 
eraldi.

2019. aastal läbi viidud 
uuringust selgus, et biojäät-
meid on segaolmejäätmete hul-
gas lausa 31,7%. Kui koguksime 
selle massi eraldi, väheneks jär-
sult prügimäel ladestatavate 
jäätmete maht ja nende käitle-
mise kulud.

Segaolmejäätmetesse visa-
tud kartulikoorest ei saa aga 
kahjuks kunagi väärtuslikku 
komposti. Uuesti ringlusesse 
ja kompostiks jõuavad ainult 
need biojäätmed, mis on juba 
tekkekohal eraldi kogutud. 
Segaolmejäätmete sekka visa-
tud biojäätmed määrivad ära 
pea kogu jäätmemassi ja võta-
vad sellega võimaluse ka muu-
de materjalide ringlussevõtuks.

Kompostides võib vähenda-
da tekitatavat prügi lausa poole 
võrra. See on lihtne ja looduslik 
protsess, mille käigus tarbivad 
bakterid, mikroorganismid, 
seened ja ka vihmaussid eri 

päritoluga orgaanilist materjali. 
Eramajad saavad biojäät-

meid kompostida oma aias. 
Seejuures tuleb eelnevalt tutvu-
da kohaliku omavalitsuse jäät-
mehoolduseeskirja nõuetega 
kompostrile ja selle asukohale. 

Enamasti võib tiheasustus-
alal toidu- ja köögijäätmeid 
kompostida ainult kinnises 
kompostris kahjurite, loomade 
ja lindude eest kaitstult. Biola-
gunevaid aia- ja haljastujäät-
meid võib kompostida ka lah-
tiselt kompostiaunas.  

Kohaliku omavalitsuse üks 
ülesannetest on jäätmete liigiti 
kogumise korraldamine. Liigi-
ti kogumist võib korraldada nii 
jäätmejaamades jäätmeid vastu 
võttes kui ka eriliigiliste jäätme-
te veoga iga maja juurest. 

Pikka aega oli jäätmevedu 
paljudes omavalitsustes korral-
datud nii, et majade eest seisis 
vaid üks segaolmeprügi kon-
teiner. Viimastel aastatel on aga 
kasvanud nende omavalistuste 
hulk, kes on korraldanud bio-
jäätmete veo ja kortermajade 
juurde on võimalik tellida ka 
biojäätmete konteiner. 

2024. aasta algusest peab 
saama kõikjal Eestis biojäät-
meid ära anda. Kõikides maja-
pidamises, tootmisettevõtetes 
ja asustustes peab olema või-
malik biojäätmed visata selleks 
ettenähtud konteinerisse. Bio-

jäätmete äraveoga ei pea liitu-
ma need majapidamised, kus 
kohapeal kompostitakse.

Seega saab igaüks meist 
anda panuse, et väärt kraami 
saaks uuesti kasutada ning klii-
mamuutust pidurdada. Ärge 
laske väärtuslikku materjali 
raisku ja alustage biojäätmete 
liigiti kogumist juba täna!

Kasulik teave
Biojäätmete hulka kuulu-

vad nii köögis tekkivad toidu-
jäätmeid kui ka aias tekkivad 
taimed, lehed, oksad. 

Biojäätmed on näiteks puu- 
ja köögiviljad ning nende koo-
rimisjäägid, pagaritooted (leib, 
sai jmt), liha- ja kalajäätmed, 
kohvi- ja teepuru koos paber-
filtriga, määrdunud papp ja 
paber, pabermassist muna-
karbid, majapidamispaber ja 
pabersalvrätid, toataimed (sh 
muld ja lõikelilled).

Biojäätmete hulka ei kuu-
lu: vedelikud (piimatooted, 
supid, toiduõli jms), tolmuime-
jakotid, kiletatud/vahatatud 
pinnaga paber, ühekordsed toi-
dunõud ja -pakendid (ka biola-
gunevad), tekstiil ja nahk, suit-
sukonid, metall-, plast- ja klaas-
pakendid, ohtlikud jäätmed.

Biojäätmeid ei tohi kontei-
nerisse panna tavalises kile-
kotis (sest see ei lagune) ega 
läbipaistmatus/mustas kotis. 
Parim lahendus on panna need 
lahtiselt konteinerisse ja kile-
kott visata olmejäätmetesse. 
Kasutada võib ka biolagune-
vaid või paberist kotte.

Kohalike võimaluste kohta 
uuri valla kodulehelt ja jäätme-
hoolduseeskirjast.

Olga Eskor
Keskkonnaameti  avalike suhete 

peaspetsialist

Biojäätmete eraldamine 
muust prügist aitab 
säilitada puhast loodust

Lisainfo kompostimise 
kohta on leitav 

veebilehel 
kompostiljon.ee.

Infot, kuhu viia oma 
jäätmed, leiab 

veebilehelt 
kuhuviia.ee.

Sellel aastal rakendub uus 
rahastamisperiood, uue 
nimega pärandniidu hool-

damise toetuseks (varasemalt 
poolloodusliku koosluse hool-
damise toetus), mis toob kaasa 
mitmeid muudatusi toetuse tin-
gimustes. 

Pärandniidu hooldamise 
toetust maksab Põllumajandu-
se Registrite ja Informatsiooni 
Amet (PRIA) ning Keskkon-
naamet. Nimetatud asutused 
on jätkuvalt abiks hooldamise 
nõustamisel ja looduskaitselis-
tes küsimustes ning kontrollib 
hooldustulemust.

Keskkonnaameti maahool-
duse büroo on koondanud olu-
lisema info ja muudatused toe-
tuse tingimustes:

Pärandniidu hooldamist 
peab ellu viima jätkuvalt viie jär-
jestikuse aasta jooksul.

Uue perioodi toetuse 
ühikumäärad muutusid ning 
samuti mõjutab saadava toetu-
se summat pärandniidu niitmise 
alguskuupäev. Nimelt on nüüd 
hektari hinnaks 100 eurot enne 
15. juulit pärandniidu niitmise 
korral; 150 eurot alates 15. juu-
list pärandniidu niitmise kor-
ral; 600 eurot puisniidu niitmi-

Tähelepanu 
toob kaasa o

Pilt aasta kalast - 
merisiiast on pärit 
Nõukogude Liidu töönduslike 
kalade atlasest 1945 - 1952, 
mis on väga erakordne nii 
autorite, kunstnike ja kvaliteedi 
poolest.

AASTA KALA
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se korral; 300 eurot puisniidu 
taastamisjärgse hooldamise 
korral; 185 eurot pärandniidu 
karjatamise korral.

Lisaks põhitegevusele saab 
taotleda toetust lisategevu-
se eest. Kui varem oli lisatege-
vus vaid liigikaitseliselt oluliste 
rannaalade kohta, siis nüüd on 
võimalik saada toetust ka lisaks 
järgmiste lisategevuste elluvii-
mise eest: väärtuste hindamise 
lisategevus; pärandniidu käsitsi 
või hobuniidukiga niitmise lisa-
tegevus; laiu või väikesaare lisa-
tegevus; pärandniidu seisundi 
parendamise lisategevus. Nen-
de toetuste ühikumäärad lisa-
tegevuste elluviimise eest ühe 
hektari maa kohta kalendriaas-
tas jäävad 10 - 200 euro vahe-
mikku.

Kui varemalt oli keelatud 
niitmine enne 10. juulit, siis 
nüüd kehtib hilisem niitmis-
kuupäev eelkõige juhul, kui alal 
esineb kaitsealuse maas pesit-
seva linnuliigi elupaik – selli-
sel juhul tohib pärandniitu nii-
ta alates 15 juulist. Jätkuvalt 
peab pärandniit olema niide-
tud ja niide kokku kogutud 1. 
septembriks ning kokku kogu-
tud niide peab olema ära vii-
dud niitmisele järgneva aasta 1. 

aprilliks.
Täiesti uus on see, et heas 

seisus niidetavatel aladel tuleb 
jätta 5 - 30 protsenti maast niit-
mata. Seeläbi soovitakse veelgi 
soosida mitmekesist majanda-
mist.

Nõuded karjatatava pärand-
niidu kohta jäid suuremas osas 
samaks. Rannaalal tuleb karja-
tamisega alustada hiljemalt 31. 
mail. Karjatamise tulemusena 
peab pärandniidu rohustu ole-
ma 1. oktoobriks 50 protsen-
di ulatuses madalaks söödud. 
Pärandniidul on keelatud anda 
loomadele lisasööta.

Järjepidev hooldamine on 
liigirikkuse säilimise seisuko-

hast üks kõige olulisemaid 
tegevusi ning eraldi toetus just 
pärandniitudele aitab sellele 
tänapäeval vägagi kaasa.

Kes soovib uue määru-
se kohta rohkem teada saada, 
siis täpsemalt saab lugeda siit: 
https://www.riigiteataja.ee/
akt/129122022021#.

Pärandniidu hooldamise 
tingimustest räägime järgne-
va aasta jooksul edaspidi veel-
gi. Keskkonnaametil on plaa-
nis enne taotlusperioodi algust 
korraldada hulk õppepäevi. Ole 
kursis!

Kaidi Silm
Keskkonnaameti projektijuht 

Foto: Ülle Tamm

Pool-looduslikud 
kooslused ja 
pärandniidud – heal 
lapsel mitu nime

Meie maastike üheks lahu-
tamatuks osaks on puis-

niidud, loopealsed, ranna- ja 
luhaniidud ning puiskarjamaad 
– ilma nendeta ei kujutaks kee-
gi meist Eestimaad ettegi. Kõigi 
nende väärtuslike, suurt liigirik-
kust kandvate elupaikade kohta 
on aastaid kasutatud koondni-
metust “pool-looduslikud koos-
lused”. Enam kui kakskümmend 
aastat oleme toetanud nende 
alade taastamist ja hooldust nii 
riigi kui ka Euroopa Liidu rahas-
tusega.

Viimastel aastatel on termi-
niga “pool-looduslikud koos-
lused” paralleelselt kasutama 
hakatud ka suupärasemat väl-
jendit “pärandniidud”. Saame 
ju siin rääkida pärandist lausa 
kahes mõõtmes – need alad 
oleme saanud pärandiks mitte 
ainult oma esivanematelt, vaid 
juba piisonitelt ja tarvastelt, kes 
neid  elupaiku omapäi aastatu-
handeid tagasi avatuna hoid-
sid. Nii ongi selliste niidualade 
kohta täna korraga käibel kaks 
sama sisu omavat terminit, aeg 
näitab kumb neist lõpuks enam 
kanda kinnitada suudab.

Hanno Zingel
Keskkonnaministeeriumi nõunik

maahooldajad – uus viisaastak 
olulised muudatused

Siia-ceviche
600 g hästi värsket siiafi leed, sobib ka vimmafi lee
1 toores tšillikaun
1 punane sibul
1 küüslauguküüs
3 dl värsket koriandrit
2,5 dl värskeltpressitud laimi mahla (4 - 8 laimi)
1 tl suhkrut
0, 25 tl soola
Lõika siiafi leed väiksemateks tükkideks. Poolita tšilli pikuti, 

eemalda seemned ja haki peenikeseks. Kooritud sibul viiluta piku-
ti õhukesteks ribadeks. Koori ja haki küüslauk. Haki koriander.

Tõsta siiatükid kaussi kihiti sibula, küüslaugu, tšilli ja koriandri-
ga. Sega laimimahl soola-suhkruga, kalla kaussi. Jälgi, et kala oleks 
üleni laimimahlaga kaetud. Tõsta kauss külmkappi ja lase 2 - 3 
tundi maitsestuda, sega vahepeal paar korda.

Nii meeletult suurt tööd ei hakka tänapäeval küll keegi tege-
ma. Aga aitäh tegijatele. Meile on see kaalukas atlas suguvõsa 
reliikviaks. Meie õpetaja Räpina Keskkoolis, legendaarne Elle 
Mälberg, kinkis selle minu õele Ilme Postile, tuntud kalakasva-
tajale, kes andis raamatu vennale Kustase tallu, Rammuka külas. 
Järgmiseks reliikvia hoidjaks saab Prof Tanel Tenson. 

 Jüri Tenson
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Mänd on Eesti, aga ka kogu 
iidse soome-ugri asuala 
tavalisemaid puid. Tänu laiale 
tuntusele ja kasutusele on 
mändi kutsutud mitme nime-
ga. Erisuguste nimetustega 
on väljendatud nii männipuu 
vanust, suurust, kasvukohta 
kui ka otstarvet. 

Eesti murretes on selle puu-
liigi levinumad nimetused 
mänd, pedajas ~ pedak ~ peda-
kas ja ong ~ ongas. Neist vanima 
tüvega on lõunaeesti pedajas, 
millel leidub vasteid soome-ugri 
keeltes kuni permi keelerühma-
ni, näiteks liivi piedāg, soome ja 
vadja petäjä, vepsa pedei, saami 
beahci, ersa piče, mari püńčö ja 
komi požem1. 

Tüvisõna mänd ilmneb üks-
nes läänemeresoome keeltes, 
kus selle tähendus on enamas-
ti piiratud männi omadustega. 
Näiteks liivi keeles on mänd 
ainult noor mänd, isuri keeles 
tähistab mändü kidura kasvuga 
ja Aunuse karjala keeles jänd-
rikku mändi; vadja keeles võib 
mänd tähendada ometi masti-
mändi1. 

Männi nimetustest eripä-
raseim, kitsaima levikuga on 
põhja- ja idaeesti ong ~ ongas, 
mille vaste on soome honka 
’(üksikult kasvav) mänd’. Vad-
ja keeles on honka vana suur 
mänd ja üldisemalt suur vana 
jäme puu4. 

Wiedemanni sõnaraamatus 
on esitatud ka sõna türn kidura 
männi tähenduses6. Hiljem on 
türn Hiiumaal üldiselt märki-
nud kidurat puud, laiemalt põh-
jaeesti murdealal türnpuud või 
ka viirpuud. 

Ong ehk hong on männi 
tähenduses levinud Soome lahe 
rannikul Kuusalust Vaivarani 
ja sealt mõnevõrra Põhja-Eesti 
sisemaalegi, ongas aga Alutagu-
sel ja idamurde alal. 19. sajandil 
on Wiedemanni sõnaraama-
tus üles kirjutatud ka õ-ga hõn-

gapuu ja hõngaspuud6. Siin on 
näha eesti keele kirde- ja ida-
murdele iseloomulik esisilbi o 
muutumine õ-ks.

Tavaliselt on ong ~ ongas 
tähistanud vana, suurt ja 
jämedat mändi. Nii on Viru-
Jaagupis öeldud, et ong on jäme 
iigla mänd ’hiigelsuur mänd’; 
Lüganusel, et vanad paksud laia 
õksadega männijäräkad onvad 
ongad ’vanad paksud laiade oks-
tega männijurakad on hongad’. 

Teisedki põlispuud võivad 
olla ongad. Näiteks Väike-
Maarjast on üles tähendatud, et 
vana mänd ehk kuusk, sie üel-
di ikke vana ong. See sõna on 
nähtavasti esmalt väljendanud 
midagi eriti suurt, sest Kodave-
res ja Laiusel on isegi suur haug 
või hobune võinud ongas olla3.

Iisaku kihelkonna alalt on 
põlismänniku tähenduses üles 
märgitud ongastik3. Puunimetus 
ongas tuleb esile ka kohanimes 
Ongassaare. See küla, mis on 
saanud nime metsavahikohalt ja 

see omakorda soosaarelt, paik-
neb Ida-Viru maakonnas Alu-
taguse vallas, endise Illuka valla 
Tammiku mõisa maadel2.

Iidne männi nimetus peda-
jas on püsinud peamiselt lõuna-
eesti murretes, sh kõigil lõuna-
eesti keelesaartel, sõna on samu-
ti tuntud kirderannikumurde ja 
idamurde alal. Mulgi murdes on 
sõna kuju pedäje ~ pedäjä, Tartu 
ja Võru alal pedäi ~ petäi, Põhja- 
ja Ida-Eestis pedajas ~ pedäjäs. 
Samast tüvest tuletatud pedak 
~ pedäk ja pedakas on levinud 
lõunaeesti piirialadel lääne- ja 
keskmurdes ning Tartu ja ida-
murde piiril. Mulgimaal Hallis-
tes ja Karksis on pedäk ja pedä-
nik männimets3. Lõuna-Ees-
ti piirialadel, kus on tuntud nii 
pedajas kui ka mänd, on peda-
kas tähistanud üksikut suurt 
puud, mänd aga väiksemat ja 
teistega koos kasvavat männi-
puud1.

Pedajametsade nimetusi on 

eesti murretes mitmeid, pea-
le sõnade pedäk ja pedänik on 
männimets mitmel pool pedas-
tik, Lõuna-Eesti lõunapiiril 
Harglas pedäjüs ja Leivu keele-
saarel pedäist. Pedajad kasva-
vad mitut sorti metsades, eriti 
liivastes paludes ja nõmmedel: 
kui ta pedäjä mõts olli, sis olli ta 
palu, pedäjä palu ’kui see män-
nimets oli, siis oli see palu, män-
nipalu’ (Nõo); nõmmõl kasusõ 
inämbõst pedäjõ ’nõmmel kas-
vavad enamasti männid’ (Karu-
la)3.

Üldtuntud puuna on peda-
jas võinud anda nime teiste-
le loodusobjektidele, näiteks 
männiriisikas on olnud Lõuna-
Eestis Mulgist Setoni ja lisaks 
Kirde-Eesti Vaivaras peda-
jaseen, Setos ka pedässiin3.

Pedajaid on kasutatud mit-
meti. Näiteks ravi otstarbel: 
pedäjä ossa avvutuss olna ää, 
kui jala aige om  ’männioksa 
hautis olevat hea, kui jalad hai-
ged on’ (Puhja).  Õmblemiseks 

AASTA PUU

Männi mitu nime

Püha pettai, Püha pedajas, Puugipettäi, Ohvripettäi kasvab Võrumaal, Hargla külas ja on üle 300 aasta vana 
ning näinud nii mõndagi. Hargla pedajas on olnud ka modelliks ja teda on jäädvustanud Ott Kangilaski oma
kuivnõelatehnikas graafi lisel lehel "Vana pedajas Harglas". Foto: Kairi Kalmann
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või sidumiseks: pedäjä juurega 
on õmmeldu (Vaivara). Muidu-
gi ka ehitamiseks: lavvad tehäs-
se pedägä puuss ’lauad tehakse 
männipuust’ (Kodavere). Põle-
tuseks: pirru tetti pedäjäst ’pir-
rud tehti männist’ (Põlva), sepä’ 
korjasõ’ pedäjä kukka, kuiv 
pedäjä kukk and valusat tuld 
’sepad korjavad männikäbisid, 
kuiv männikäbi annab valusat 
tuld’ (Räpina)3.

Mänd on eesti kirjakeeles 
põhiliseks saanud, ehkki peda-
jast palju noorem männipuu 
nimetus. Tegu on balti laensõna-
ga läänemeresoome keeltes, mis 
algul tähendas toidu segamise 
või kloppimise vahendit ehk 
pudrumända (vrd leedu mente 
’laba’, läti mente ’mõla, pudru-
mänd’). Kuna pudrumänd tehti 
tavaliselt noore männi ladvast, 
laienes sõna tähendus tähistama 
noort männipuud, nagu see on 
nii veel liivi keeles1.

Sõna mänd on laialt levinud 
põhjaeesti keelealal. Teise sil-
bi ü-ga käändub mänd : män-
nü põhjaranniku murretes (vrd 
soome mänty), i-ga laial kesk-
põhjaeesti alal, kust pärineb ka 
kirjakeele mänd : männi, loode-
eesti murrakutes e-ga: mänd : 
männe, a- või ä-ga Edela-Eestis 
saartelt Mulgimaani ja mujal-
gi. Nii on Kihnus männa käba 
’paks männikoor’: lapsõd lõika-
vad männä käbäst laevu ’lap-

sed lõikavad männikoorest lae-
vu’. Läänemurde murrakutes on 
männakäba ’männikäbi’3.

Mändi on täpsemalt nimeta-
tud kuju ja puidu kvaliteedi jär-
gi. Näiteks on jõhvmänd pikk 
lülikas mänd. Kõrves kasvavad 
jõvi männid ’kõrvemetsas kas-
vavad jõhvmännid’ (Lüganuse). 
Maltsmänd on pehme harva 
süüga mänd: malts mänd imeb 
ennast vett täis (Pöide); malts 
mänd on raske, ongas kerge (Iisa-
ku). 

Mändjalg on väike kidur 
mänd. Näiteks veiked männid, 
siis üeldässe mändjalg ’väiksed 
männid, siis öeldakse mändjalg’ 
(Iisaku). Aga sama sõna võib 
tähendada Lääne-Eestis ka osja: 
mändjalga ei söö loomad, nagu 
kuuse moodi ’osja ei söö loomad, 
(see on) nagu kuuse moodi’ 
(Vigala). Samuti põldmänd või 
põllumänd ei ole tähendanud 
üksnes põllul kasvavat mändi, 
vaid ka põldosja. Lehist on kut-
sutud Saksamaa männiks, näi-
teks mõni ütleb lehised, mõni 
saksamaa männad (Türi)3.

Kui mänd levis peda-
ja asemele, võttis ta üle mitu 
männipuuga seotud tähendust, 
nii on lõunaeesti pedajasee-
ne ’männiriisika’ vasted lääne- 
ja keskeesti murrakutes män-
naseen ja männiseen. Lõunaees-
ti pedastiku asemele on tulnud 
männik ja männistik, Kodave-
rest on kirja pandud männissik 3.

Männi kasutusvõimalused 
on hoolimata nimetusest 
ikka samad kui pedajal. Tema 
osi on pruugitud mitmel vii-
sil rahvameditsiinis. Näiteks 
männa kasudest tied juodi köha 
vasta  ’männikasvudest teed 
joodi köha vastu’ (Iisaku), jooks-
va eli aetakse mädand män-
na kännost ’jooksvaõli aetakse 
mädanenud männikännust’ 
(Kullamaa). Mänd on tähtis ehi-
tuspuu nagu pedajaski: mänd on 
ia palgi puu ’mänd on hea pal-
gipuu’ (Iisaku), männist suagisi-
me kohe lauad (Väike-Maarja), 
majad said meil öleni männist 
tehtud (Kaarma). Samuti tule-
hakatus: pierud ikka mändidest, 
kuused on okselised ’pirrud ikka 
(lõigati) mändidest, kuused on 
okslikud’ (Ambla). Saartel oli 
mänd ka jõulupuu. Näiteks mei-
tel kuused äi kasund, siis tegime 
männast jõulupuu ’meil kuused 
ei kasvanud, siis tegime männist 
jõulupuu’ (Pöide)3.

Peale pudrumänna on mänd 
tähendanud lutsuõnge. Näi-
teks lutsu mänd on nagu pud-
ru mänd, pikad arud, männa 
ladva õtsast lõigatasse ’lutsu-
õng on nagu pudrumänd, pikad 
arud, männiladva otsast lõiga-
takse’ (Torma), kivi äärest veda-
sin männaga ’lutsuõngega’ seitse 
lutsu välja (Torma)3.

Mänd on ka kudumite ja 
tikandite ühe mustri nimetus. 
Näiteks kapetate ülemised otsad 
ollid kirjutet, seal ollid männad 
’sokkide ülemised otsad olid kir-
jatud, seal olid männi(mustri)d’ 
(Muhu), mõned tooli põhjad o 
männilesed ’mõned toolipõhjad 
on männimustrilised’ (Muhu) 3.

Linnunimetus mänsak on 
ilmselt samuti tuletatud män-
nist, ehk sellepärast, et või-
maluse korral toitub lind 
männiseemnetest1.

Eesti sõnaperede raamatus 
on puude hulgas männi sõnape-
re üks suuremaid5. Mänd moo-
dustab mitmelaadseid liitsõnu, 
nagu mändvetikas, männiked-
rik, männiliimik, männitukk, 
männiõli, seedermänd, ranna-
mänd ning tuletisi, nt männik ja 
murrete männiline, männistik, 

männakas ’männitaoline’. Mänd 
on saanud eestlaste rahvusliku 
visaduse ja uhkuse võrdkujuks. 

Karl Pajusalu

Karl Pajusalu (1963) on Tartu üli-
kooli eesti keele ajaloo ja murrete professor, 
Eesti teaduste akadeemia liige, Läti tea-
duste akadeemia välisliige. 

1. Eesti etümoloogiasõnaraamat. eki.ee/
dict/ety/.
2. Eesti kohanimeraamat. eki.ee/dict/knr/.
3. Eesti murrete sõnaraamat. eki.ee/dict/
ems/.
4. Häkkinen, Kaisa 2004. Nykysuomen 
etymologinen sanakirja. WSOY, Juva.
5. Vare, Silvi 2012. Eesti keele sõnapered I. 
Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn.
6. Wiedemann, Ferdinand Johann 1973. 
Eesti-saksa sõnaraamat. Neljas, muutmata 
trükk teisest, Jakob Hurda redigeeritud 
väljaandest. Valgus, Tallinn.

Männipuu kolme põhi-
nimetuse ajalooline levik 
„Väikese murdesõnastiku“ 
andmebaasi järgi

Rannikumurre
Saarte murre
Läänemurre
Keskmurre

Idamurre
Mulgi murre
Tartu murre
Võru murre

MÄND

PEDAKAS

HONG

PEDAJAS

Hariliku männi käbi. Foto: Ivar Sibul
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Pühapäeval, 15. jaanuaril viidi läbi rahvamaja näitusesaalis Loov-
Loomuse akrüüli valamise töötuba, hall jaanuari pühapäev sai täis 
kauneid värve. Fo tod: Gerti Marus

MATERJALI JA 
TOOTE DISAIN

MÜÜK JA 
KASUTUS

PATAREI 
TOOTMINE

KUHU JÕUAB 
SINU PATAREI?

MAAVARADE 
KAEVANDAMINE
(PLII, NIKKEL, 
LIITIUM)

LIIGITI KOGUMINE 
JA VÄÄRTUSLIKU 
MATERJALI 
KORDUSKASUTUS

SEGAOLME – 
VÄÄRTUSLIKU MATERJALI KADU

PATAREI 
ELU LÕPP

Päästa loodus! Vii vanad patareid 
ja akud kogumiskasti, mille leiad 
lähimast müügikohast või 
aadressilt kuhuviia.ee

Kogumiskasti jõudnud 
patareidest tehakse uusi 
patareisid, kodutehnikat ja 
erinevaid tarbeesemeid. Nii 
annad oma panuse, et säästa 
väärtuslikke metalle ja 
maavarasid!

M
IS

  T
O

IM
U

S

Pühapäeval, 8. jaanuaril toimus Tõstamaa rahvamaja õuealal 
hüvastijätmine jõuluajaga. 
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Manijas kõlasid banduura 
saatel ukraina laulud

Fo to: Svea Aavik

 Manija saarekeskuses sai jõulude esime-
sel pühal kuulda ukraina jõululaule ja nii 
mõndagi päevalillemaa jõulukommetest. 
Selle vahva külakosti tõi meile ukrainlanna 
Inna Lisnjak koos oma perega. Soolot lau-
lis ja banduurat mängis Inna, kaasa laulsid 
ning andsid lisa rütmipillidel pojad (vasa-
kult) Dimitro, Miroslav ja Kirill ning abikaa-
sa Dimitro.

Saime teada, et eelkristlikul ajal tähistati 
Ukrainas aasta algust kevadeti. Sellest ajast 
on pärit ka vanemad laulud. Juba tol ajal käi-
sid lapsed kõrge toki otsa pandud kahek-
sakanna kujulise õnnetähega (zirka) perest 
peresse ning laulsid iidseid laule. Hiljem, 
kristluse omaksvõtuga kandus see komme 
üle jõuluaega. 

Svea Aavik
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