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T
õs ta maa osa val las val-
mis ku na gi se Vä ra ti ka la -
töös tu se ak va too riu-

mi alal uus väi ke lae va sa dam. 
Pär nu lin na le kuu luv kü la lis -
sa dam suu dab vas tu võt ta jah te 
ja me re kaat reid, mil le sü vis on 
al la 2,4 meet ri. 

Nüü di saeg se me re vä ra va 
ka van da mist Vä ra tis se alus tas 
Tõs ta maa val la va lit sus, hal dus-
re for mi jä rel jät kas et te võt mi se-
ga Pär nu linn.

Sa da ma-ala ja ak va too riu-
mi uuen dus tööd al ga sid mul-
lu ja lõp pe sid tä na vu märt sis. 
Re konst ruee ri mis töö de käi-
gus tõs te ti me rest väl ja üle 9500 
kuup meet ri set teid. 

Täies ti uu te muu li de ra ja mi-
seks ku lus üle 2300 kuup meet ri 

Vära tist pääseb jälle suurele mereleVära tist pääseb jälle suurele merele

“Vaid le mist oli, 
aga val mis ta 
sai,” oh kab Alo 
ra hu lo le valt. 

Just Tom son vee nis kõi ki 
sa da ma va ja lik ku ses ja ei kao-
ta nud het keks ki us ku edus se. 

Ava tud me re vä rav toe tab 
kind las ti ko ha lik ku tu ris mi ja 
et te võt lust, on mees veen du-
nud.

maa ki ve ning 1300 kuup meet rit 
ki vist täi det. 

Ehi ta ti uued kaid, paa ti de 
vet te lask mi se koht, vee-, elekt-
ri-, ja reo vee süs tee mid, ning 
tä his ta ti lae va joom. Sa da mas on 

nüüd koh ti ku ni 20-le ja hi le ja 
ka hek sa le paa di le.

Va rem ei ol nud väi ke lae va del 
või ma lik Vä ra ti me re vä ra vas se 
si se ne da, ku na sa da ma ja faar-
vaat ri sü ga vus oli ko ha ti ise gi 

vä hem kui üks mee ter. 
Väik se ma te paa ti de ga os ka-

vad end sa da mas se na vi gee ri da 
vaid ko ha li kud, kes olu sid häs ti 
tun ne vad. Me ri Tõs ta maa ran-
na ää res on vä ga ki vi ne ja et te-
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P
ul bit sev ener gia, kä rat se mi ne, se bi-
mi ne, tõuk le mi sed ja nü gi mi sed, 
vaik sed nur gas so sis ta mi sed, sü ve-

ne nult no his ta mi ne koo li pin gis, kut-
suv koo li kell – hell, hell on sel lest suu rest 
roo sast ma jast ka du nud. Hom mi ku sed 
unis te nä gu de ga tõt ta jad mõi sa suu nal ja 
rõõm sa meel sed selts kon nad pea le tun de 
ko du de poo le val gu mas on pil dilt ka du-
nud. Mõ nu sa te kont ser ti de ja ki no fi l mi de 
nau ti jad mu di vad ko dus te le ka pul ti ja nii 
mõ ni gi kord võib ar va mus te pal ju sus käi-
vi ta da pul bit se va pe re tü li.

Mõi sa sü da oleks just kui seis ku nud. 
Vai kus ma jas, õues, tal lis, par gis. Ük si kud 
na gi nad trep pi del an na vad tea da, et kee gi 
siis ki lii gub. Loo tus te ja oo tus te ga rõõm-
sa ma te ae ga de suu nas te hak se ma ja le värs-
ken da vat re mon di kuu ri. Saa li põ ran dat 
pre mee ri tak se pä ris par ke ti ga, ju ta on sel-
le ka ära tee ni nud. Su vi tõo tab tul la kur va-
pool sem, sest pal jud tel li jad on oma üri-
tus test loo bu nud. Ei pruu di loo ri de ka hi nat 
ega pruu di kim pude len de. 

Ta sa hil ju ke si – ei, pi ki sil mi oo ta me 
teat ri ta ga si tu le kut. Üm ber ma ja pat see ri-
vaid kü las ta jaid la vend li si nit rii pu dest joo-
bu nud ja roo si põõ sas te ilust lum ma tult. 
Ma lev la sed on iga ta hes hak ka mas, näi ta-
vad ja rää gi vad sel le ma ja pä ris- ja sa lae lust.

Mõi sa sü da peab tuk su ma, sest ko dus 
nel ja sei na va hel van gis tu ses ol les mõis ta-
me, kui to re oleks min na teat ris se, kin no, 
kont ser di le. Sa liht salt tõm bad sel ja sir-
gu, lä hed mõi sa tre pist üles ning ju ba on gi 
pi du lik ja vää ri kas tun ne.

See on siis ke vad, mis tu li tä na vu tei-
si ti. Too min gad leh ka vad en di selt, si re lid 
ja ga vad ju ba õn ne, kon nad röö gi vad na gu 
muis te. Ai nult meie ise käi tu me tei si ti, 
va gu ra malt, näh ta ma tult ja ük si ku te ui ta-
ja te na. Mi da küll mõt le vad mõi saümb ru se 
va nad pär nad ko gu se da jamp si vaa da tes?

Ül le Tamm, toi me ta ja

Juhtkiri ai ma ma tu. 
Pea le kü la lis te saa vad ka su ka ko ha li kud 

ka la me hed, kes on aas taid Vä ra tist me re-
le käi nud. Nüüd on neil pal ju mu ga vam 
ja tur va li sem sa da mat ka su ta da. Laie mas 
plaa nis oli pa ran da da Ees ti ja Lä ti ran ni kua-
lal me re tu ris mi tin gi mu si ja me reo hu tust. 

Mi da roh kem on Ees ti ran ni kul sa da-
maid, se da liht sam on möö da merd Tõs-
ta maa kant üles lei da. Ühe päe va ga jõuab 
kesk mi selt sõi ta 40 me re mii li, to re kui 
sa dam ees oo tab.

Vä ra ti ja hi sa da ma re konst ruee ri mi ne 
läks maks ma 572 532 eu rot. Sel lest sum-
mast 346 730,30 eu rot tu li In ter reg Ees ti-
Lä ti väi ke sa da ma te prog ram mist, üle jää-
nud oli Pär nu lin na omao sa lus. 

Suu rim osa in ves tee rin gust ku lus muu-
li de ja kal da kind lus tu se ehi tu se le ning 
sü ven da mi se le. In ter reg Ees ti-Lä ti väi ke-

saar te prog ram mi abil on vii mas tel aas ta tel 
Pär nu maal väl ja ehi ta tud ka ja hi sa da mad 
Kih nus, Mu na laius ja Varb las.

Vä ra ti me re vä ra va aja lu gu ula tub üle-
eel mis se sa jan dis se, kui siit min di me re le 
ja siin ehi ta ti val mis tea dao le valt vä he malt 
kolm pur je lae va. Oma tä na ses se asu koh ta 
ehi ta ti Vä ra ti sa dam 1950nda tel. 

Nõu ko gu de pe rioo dil kuu lus sa dam 
pi kalt Vä ra ti ka la töös tu se le, kus suit su ta ti 
räi me ja vee ti se da laia li üle Nõu ko gu de Lii-
du. Ka la töös tus lõ pe tas te ge vu se 1990nda-
tel ja Vä ra ti sa dam läks üle Tõs ta maa val la-
le. Pä rast se da on see ol nud ka su tu sel ava li-
ku sa da ma na. 

Uuen dus kuu ri lä bi nud Vä ra ti sa da mat 
hak kab hal da ma ope raa tor.

Alo Tom son
Pär nu lin na va lit su se ta ris tu- ja ehi tus tee nis tu se 

pro jek ti juht 

Pär nu linn an nab era tee de oma ni ke le kruu sa
 Pär nu lin na ha jaa sus tu se ga piir kon da-
des ela va te era tee de oma ni kud saa vad tee-
de pa ran da mi seks Pär nu lin na va lit su selt 
kruu sa taot le da. Taot lu si kruu sa saa mi seks 
saab esi ta da ku ni 15. juu ni ni (kaa sa ar va-
tud).

Ühe le era tee oma ni ku le an tak se kruu sa 
üks kord kol me aas ta jook sul. Kruu sa eral-
da tak se 20 ton ni sa ja meet ri se era tee lõi gu 
koh ta, kuid mit te roh kem kui sa da ton ni 
ühe taot le ja ja ühe era tee koh ta.

Kruu sa veo ja tee le lao ta mi se kor ral dab 
taot le ja, kat tes kõik töö de ga seo tud ku lud. 
Eel ne valt peab tee ää rest ole ma ee mal da tud 

seal kas vav ning liik le mist ja kruu sa lao ta-
mist ta kis tav võ sa või muu tai mes tik.

Kruu sa toe tu se taot le mi seks tu leb täi ta 
vas tav taot lus ja saa ta see di giall kir jas ta tult 
hil je malt 15. juu niks e-pos ti aad res sil lin na-
va lit sus[at]par nu.ee.

Kes ee lis tab taot lu se ise ko ha le toi me ta-
da, võib sel le all kir jas ta da ja viia lin na va lit-
su se (Suur-Se pa 16) või Tõs ta maa (Sa da ma 
tee 2) osa val la kes ku se post kas ti. 

Anu Vill mann
Pär nu lin na va lit su se kom mu ni kat sioo nis pet sia list

Rii gi poolt tu li vä ga hea uu dis, et noor-
te kes ku sed võib ava da. Loo mu li kult 

tu leb jäl gi da keh tes ta tud ju hi seid. See ga 
ole me ava tud es mas päe vast ree de ni kell 
12.00 ku ni 16.00. 

Meil on ole mas de sin fi t see ri mis va hen-
did, kin dad ja mas kid. Iga päe va selt hoia me 
lah ti uk si ak naid, et värs ke õhk oleks ma jas. 

Soo vi me, et noo red an nak sid eel ne valt 
tea da, kui soo vi vad noor te kes kust kü las ta-
da, sest kor ra ga võib vii bi da ku ni 10 noort 
ja sel li sel ju hul on meil umb kaud selt tea da, 
kas kõik soo vi jad siia ära ma hu vad või peab 
hak ka ma aja li selt sät ti ma, kes mis kel last.

Se ni ni on kõik su ju nud, ruu mi des ol nud 
al la küm ne lap se ning kõik mõis ta vad reeg-
leid ja nõu deid. Tul lak se jut tu aja ma, plays-
ta tio ni või pil jar dit män gi ma .

Ühel ree del küp se tas üks noor mees kõi-

gi le pann koo ke, mi da sai koos maa si ka-
moo si ga süüa – küll oli hea.

Kurb on ko gu sel le as ja juu res see, et 

Noor te kes kus ootab taas oma fänne
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Aega po le rai sa ta
 Ko roo na pe le tas küll koo list 
õp pe töö, aga ka ran tii niaeg sai 
re mon di kor ral da mi seks pa ras-
ja gu ära ka su ta tud. 

Pär nu lin na va lit su se koo li-
de re mon di ee lar vest eral da ti 
Tõs ta maa koo li le19 tu hat eu rot. 
I ja II kor ru se fua jeed said uued 
põ ran da kat ted. Järg mi se na 
lä heb va he tus se saa li põ ran da-
ka te. 

Sü gi seks peaks uue ka tu se 
pea le saa ma tal li de ma da lam 
osa.

Kuur sai uuen dus kuu ri
 Las teaia vä liin ven ta ri hoid-
mi se kuur oo tas ju ba am mu gi 
re mon dia bi. 

Tä na seks on hoo ne lä bi nud 
uuen dus kuu ri. 

Hoo ne ke sai uued ak nad-uk-
sed, kor ra li ku vood ri ja ka tu se. 
Se da kor da võt tist töö et te Rai do 
Sal ga bri gaad.

Teed tol mu va baks!
 Ala tes 25ndast maist alus ta-
tak se osa val la tee de pin da mi-
se ga. 

Alu sed on et te val mis ta tud ja 
ra ha 200467,20 val mis pan dud. 
Ilu sa il ma kor ral peaks töö teh-
tud saa ma paa ri nä da la ga. 

Mus ta kat te saa vad Kaap re, 
Vi hak se, Pu ti, Mur ru ja Kast na-
Poo lu teed. 

Üle pin da mi se le lä heb Kar bi-
kü la tee.

Alo Tom son
Pär nu lin na va lit su se ta ris tu- ja 
ehi tus tee nis tu se pro jek ti juht

Pär nu linn ei võ ta tä na vu 
lin na osa lu se ga 
äriü hin gu test di vi den de
 Tõs ta maa osa val la kom mu-
naa let te võ te OÜ Su Fe ka sum 
oli eel mi sel aas tal 75 920 eu rot, 
mil lest 3796 eu rot suu na ti 
re serv ka pi ta li ja 72 124 eu rot 
eel mis te pe rioo di de jao ta ma ta 
ka su mis se. 

OÜ Su Fe jao ta ma ta ka su-
mi jääk on pä rast 2019. aas ta 
ma jan du saas ta aruan de kin ni-
ta mist on 519 606 eu rot.

TT

L
in na va lit sus hü vi tab 
kam paa nias osa le nud 
ja täh ta jaks vär vi mis-

tööd lõ pe ta nud isi ku le osa 
vär vios tu ga seo tud ku lu dest.

Kam paa nia tin gi mus te ga 
ei pii ra ta ega suu na ta osa le ja 
ee lis tu si vär vi toot ja te ega eda-
si müü ja te va li kul. Vär vios tul 
ra ken du vad ta va pä ra sed, kaup-
lus te vm eda si müü ja te poolt 
kor ral da ta vad al la hind lu sed, 
klien di kaar di soo dus tu sed jne.

Osa le da või vad kõik Pär-
nu lin nas ja osa val da des ehi ti si 
oma vad füü si li sed ja ju rii di li sed 
isi kud.

Osa le mi seks esi tab ehi ti se 
oma nik Pär nu lin na va lit su se-
le kir ja li ku aval du se. Aval du se 
võib esi ta da ka oma ni ku vo li ta-
tud esin da ja.

Aval du si saab esi ta da 18. 
maist 16. ok toob ri ni 2020.

Aval du se e-vorm 
ise tee nin du ses

Aval du se blan kett väl ja-
p rin diks või ar vu tis täit mi seks. 
Täi de tud ja (di gi)all kir jas ta tud 
aval dus saa ta Pär nu lin na va lit-
su se le aad res sil Suur-Se pa 16, 
80098 Pär nu linn, Pär nu linn 
või e-pos ti le lin na va lit sus[at]

par nu.ee.
Aval du si saab täi ta/esi ta da 

ka lin na va lit su se in fo lauas ning 
osa val la kes kus tes E - N 8.00 - 
17.00, R 8.00 - 16.00.

Kui aval dus esi ta tak se en ne 
töö de alus ta mist, siis tu leb sei-
su kor ra fik see ri mi seks li sa-
da aval du se le fo tod vär vi ta-
vast ehi ti sest en ne vär vi mis-
töid. Ku lu do ku men did ning 
fo tod teh tud töö dest esi ta tak se 
pä rast töö de lõp pu.

Kui aval dus esi ta tak se pä rast 
vär vi mis töid, siis tu leb esi ta da 
kõik do ku men did koos - aval-
dus, fo tod en ne ja pä rast vär vi-
mis töid ning ku lu do ku men did.

Kam paa nias osa le va te ehi-
tis te vär vi mis tööd peab lõ pe ta-
ta ma hil je malt 25. ok toob riks.

Lin na va lit sus hin dab kam-
paa nias osa le nud ehi ti si 26. 
ok toob rist ku ni 8. no vemb ri ni.

Ku lu de hü vi ta mi ne
Ku lu de hü vi ta mi ne ja hü vi-

ta mi se suu rus sõl tu vad ehi ti se 
re no vee ri mi se kva li tee dist, ter-
vik lik ku sest ning ehi ti se oma-
ni ku omao sa lu se (vär vi ko gu se) 
suu ru sest.

Ehi ti se oma nik peab lin na-
va lit su se le esi ta ma kam paa nia-

ga seo tud vär vios tu ku lu do-
ku men did ning fo tod ehi ti sest 
pä rast vär vi mis töid.

Lin na va lit sus kont rol lib 
ku lu do ku men ti de õig sust ja 
vär vi mi se tu le must ning kin ni-
tab kam paa nia tu le mu sed.

Ra ha li sed ku lu hü vi ti sed ja 
erip ree miad maks tak se väl ja 
pä rast kam paa nia lõp pu.

Ku lu hü vi ti sed füü si lis te le 
isi ku te le ja kor te riü his tu te le:

9 - 120 liit ri omao sa lu-
se pu hul on hü vi ta tav sum ma 
50% vär vi mak su mu sest;

121 ja roh ke ma liit ri omao-
sa lu se pu hul on hü vi ta tav sum-
ma 40% vär vi mak su mu sest, 
kuid mit te roh kem kui 2000 
eu rot.

Ku lu hü vi ti sed teis te le ju rii-
di lis te le isi ku te le:

9 - 150 liit ri omao sa lu-
se pu hul on hü vi ta tav sum ma 
40% vär vi mak su mu sest;

151 ja roh ke ma liit ri vär vi-
ko gu se (omao sa lu se) pu hul on 
hü vi ta tav sum ma 30% vär vi 
mak su mu sest, kuid mit te roh-
kem kui 2500 eu rot.

Anu Vill mann
Pär nu lin na va lit su se 

kom mu ni kat sioo nis pet sia list

pro jekt, mis sai ava tud noor-
te kes kus te pro jek ti kon kur si le 
kir ju ta tud tü his ta ti, aga nüüd 

on või ma lus uus pro jekt kir ju-
ta da. Ku na erio lu kord on olu-
li selt mõ ju ta nud ja muut nud 
ava tud noor soo töö tee nu se 
pak ku mist, siis ava ti uus toe-
tus mee de ko ha li ku ta san di ava-
tud noor soo töö toe ta mi seks, 
mil le foo kus on toe ta da tee-
nu se taas ta mist ja pak ku mist 
erio lu kor rast väl ju mi se pe rioo-
dil. Meie noor te kes kus kind las-
ti osa leb ja vaa ta me, kas saa me 
need va hen did, mi da soo vi me, 
et noo red saak sid kon tak ti va-
balt ae ga vee ta noor te kes ku ses 
ja värs kes õhus.

Kü si sin noor telt, et mil lest 
tun ne te puu dust kõi ge roh kem 

ja ena mus vas ta sid, et Ra ba 
5-st ja sõp ra de ga hän gi mi sest. 
Ki nost ei ar va nad vä ga mi da-
gi, sest ki no võib ko dus ka te ha, 
aga sõb rad on need, ke da igat-
se tak se kõi ge roh kem. Olu li ne 
on just sõp ra de ga va balt hän-
gi mi ne.

Meil on vä ga hea meel, et 
sai me ava da noor te kes ku se 
uk sed ja koh ta si me taas oma 
vin geid noo ri, kel le ga koos 
ju tus ta da, män gi da, mõel da 
uu si ideid ja pal ju, pal ju mud! 
Oo ta me teid ala ti noor te kes ku-
ses se ta ga si!

Teie noor soo töö ta jad
Ka ro lii ne ja Ene

Kam paa nia “Vär vid lin na!” 2020

e mõnusalt aega veetma
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T
õs ta maa ran nas on tea-
dao le valt ehi ta tud ja vet-
te las tud viis lae va: El la, 

Vel la mo, Mar ga re ta, Ve nu ra ja 
Frie da. Pea le suu re ma te lae va-
de, ehi ta ti ise ka kõik väik se mad 
ka kua mi paa did ja sõu de paa did. 
Li saks ise ehi ta tud lae va de le ost-
sid ko ha li kud me hed ka teis telt 
me re sõi du keid. Pur je kaid ka su-
ta ti pea mi selt ki vi de veoks, sest 
siin ne rand on ki vi ne ning nii 
Pär nu kui Riia, aga ka tei sed kas-
va vad lin nad, va ja sid ehi tus töö-
deks hul ga li selt ki ve. Pea mis teks 
siht koh ta deks jäid Pär nu ja Riia.

Tõs ta maa kan dis ehi ta tud 
pur je lae vad

El la
Kõi ge va ne maks lae vaks Tõs-

ta maa ran nas võib pi da da ka he-
mas ti list kal jast (puust pur-
je laev) El la, mis ehi ta ti Vä ra ti 
kü la all 1894. aas tal. Lae vao ma-
ni kuks oli Mart Ku rul ja te ma 
16-aas ta ne poeg Jü ri Ku rul. Jü ri 
Ku rul (1878 - 1937) sõi tis sel lel 
ja ka järg mis tel lae va del kip pe-
ri na, va ne mas eas ka kap te ni na. 

Kal jas ma hu tas kolm sül-
da raud ki ve ehk 3000 puu da 
(um bes 50 ton ni). Kal jas müü di 
1898. aas tal.

Vel la mo
Lae va Vel la mo ehi tas Jü ri 

Ku rul. Sel le alu se eel käi jaks oli 
Lä tist 1898. aas tal os te tud Ju lius 
Trii ne, mis oli ju ba va na kal jas. 
Mõ ne aas ta se sõi du jä rel lam-
mu ta ti laev Tõs ta maa ran nas. 

Ju lius Trii ne ema puu sai uue 
lae va Vel la mo ema puuks. Uut 
kal jast ehi tas Jü ri Ku rul ük si, sest 
te ma isa Mart Ku rul oli up pu-
nud Pär nu la hel, kui käis Tõs ta-
maa pa ru ni le paa ti too mas.

Vel la mo ehi ta mist alus ta ti 
1903. aas tal ja ehi ta ti ku ni 1905. 
aas ta ni. Kui kaua Tõs ta maa 
me hed lae va ga sõit sid, ei ole tea-
da, kuid hil jem müü di see eda si 
hiid las te le.

Mar ga re ta
Tõs ta maal Mu ru mar di ran-

Miks ja kui das sor tee ri da 
pa ken deid?

Pa ken di kon tei ne rid ning 
va na pa be ri kon tei ne rid on ava-
li kud. Kuid sel leks, et üle täi tu-
nud kon tei ne rid ei rii vaks sil ma 
tu leb mee les pi da da, mi da võib 
pa ken di kon tei ne ri tes se pan na 
ning ruu mi ai tab kok ku hoi da, 
kui pa ken did en ne kon tei ne ris-
se pa ne kut kok ku pres si da. 

Pa ken di jäät med on too rai-
neks eri ne va te too de te toot-
mi sel ning pa ken di te taas ka-
su ta mi ne ai tab sääs ta loo dust. 
Tä nu sor tee ri mi se le an tak se 
lii gi ti ko gu tud prü gi le uus elu 
uue too te näol, mis on vä hem 
res sursi ku lu kam, kui too ta 
uus too de. Se gaol me jäät med 
la dus ta tak se prü gi mäe le, mil-
le tõt tu on eri ti olu li ne sor tee-
ri da jäät meid eral di, et roh kem 
jäät meid saaks suu na ta üm ber-
tööt lu seks uu teks too de teks.

Li saks vä hen dab jäät me-
te lii gi ti sor tee ri mi ne ku lu sid 
Teie ol me jäät me te veo le ku na 
näi teks ai nult pa ken deid sor-
tee ri des ja ava li kes se pa ken di-
kon tei ne ri tes se viies vä he neb 
mär ga ta valt ka ol me jäät me te 
ko gus. Mis toob kaa sa sel le, et 
saa te soe ta da väik se ma kon-
tei ne ri, mil le tüh jen da mi ne on 
oda vam.

Mil li sed pa ken did so bi vad 
se ga pa ken di kon tei ne ris se?

PLAST PA KEN DID: plas tist 
joo gi pu de lid ja ka nist rid, jo gur-
ti top sid ja või kar bid, puh tad 
õli-, ket šu pi- ja ma jo nee si pu-
de lid, kos mee ti ka- ja hool dus-
too de te pa ken did (nt šam poo-
ni pu de lid), plast kar bid (nt sa la-

ti kar bid), ki le ko tid ning muud 
plast ko tid (nt suu red suhk ru-
ko tid).

KLAAS PA KEN DID: vär vi-
tust ja vär vi li sest klaa sist pu de-
lid ja pur gid (sh sii ru pi- ja õli-
pu de lid) ning muud klaas pa-
ken did. NB! Klaas taa ralt tu leb 
ee mal da da me tall kor gid ja 
kraed. 

ME TALL PA KEN DID: alu-
mii niu mist ja muust me tal list 
joo gi pur gid, toi du- ja joo gi-
pa ken di te me tall kaa ned ning 
me tall kor gid, puh tad kon serv-
kar bid ja muud me tall pa ken-
did.

PA BER- ja KAR TONG PA-
KEN DID: (papp kas tid ja -kar-
bid, jõu pa ber ja pa ber ko tid, 
puh tad pa ber pa ken did – nt. 
ham ba pas ta tuu be ja kos mee ti-
ka too teid ümb rit se vad pa ber-
pa ken did).

JOO GI KAR TONG: tüh jad 
ja puh tad tet ra pa ken did (nt pii-
ma-, jo gur ti- ja mah la pa ken-
did).

Mil li sed jäät med kind las-
ti ei so bi se ga pa ken di kon tei-
ne ris se?

Oht li kud jäät med: (kui 
pa ken di peal on oranž märk 
pea luu või lee ki de ga), akud, 
pa ta reid, elav hõ be da ga val mis-
ta tud too ted (näi teks sääs tu-
lam bid, kraa dik laas), ra vi mid, 
süs t lad, va na õ li, vär vi-, la ki-, 
lii mi- ja la hus ti jää gid, ro ti mürk, 
biot sii did, väe ti sed jms.

Elekt roo ni ka jäät med: rös te-
rid, kee du kan nud, te le kad jms.

Suur jäät med: WC po tid, 
kraa ni kau sid, se gis tid, eri ne vad 
plas ti kust ja me tal list ma hu tid, 

tün nid ja kon tei ne rid, möö bel. 
Se gaol me jäät med: määr du-

nud ja kat ki sed (kor dus ka su-
tu seks kõlb ma tud) rii ded, ja la-
nõud, peh med las te män guas-
jad, toi du jäät me te na tek ki vad 
suu red kon did, toi du li san did ja 
vi ta mii nid, kos mee ti ka, mähk-
med, hü giee ni si de med, kas si-
liiv, CD-plaa did, tüh jad/kat ki-
sed pas tap liiat sid, kir jak lamb-
rid, hõõg nii di ga lam bi pir nid, 
jah tu nud tuhk, suit su ko nid, 
ka su ta tud pa ber nõud, peeg li- 
ja klaa si kil lud, kat ki sed nõud 
(kast ru lid, pan nid, tald ri kud 
jne), määr du nud pa ken did ja 
pa ber.

Bio la gu ne vad jäät med: toi-
du jäät med, hal jas tus jäät med 
(mu ru, le hed), sae pu ru. NB! 
bio la gu ne vaid jäät meid on või-
ma lik taas ka su ta da (näi teks 
val mis ta da kom post mul da).

Ehi tus jäät med: tel li sed, 
be toon, krohv, või vad si sal da da 
as bes ti jms

Lü hi dalt pa ken  di kon tei ne-
ri tes se ei to hi pan na jäät meid, 
mis ei ole ol nud pa kend. 

NB! Pa lun too ge pa ken di-
jäät med kon tei ne ris se tüh jalt, 
puh talt (pii sab lo pu ta mi sest) ja 
kok kup res si tult. 

Erai si kud saa vad ko du ma-
ja pi da mi ses tek ki nud oht li kest 
jäät me test ja elekt roo ni kast 
va ba ne da TA SU TA, viies need 
Tõs ta maa jäät me jaa ma, mis on 
ava tud igal lau päe val kell 9.00 
- 13.00.

Hoo li me koos kesk kon nast 
ning sor tee ri me prü gi!

TOV

Kui Vä ra t

Paken di kon tei ne ri test ning jäät me te 
sor tee ri mi sest
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nas ehi ta ti 1904. aas tal (V. Rand-
mäe kir ja pan dud märk med, A. 
Pär na raa ma tu “Me ri ja me hed” 
jär gi aga ehi ta ti 1902-1903.) kol-
me mas ti li ne pur je laev Mar ga re-
ta, mis oli suur laev. 

Laev oli 181,18 bru to re gis ter-
ton ni ning sel le ehi ta mi ne läks 
kok ku maks ma 2116,96 rub la, 
mis tol lal oli vä ga suur ra ha. Sel-
lest ra hast 1146,89 rub la ku lus 
ehi tus ma ter ja li de mu ret se mi-
seks, mit me su gus teks li sa töö-
deks läks 191,4 rub la, as jaa ja-
mis ku lu deks 166,72 rub la ja töö-
mees te pal gaks 611,95 rub la. 

Pal ga ku lu dest oli lae va meis-
ter Laa se ni le maks tud 103,3 
rub la ja se pa le Tap pu maks tud 
palk ol nud 102,99 rub la. Ka ju-
ti te gi ja le Oa di le maks ti 79 rub-
la. Eri aja va he mi kul ja eri su-
gus tel töö del te ge les lae va juu-
res ehi tu se ajal pea le nen de veel 
27 meest, kel le le kok ku maks-
ti 326,93 rub la. Kõi ge suu rem 
töö ta su ei üle ta nud kol me küm-
mend rub la. Ko he töö al gul sai 
üks töö mees vi ga ja tal le maks ti 
“ja la põe ta mi seks” 15,5 rub la.

Ehi tu se ajal ole vat me hed 
tar vi ta nud kõ vas ti pii ri tust ning 
sõi tes Mu ru mar dilt Kih nu, aja-
sid pur je lae va üm ber. Kolm 
meest ole vat ka up pu nud. Lae va 

vet tea ja mi sel saa nud üks mees-
test nii pal ju vi ga, et ja la luu läi-
nud poo leks. Pä rast ol nud mees 
hulk ae ga Mu ru mar di ah ju peal.

Pur je kal Mar ga re ta oli viis 
osa nik ku, kes mak sid ehi tus ku-
lud võrd selt. Ka he aas ta ga tee-
nis laev end ta sa: 1904. aas tal 
tõi ta oma ni ke le sis se 4279,11 
ja 1905. aas tal 4104,1 rub la. Sel-
lest pu has tu lu, mis jao ta ti oma-
ni ke va hel, oli vas ta valt 1539,77 
ja 575 rub la.

Mar ga re ta huk kus ka hek sa 
me he ja raua laa dun gi ga Soo me 
la hes. Üh te gi mär ki lae vast ega 
mees test ei lei tud.

Ve nu ra
Ve nu ra ehi ta ti Tõs ta maal, 

Vä ra ti all ning mer re ae ti laev 
1904. aas ta ke va del. Te ge mist 
oli ka he mas ti li se kal ja se ga, mis 
ma hu tas um bes 9000 puu da ehk 
150 ton ni. Ve nu ra kuu lus Vä ra-
ti kü la mees te le, kel lest üks oli 
Ka nis tu ta lust Karls bach ja tei-
sed Rein ja Jü ri Ku rul Ran nalt. 
Rei nu vend, Jü ri Ku rul pi das 
ta lu, sa mas kui Rein merd sõi tis.

Ve nu ra ehi ta sid val mis kihn-
la sed, kaks hiid last, plan gu saa gi-
jad, osa ni kud ise ja mõ ned ko ha-
li kud Vä ra ti kü la me hed. Laev 
ise oli tu ge va ehi tu se ga, tam-

mest kaar te ga ning hea pur je- ja 
me re laev. Ve nu ra ole vat müü-
dud Kih nu mees te le, kuid mis 
aas tal ja mil li ne oli lae va eda si ne 
saa tus, se da ei tea ta.

Ve nu ral sõi tis pool teist su ve 
ka Tõs ta maa ran na me re sõit-
ja Ju han Rand (28.02.1891 – 
13.04.1971), kes oli küll il ma eri-
li se koo li ha ri du se ta, kuid me re-
del sõi tes oman das mit med 
võõr kee led, oli hea lõõts pil li-
män gi ja ja ju tu pu hu ja.

Frie da
Frie da ehi ta mist alus ta ti Tõs-

ta maal Vä ra ti ran nas 1912. aas-
tal. Te ge mist oli kol me mas ti li-
se kah vel tag la se ga pur je lae va-
ga, mil le ehi ta mis se oli kaa sa tud 
suur hulk me hi. 

Ehi ta ja te ee sot sas oli Hein-
rich Nukk, eda si aga Jü ri Ku rul, 
Rein Ot mann (omaaeg se Rang, 
Ot mann-Kur go kom pa nii ree-
de ri Georg Ot man ni vend – 
Georg Ot mann pi di saa ma 
uue le lae va le kap te niks), Ka nis-
tu ta lu And res Karls bach, Ran-
na ta lu Jü ri ja Rein Ku rul ning 
Jaan Uue toa (Kih nu Jõn ni vend). 
Lae va ehi ta mi se al gu ses olid 
mees tel suu red plaa nid. Näi teks 
oli lae va le ka ni mi va li tud Nuk ka 
va ni ma tüt re jär gi – Frie da.

Lae va esi me ne reis pi di ole-
ma Mur mans kist Pe ter bu ri soo-
la turs ka vii ma. Peaae gu üheaeg-
selt ha ka ti ka teist lae va ehi ta ma, 
mis pi di tu le ma väik sem ning 
mil le töö de ga jõu ti nii kau ge le, 
et kaa red olid val mis raiu tud ja 
osa plan ke sae tud. 

Ehi tus meist riks oli Hiiu maa 
mees Sõel, ka se pad olid hiid-
la sed, plan gu saa gi jad olid saar-
la sed ning li saks ka ko ha li kud 
Tõs ta maa ran na me hed. 1914. 
aas ta ke va del, kui jää su las, al gas 
ju ba vees uju val alu sel (Frie da) 
ki be kii re töö – mas ti de püs tia-
ja mi ne, poo mi de pai gal da mi ne 
ning kõi ge seis va tag la se kin ni-
ta mi ne. 

Kuid 1914. aas ta au gus tis 
al gas I maail ma sõ da ja lae vae-
hi tus jäi seis ma. Frie da jäi Vä ra-
ti sa da mas se seis ma. Vär vilt oli 
alus si na kas hall, ree ling ja ka ju-
tid val ged. 1915. aas ta ke va del, 
kui me ri oli jää va ba, vii di alus 
Pär nus se Val lik raa vi var ju le, kus 
see sei sis kolm aas tat ning 1918. 
aas tal uues ti Vä ra tis se too di. 
Frie da jäi seal ühe ank ru pea le ja 
sü gi sel suu re tor mi ajal, kas kat-
kes kett või võt tis ank ru lo ha – 
läks laev ki vi de ot sa ning va jus 
te kist saa ti vet te. Üks ki vi oli 
põh jast au gu lä bi löö nud ja ise 
kaar te va he le kin ni jää nud.

1919. aas tal müüs Nuk ka 
emand Frie da ka he le soom la-
se le, sest Hein rich Nukk oli sur-
nud ning tei sed osa ni kud ka du-
nud. Frie dast pum ba ti ve si väl ja 
ja vee ti puk sii ri de Vil ma ja Trik si 
abil Tal lin na. 

Seal ko hen da ti „plaast rit” 
ja alus ta ti sõi tu Taa ni, laa dun-
giks plan gud, mil le eest saa dud 
nii pal ju ra ha, et tei nud ta sa nii 
ko gu lae vaos tu kui puk sii ri de 
ku lud. Taa nis teh ti lae va le kor-
ra lik re mont, pan di uus tu gev 
moo tor ja uus ni mi gi – Moo tor-
kot ka.

Lae va edas pi di ne saa tus on 
tead ma ta, kui gi alust ole vat näh-
tud 1927 või 1928. aas ta pai ku 
Tal lin nas.

http://mois.tos ta maa.ee

tis ehi ta ti veel lae vu

Pur je laev Frie da ehi ta mi ne, pil dis ta tud ehi ta mi se tei sel aas tal 1913.a. Foto: Ees ti Me re muu seum SA

5 (259) nr 5 / 2020 mai



T
õs ta maa, mis on ju ba 
mõn da ae ga ol nud osa ke 
Pär nu lin nast, on en di-

selt maa-asu la, mi da sel le ela ni-
kud hin da vad ilu sa ja mit me ke-
si se loo du se pä rast. Tõs ta maal 
on me ri, jär ved, põl lud, nii dud 
ja met sad, kuid üha roh kem on 
ha ka nud tek ki ma kü si mus, kas 
ja kui kauaks meil met sa veel on. 

Mul le tun dub, et jär jest roh-
kem on tee äär de ning eri ne va-
tes se met sa mas sii vi des se tek ki-
nud la ge daks raiu tud lan ke, kus 
on püs ti tüüa kil kän nud, va hel-
du mi si rin nu ni rat ta rööp me te ja 
ok sa ri su ga. Pais tab, et ko du kan-
dis po le enam met sa koh ta, ku hu 
kir vest po leks sis se löö dud. Raie-
töö de tõt tu on ka du ma ha ka nud 
mit med tra dit sioo ni li sed see ne- 
ja mar ja ko had ning mõ nu sad 
met sa ra jad, kus käia end laa di-
mas või liht salt sau na vih ta te ge-
mas. Või bol la on te ge mist mi nu 
isik li ku mu re ja tun ne tu se ga, et 
raie tööd on tul nud lii ga li gi da le 
ko du met sa. Sa mas olen kin del, 
et in ten siiv ne met sa ma jan da mi-
ne lä bi raie töö de po le mär ka ma-
ta jää nud kel le le gi. 

An dis tee ma ak tuaal su sest 
mär ku see gi, kui mi nu vas ta va-
si su li se le Fa ce boo ki pos ti tu se le 
järg nes ak tiiv ne ja äge aru te lu. 
Sel lest aru te lust ajen da tult võt-
sin et te ka käe so le va kir ja tü ki, 
mil le pea mi seks ees mär giks on 
an da Tõs ta maa kan di rah va le 
in fot sel le koh ta, mis moo di Rii-
gi met sa Ma jan da mi se Kes kus 
(edas pi di RMK) siin kan dis oma 
töid pla nee rib ja teos tab. 

Ku na mi nu jaoks on mets osa 
ko dust ja tra dit sioo ni dest, elus-
tii list ja pü si väär tu sest, siis soo-
vi sin saa da täp se mat in fot, mis 
Tõs ta maa osa val las RMK ala del 
toi mub. Kui das toi mub met sa-
de ma jan da mi ne, hoid mi ne ja 
kaits mi ne? Miks on siin kan dis 
järs ku nii pal ju la ge raieid, miks 
te hak se raieid just raie ra hu ajal, 
kui lin du del on pe sit su saeg ning 
kui pal ju reaal selt kaits tak se lii-
gi rik kust, mil le üle me Tõs ta-
maal kan ges ti uh ked ole me. 
Sel leks pöör du sin ma Vänd ra 

Mets kon na met saü le ma Aliis 
Kev vai poo le rea kü si mus te ga, 
mil le le ka vas tu sed sain. 

Kõi ge pealt uu ri sin kui suurt 
ala RMK üld se hal dab. Sel gus, 
et Tõs ta maa osa val las on 11728 
ha (osa val la ko gu pin da la on 
261km²) rii gi maad, mil lest 5478 
ha on tu lun dus met sa ja 5491 ha 
on loo dus kait se lis te pii ran gu te-
ga met sa, mil lest oma kor da 36% 
on ran ge kait se all, kus met sa-
ma jan da mist ei toi mu. Vaa da-
tes RMK kaar di ra ken dust, jää-
vad need alad näi teks Er mis tu 
ja Tõ he la jär ve ümb rus se, lui de-
te peal sed Tõs ta maa-Pär nu tee 
ää res jne.

Eda si uu ri sin ju ba täp se malt 
kui das Tõs ta maa osa val la met-
si in ven tee ri tak se ning olu kor da 
hin na tak se. Kui das üld se ta ga-
tak se ko ha peal ne met sa hoid-
mi ne ja kait se, sh ko gu lii gi rik-
kus. Ku na piir kon nas on pool 
rii gi maad loo dus kait se lis te pii-
ran gu te ga, siis on ilm sel ge, et 
Kesk kon naa me ti ga tu leb koos-
tööd te ha. Se da kin ni tas ka met-
saü lem. 

Loo dus kait se lis te pii ran gu te-
ga met sas tu leb kõik tööd koos-
kõ las ta da Kesk kon naa me ti ga ja 
töö de teos ta mi sel tu leb jär gi da 
sea dus te ga pan dud pii ran guid. 
RMK on en da le väl ja töö ta nud 
in fo süs tee mid ja kaar di ra ken-
du se, kus on nä ha in fo loo dus-
kait se lis te pii ran gu te koh ta (kas 
on te ge mist siht kait se vöön di ga, 
pä rand kul tuu riob jek ti ga, vää ri s-
e lu pai ga ga, lii ki de leiu ko ha või 
elu pai ga ga, vee kait se vöön di ga 
jne). Kõi ki de töö de kor ral da mi-
sel läh tub RMK sea du se ga sä tes-
ta tud pii ran gu test. 

Li saks ole ma so le va te le kait-
sea la de le mää ra vad RMK met-
sa kor ral da jad met sa in ven tee ri-
des (kir jel da des) juur de ka vää-
ri se lu pai ku (ala sid, kus suu re 
tõe näo su se ga esi neb ohus ta tud, 
ohual teid või ha rul da si lii ke). 
Vää ri se lu pai gad on ran ge kait-
se all ja seal met sa ma jan da mist 
ei toi mu. Tõs ta maa osa val las on 

ca 300 ha vää ri se lu pai ku. Loo-
du se elu rik ku se hoid mi seks on 
ko ha ti va ja ka pa ran da da ja 
re gu laar selt hool da da ohus ta-
tud ja eba sood sas sei sun dis ole-
va te lii ki de elu pai ku. Pea mi sed 
ohus ta tud ja eba sood sas sei sun-
dis ole vad elu pai gad on pool loo-
dus li kud koos lu sed, sooe lu pai-
gad ning ava tud lui te- ja nõm-
me koos lu sed. Nen de sei sun di 
pa ran da mis se pa nus tab RMK 
ak tiiv selt. 

Vii mas tel aas ta tel ei ole 
ol nud Tõs ta maa osa val las va ja 
teos ta da loo dus kait se li si töid. 
Kuid ko gu Pär nu maa kon nas 
teos ta tak se mit meid loo dus kait-
se li si töid, nt prae gu hool da tak-
se pool loo dus li ke koos lu si Nät si-
Võl la loo dus kait sea lal.

Kui gi RMK süs teem võib kõr-
valt vaa ta ja le tun du da ar vu ti-
põ hi ne, siis met sa saab kas va-
ta da ai nult loo dust ja piir kon-
da tun des. Sel leks käi vad RMK 
töö ta jad (va ru mis ju hid, praa ke-
rid, met sa kas va ta jad, met sa kor-
ral da jad jne) töid pla nee ri des ja 
teos ta des met sas ning või ma lu-
se pii res ar ves ta vad piir kond li ke 
eri pä ra de ga. 

Konk reet selt met sa töid teos-
ta vad küll rii gi han ke võit nud 
koos töö part ne rid, kuid ti he suht-
lus RMK töö ta ja te ja koos töö-
part ne ri te va hel ta gab kind lu se, 
et töid te hak se või ma li kult häs ti. 

RMK ei pea täp set ar ves tust, 
kui pal ju töö ta jaid ja kui tih ti 
nad Tõs ta maa osa val las vii bi-
vad. Töö ta ja te töö piir kon nad ei 
kat tu osa val la pii ri de ga.

Hil ju ti ar va ti Pä ra kü las ca 
25ha uuen da ma ta kait se kor-
ra ga lii gi kait sea la kait se alt väl-
ja (vt täp se malt siit https://
www.kesk kon naa met.ee/si tes/
de fault/fi  les/kait se_pla nee ri mi-
ne/par nu_maa kon na_uuen da-
ma ta_val jaar va mi ne_se le tus ki ri.
pdf. Uu ri sin, mis plaa nid RMK-l 
seal on.

Tõs ta maa lii gi kait sea la kait-
se alt väl jaar va mi se ot sus ei ole 
RMK’le tea da ole valt veel jõus-
tu nud ehk veel keh tib kait sea lal 
kait se kord. RMK on mää ra nud 
sa ma le kin nis tuo sa le, kus on 
Tõs ta maa lii gi kait sea la, suu res 
osas vää ri se lu pai ga. Vää ri se lu-
pai gas on met sa ma jan da mi ne 
kee la tud ja vää ri se lu paik jääb 

Kas puu de ta ga on veel met sa?
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an tud kin nis tu osa le keh ti ma 
ka pea le Tõs ta maa lii gi kait sea la 
kait se alt väl ja ar va mist. Vää ri-
se lu pai gast väl ja jää va te le ala de le 
ei ole RMK prae gu eda si si plaa-
ne koos ta nud.

Ar tik li au to ri na uu ri sin eda-
si, mil li seid raieid ja kui suu rel 
pin da lal sel aas tal teos ta tak se. 
Sa mu ti se da, mis saab raie jää ki-
dest. Tu leb väl ja, et töid te hak se 
üp ris suu rel pin da lal ning raie-
jäät me te käit le mi ne sõl tub tih ti 
il mast.

2020. aas tal on RMK pla nee-
ri nud Tõs ta maa osa val da 146 
ha uuen dus raied (mil lest 52 ha 
on teos ta tud) ja 117 ha har ven-
dus raieid (mil lest 50 ha on teh-
tud). 2020. aas tal plaa ni tud 
uuen dus raied hõl ma vad kõi gest 
ca 1% ko gu RMK hal la ta vast 
met sast Tõs ta maa osa val las. 
Ena mus raieid asu vad Ram mu-
ka, Se lis te, Lõu ka, Pä ra kü la ja 
Kõ pu piir kon nas. Li saks eel pool 
too dud raie te le teos ta tak se ka 
sa ni taar raieid met sa de hea ter-
vis li ku sei sun di ta ga mi seks. 

Kind las ti peab loo du ses lii-
ku des ar ves ta ma, et raieid teos-
ta vad ka erao ma ni kud, mit te 

ai nult RMK.
Uuen dus raie lan gi le või vad 

jää da raie jäät med, mis on kok ku 
koon da tud, kas veo tee de le või 
val li des se. Ül di selt jäe tak se raie-
jäät med liig niis ke te le lan ki de le 
kok ku veo tee de tu gev da mi seks. 
Vii ma sel tal vel ei kül mu nud pin-
nas kor ra li kult ära, see ga võib 
raie jäät meid lei da ka roh ke ma-
telt lan ki delt. Met sa jäe tud raie-
jäät med ei ku ju ta en dast oh tu, ei 
elus ti ku le ega ta kis ta ka met sa 
uue ne mist.

Iga su gu se met sa ma jan da mi-
se ees mär giks on ka su saa mi ne 
ning ka RMK peab met sa ma jan-
da des ar ves ta ma ilm selt sel le ga, 
et kah ju mi ga töö ta mi ne po le rii-
gi le tu lus. Ses tap uu ri sin gi, kui-
das ja ku hu toi mub pui du tu rus-
ta mi ne. Hin du uu ri mi se al la ei 
võe tud.

RMK tu rus tab raiest saa da-
va pui du enam jaolt Ees tis, kuid 
osa sel lest ka eks por di tak se, pea-
mi selt Skan di naa via maa des se. 
Ko ha li kul tu rul on suur nõud-
lus kõr ge väär tu se ga ja vä ga 
ma da la väär tu se ga pui du jä re-
le. Ku na ühis kon nas suu re neb 

nõud lus met sa ga seo tud ava li ke 
tee nus te jä re le, pa kub RMK ka 
sel li seid too teid na gu  – nt küt-
te puud, ener gia puit, jõu lu kuu se 
met sast too mi se või ma lus.

Olu li seks tee maks ku ju nes ka 
met sauuen da mi ne. On aru saa-
dav, et puit on olu li ne res surss 
ning pui tu va ja me pal ju des vald-
kon da des: küt teks, mööb liks 
jne. Sa mas ei saa unus ta da, et 
kui mi da gi võe tak se ma ha, siis 
pi de va nõud lu se ra hul da mi seks 
tu leb res surs se ka taas too ta ehk 
mi da teeb RMK met sa de taas-
toot mi seks. Met saü le ma vas tus 
oli järg mi ne:

RMK ta gab kõi ki del lan ki del 
met sa uue ne mi se. Ca 70% lan-
ki dest uuen da tak se is tu ta mi se 
või seem ne te kül va mi se ga ja ca 
30% jäe tak se mets loo dus li ku le 
uue ne mi se le. Loo dus li ku le uue-
ne mi se le jäe tak se alad, mis suu-
da vad ise ta ga da met sa uue ne-
mi se, ena mas ti on need kaa si-
kud, haa vi kud ja le pi kud. 

Pea le uuen dus raiet on lan-
gil järg mi seks tööks maa pin na 
et te val mis ta mi ne, sel leks te hak-
se ad ra ga maa pin na le vaod. 
Maa pin na et te val mis ta mi ne on 
mõel dud, ole ne valt lan gist, kas 
is tu ta mi se liht sus ta mi seks või 
siis loo dus li ku uuen du se kas-
va ma hak ka mi se soo dus ta mi-
seks. Uuen da mi seks so bi li ku 
puu lii gi va li kul läh tu tak se kas-
vu tin gi mus test ja eel ne va puis-
tu koos sei sust. Näi teks män ni-
kud uuen da tak se män ni ga. Uus 
mets is tu ta tak se lan ki de le ku ni 
2 aas ta jook sul pea le raiet, ole-
ne valt kas vu ko hast ja puu lii gist. 
See ga ei ta su eh mu da, kui va he-
tult pä rast raiet met sa ase me le 
ei is tu ta ta. Pea le lan gi uuen da-
mist järg ne val 4. - 5. aas tal jät-
ka tak se noor te puu de hool da-
mi se ga, et ümb rit sev tai mes tik 
noo ri puid ei läm ma taks. Meie 
ees mär giks on ta ga da uue ne nud 
mets viie aas ta ga, na gu mää rab 
ka met sa sea dus. Kui mets on 
uue ne nud ehk saa vu ta nud met-
sa sea du se ga mää ra tud kõr gu-
se ja ar vu ku se, teos ta tak se ku ni 

puis tu la ti met saks (ca 20.aas ta-
seks) saa mi se ni veel 2 - 3 kor da 
noo ren di ku hool da mist.

Käe so le val ke va del uuen dab 
RMK Tõs ta maa osa val las 64 ha 
raies mik ke, mil le le is tu ta tak se 
125 000 tai me, li saks täien da-
tak se 10 ha ju ba ole ma so le vat 
met sauuen dust, mis ei läi nud 
eel ne va tel aas ta tel pea le is tu ta-
mist ko he kas va ma. Kok ku is tu-
ta tak se sel lel ke va del koos va ra-
se ma te kul tuu ri de täien da mi se-
ga Tõs ta maa osa val da li ge ma-
le 140 000 tai me, mil lest 45% 
ka sed, 39 % on kuu sed, ja 16% 
män nid. Sü gi sel plaa nib RMK 
is tu ta da kuu se ava juur seid tai-
mi, kuid veel ei ole tea da täp set 
mah tu, mis Tõs ta maa osa val da 
is tu ta tak se. 

Ko gu Ede la re gioo ni on sü gi-
sel plaa nis is tu ta da 250 000 
ava juur set kuu se tai me. Kui gi 
RMK is tu tab lan ki de le vaid üh te 
puu lii ki, siis te ge li kult kas vab 
sel lis te le ala de le ik ka gi se ga puis-
tu. Ala ti tu leb is tu ta tud puu de le 
li saks loo dus li kult tei si puu lii ke.

Eral di tee ma on sel aas tal 
ol nud kuu se-koo reü ras ki le vik, 
mil le tõt tu te hak se raieid üle 
Ees ti ning mis on ol nud mit me te 
süü dis tus te ja vaid lus te alu seks 
RMK ning eri ne va te met saak-
ti vis ti de va hel. See tõt tu esi ta sin 
kü si mu se ka Vänd ra met saü le-
ma le. Te ma üle vaa de on all järg-
nev:

Sel lel aas tal ohus tab Ees-
ti met si kuu se-koo reü rask, kel-
le pal ju ne mist on soo dus ta nud 
kaks vii mast põuast su ve ja soo-
ja tal ve. Üras ki kah jus tu si tu leb 
lik vi dee ri da ke va del, mil lal 
pu tu ka te asus ta tud puid on või-
ma lik mär ga ta, kuid uus põlv-
kond ei ole veel puu delt lah ku-
nud. Kuu se-koo reü ras kid tal-
vi tu vad pin na ses ja väl ju vad 
mul last, kui õhu tem pe ra tuur 
tõu seb 18–20 kraa di ni ja pin nas 
soo je neb 10 kraa di ni. RMK jäl-
gib üras ki te lend lust sei rea la del 
ja ko he selt, kui üras kid är ka vad 
tal veu nest, lik vi dee ri tak se nen-
de kol ded. Kõi ge efek tiiv se malt 
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vä hen da tak se üras ki te le vi kut 
püü nis puu de ga ja värs kelt üras-
ki te poolt asus ta tud puu de lan-
ge ta mi se ga ning nen de kii re met-
sast ära vii mi se ga, et vä hen da da 
kah ju ri te le vi kut veel ter ve te le 
puu de le.

RMK on kaar dis ta nud Tõs-
ta maa osa val las üras ki kah jus-
tu si kok ku 77 ha, kus 48 ha tu li 
te ha la ge raie Kesk kon naa me-
ti poolt koos ta tud met sa kait-
seeks per tii si ak ti alu sel. Ena mus 
üras ki kah jus tu se ga ala dest jäid 
Pä ra kü la, Se lis te ja Kõ pu kü la de 
met sa mas sii vi ning mõ ned väik-
se mad alad ka Lõu ka piir kon-
da. Üras ki kah jus tu se ga lan gid 
olid raiu tud mai al gu seks. Met-
sa ma ter ja li kok ku ve du on pla-
nee ri tud mai tei ses poo les, kui 
il mad on soo jad ja ürask on lan-
ge ta tud puud asus ta nud. Mais 
toi mu vad veel tor mi kah jus tus te 
lik vi dee ri mi sed, mis on mui du 
sa mu ti üras ki te le mee le pä ra sed.

Ku na üras ki kah jus tu si lik-
vi dee ri tak se üle Ees ti, lü hi ke se 
pe rioo di jook sul, siis täien da vad 
in fo tahv lid te ge vu se koh ta pan di 
üles se suu re ma te asu la te lä he-
dus se või ti he da liik lu se ga tee de 
äär de, nt Tõs ta maa osa val las on 
vas tav in fo tah vel Kõi ma-Se lis te 
tee ää res. 

Ku na üras ki te kah jus tu sed 
on prae gu laial da selt le vi nud, 
peak sid ka era met sao ma ni kud 
oma met sa jäl gi ma ja püüd ma 
avas ta da üras ki kah jus tu si. Era-
met sao ma ni kud saa vad oma 
kü si mus te ja mu re de ga pöör-
du da, kas piir kon nas te gut se va 
met saü his tu või Era met sa kes ku-
se poo le. Era met sa kes ku se ko du-
le helt leiab ka Kesk kon na mi nis-
tee riu mi koos ta tud üras ki tõr je 
ju hen di erao ma ni ke le: https://
www.era mets.ee/met san du suu-
di sed/val mis-uras ki kah jus tus-
te-ara hoid mi se-ka va-ja-ju hend-
ma ter jal/.

Mets ei koos ne ai nult puu-
dest, seal on alus tai mes tik, lin-
nud, loo mad, pu tu kad. Aga 
met sast võib lei da ka pä rand kul-
tuu ri, mil le vas tu hu vi tund sin. 
Kü si sin kui das RMK pä rand kul-
tuu ri ja tra dit sioo ni lis te mar ja-
seen te koh ta de ga te ge leb.

Pä rand kul tuur on eel mis te 

põlv kon da de te gut se mi se jäl jed 
maas ti kul (ta lu hoo ne te asu ko-
had, ki viaiad, va nad met sa-
teed ja ko ha ni med). RMK teos-
tas aas ta tel 2005 - 2011 es mast 
pä rand kul tuu ri ob jek ti de kaar-
dis ta mist ko gu Ees tis, sõl tu ma-
ta sel le maa- ja oman di vor mist. 
2019. aas ta al gu se sei su ga on 
kaar dis ta tud 38 679 ob jek ti. 

RMK kaar dis tab jät ku valt 
kõi gi hea de ini mes te abi ga Ees-
ti loo du ses lei du vat pä rand kul-
tuu ri. Kui loo du ses lii ku ja leiab 
mõ ne pä rand kul tuu ri ob jek-
ti (ka rii gi met sas), mis vää rib 
oma aja loo tõt tu tä he le pa nu ja 
mi da veel ei ole kaar di le kan tud, 
siis saab sel lest tea da an da lä bi 
RMK ko du le hel ole va vor mi või 
lä bi Maa-ame ti maain fo kaar-
di ra ken du se.

Tõs ta maa osa val las tea vi tab 
RMK kind las ti raie töö dest Kast-
na kal mis tu ümb ru ses ja Tõs ta-
maa asu la ümb ru ses. 2018. aas-
tal vii di lä bi koo so lek koos ko ha-
li ku oma va lit su se ja ko gu kon na-
ga, kus tea vi ta ti raie test Kast na 
kal mis tu ümb ru ses ja le pi ti kok-
ku tin gi mus tes. 

Pä rand kul tuu riob jek ti de loe-
te lust jää vad väl ja tra dit sioo ni-
li sed mar ja- ja see ne ko had. Sel-
li sed kõr ge ava li ku hu vi ga alad 
on RMK kaar dis ta nud. An tud 
ala del tea vi ta me pla nee ri tud 
töö dest seo tud hu vi rüh ma sid. 
Tea vi ta mi se ja in fo va he ta mi-
se käi gus sel gi ta me väl ja, kas 
neil ala del on va ja ra ken da da 
ta va pä ra sest eri ne vaid ma jan-
da mis võt teid. Kuid siis ki peab 
ar ves ta ma, et kõik ini mes te le 
olu li sed mar ja- ja see ne met sad 
ei jää kõr gen da tud hu vi ga ala-
de le ning sel lis tel ala del RMK 
täien da vat tea vi tus tööd ei tee. 
Loo du ses lii ku des peab mee les 
pi da ma, et mets on ajas muu tuv 
or ga nism ehk mar ja- ja see ne-
koh ti te kib juur de ja kaob met-
sas pi de valt. See ga ta sub loo du-
ses lii ku des hoi da meel avar ja 
avas ta da uu si lem mik koh ti.

Met sa ta ei saa kee gi hak ka-
ma, sest li saks öko loo gi li se le, 
ma jan dus li ku le, sot siaal se le rol-
li le on met sal koht meie iden-
ti tee dis. Aas ta sa da de kes tel on 
mets ol nud eest las te jaoks koht, 

kust saab toi tu, ku hu min nak se 
pei tu hä da de kor ral, kus käiak se 
ot si mas hin ge ra hu. Eest la se le on 
mets pü ha. See tõt tu on olu li sed 
ka ee ti ka ja met sa kait se tee mad.

Mei le kõi gi le on olu li ne, et 
meie met sad olek sid elu jõu li sed, 
eri ne vas va nu ses, mit me ke si sed 
ja ter ved. Sel li ne sei sund saa vu-
ta tak se met sa kas va ta des, ka su-
ta des, uuen da des ja kaits tes. 
Nõn da ta ga me, et igal järg mi-
sel põlv kon nal on sa ma väär selt 
meie ga noort met sa, kes kea list 
met sa ja raie küp set met sa ning 
või ma lus ka su ta da nen de met-
sa de ga kaas ne vaid hü ve sid. 

Me ole me eel mi selt met sa-
mees te põlv kon nalt saa nud häs-
ti hoi tud rii gi met sa, kus kõr vu-
ti met sa ma jan da mi se ja pui-
du toot mi se ga on ala ti täht saks 
pee tud loo dus kait set. Me soo vi-
me ka prae gu ma jan da da met sa 
sel li selt, et meist jääks tu le vas-
te le põlv kon da de le ma ha häs ti 
hoi tud ja mit me ke si ne mets. 

Teos ta me oma soo vi lä bi 
sääst li ku ja loo dus lä he da se met-
sa ma jan du se, ar ves ta des töös 
ee ti lis te, öko loo gi lis te, ma jan-
dus li ke ja sot siaal se te as pek ti de-
ga. Met sa ma jan dus li kus te ge vu-
ses läh tu me sel lest, mis on teh-
ni li selt või ma lik, ma jan dus li kult 
lä bi vii dav, öko loo gi li selt põh-
jen da tud ning seal juu res läh-
tu me RMK põ hi kir jast, eri ne-
va test sea dus test (met sa sea dus, 
loo dus kait se sea dus jne), ser ti fi -
kaa ti dest (FSC, PEFSC) ja met sa 
ma jan da mi se heast ta vast. 

Üheks met sa ma jan da mi se 
heaks ta vaks ja ee ti li seks met-
sa ma jand mi se as pek tiks on 
ke va di ne raie ra hu, mis al gab 
15. ap ril lil ja kes tab 15. juu ni ni. 
RMK on pi da nud raie ra hu ala-
tes 2002 aas tast. Käe so le val aas-
tal oli RMK osa del ala del (mit te 
ko gu rii gi met sas) sun ni tud raie-
ra hu ajal teos ta ma üras ki tõr je 
töid väl ti maks ula tus li ku maid 
üras ki kah jus tu si. Üle jää nud 
ala del oli pe sit su saeg ne ra hu jät-
ku valt ta ga tud.

Saa dud vas tu sed an na vad 
üs na täp se üle vaa te sel lest, mis 
meil toi mub rii gi met sas. On sel-
ge, et RMK vas tu tab oma töö de-
ga ko gu rii gi ehk siis meie kõi gi 

ees ning on äär mi selt po si tiiv ne, 
et Vänd ra met saü lem on mi nu 
pä rin gu le vas ta nud. RMK läh-
tub oma te ge mis tes sel gelt sea-
dus test ja mää rus test, mis an na-
vad tal le met sas pii ran gud või 
va ba du sed te gut se da. Kui need 
te ki ta vad kü si mu si, se ga dust ja 
nõu tust, siis on see märk sel lest, 
et meie sea du sed on vi let sad ja 
va ja vad hä das ti pa ran da mist.

Ar tik li au to ri na sain ma pal-
ju pa re ma üle vaa te sel lest, mis 
mi nu ma ja ta gu ses met sas toi-
mub. Ma ei üt le, et see mul-
le meel dib, sest isik li kult mi nu 
ar va tes võe tak se met sa lii ga kii-
res ti ja lii ga pal ju ma ha. 

Ma ei ei ta, et mets on olu li-
ne ma jan du sük sus ning kind-
las ti on sel le ma jan da mi ne olu-
li ne, kuid pa re mi ni mõis te ta va-
maks teeks sel le tõ hu sam kom-
mu ni kat sioon RMK ja ko ha li-
ke ko gu kon da de va hel. Kui gi 
RMK ja gab üs na häs ti tea vet 
oma ko du le hel, ei jõua see pal ju-
de ko ha li ke ela ni ke ni. See pä rast 
ta suks roh kem mõel da sel le le, et 
ja ga da in fot ko gu kon na leh te-
des, pai gal da da aju ti si sil te, mis 
sel gi ta vad teh ta vaid töid jms.

Käe so le vas ar tik lis jäi kä sit-
le ma ta kõik see, mis puu du-
tab era met sa des toi mu vat ning 
mis on sel le ga seo tud rõõ mud 
ja prob lee mid meie en da ko du-
kan dis. Tä nu CO VID-19 le vi ku-
le ja sel lest tu le ne va te le ma jan-
dus ras kus te le on mit med met-
sa töös tu rid tei nud et te pa ne-
kuid, mis läh tu vad et te võt lus ka-
su mist, kuid mõ ju vad hä vi ta valt 
met sa le ja sel le lii gi rik ku se le. 
See tõt tu on äär mi selt olu li ne, et 
igaüks meist mõis taks, mis met-
sas toi mub ning kui das saa me 
pa nus ta da met sa pi kaaeg ses se 
säi li mis se Ees tis.

Lii na Käär

* Kõi gil ini mes tel on või ma lik 
tut vu da RMK pla nee ri tud ja 
teos ta va te töö de ga RMK met-
sa töö de ra ken du ses - https://
rmk.ee/met sa too de-kaart. 
Ra ken du ses on nä ha RMK val-
du ses ole vad maad ning töö de 
in fo (uue met sa põl ve ra ja mi ne, 
kas va ta mi ne, hool da mi ne kui 
ka raiu mi ne).
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Ilus ja hool da tud mu ru vaip 
on ju iga aiao ma ni ku unis-
tus, kuid see va jab oma ja-
gu tööd – soo jal ke va del ja 
su vel tu leb se da nii ta ko gu ni 
igal nä da lal. Aga ka ras ke ja 
ru tiin ne töö muu tub liht sa-
maks, kui se da te ha so bi va te 
töö riis ta de ga! Mil li seid mu-
ru nii du keid on üld se ole mas 
ning kui das va li da en da le see 
kõi ge so bi vam, sel gi tab Tan ni 
kaup lu sest Ee ro Post.

Kui Sul on ta va pä ra ses 
suu ru ses ko duaed

Väik se ma tes ko duae da des 
saab niit mi se ga suu re pä ra selt 
hak ka ma ena mi ke le tut tav, ta va-
li ne mu ru nii duk. Aga neid ki 
ma si naid on eri ne va tes mu de li-
tes eri ne va te oma dus te ga. So bi-
va nii du ki va li mi sel peaks ala-
ti hin da ma aia lii gen da tust ehk 
kui pal ju on aias puid, põõ said, 
peen raid ning kui ti he dalt need 
paik ne vad. 

Kui aias on mit meid kit said 
lä bi käi ke, ei ta su os ta laia lõi ke-
laiu se ga nii du kit, mis ei ma hu 
va helt lä bi. 

Niit mist liht sus tab eda si veo 
või me ga nii duk, tä nu mil le le ei 
pea ma si nat ise eda si lük ka ma. 
See oma dus ta sub eri ti ära vei-
di suu re ma tes ko duae da des, kus 
niit mi ne muu tuks mui du füü si-
li selt ras keks ja vä si ta vaks. 

Niit ja isik li kest ee lis tus-
test sõl tub, kas va li da ma sin, 
mis ko gub nii de tud mu ru kas ti 
või nii duk, mis vis kab nii de tud 
mu ru kül je pealt väl ja. Külg väl ja-
vis ke la hen du se ga mu ru nii du ki 
kor ral peaks niit mis jää gid ko gu-
ma ini me ne ise. 

„Va ne ma te le ini mes te le so bib 
pa re mi ni mu ru nii duk, mil lel 
on elekt ris tar ter – sel li se nii du-
ki käi vi ta mi seks pii sab nu pu le 
va ju ta mi sest.

Ben sii ni moo to ri ga mu ru-
nii du kist on liht sam käi vi ta da 
aku toi tel töö ta vat mu ru nii du-
kit, mil le ga ei ole va ja üld se jõu-
du ra ken da da. Aku toi tel nii du-
kid on ül di selt ka ker ge mad ja 
neid on liht sam lü ka ta,“ soo vi tab 
Ee ro.

Rää gi me paar sõ na mu rust
SISUTURUNDUS

Kui Sul le ei meel di nii ta
Mu ru nii du ki va li mi sel ta suks 

lä bi mõel da ka see, kas niit mi-
ne on aiao ma ni ku jaoks meel div 
te ge vus ning kui pal ju ol lak se 
val mis sel leks oma ae ga ku lu ta-
ma. Kui niit mi ne on tüü tu, ta sub 
kaa lu da ro bot nii du kit, mis ei ole 
tä na päe val enam kal lis. Liht-
sa ma ro bot nii du ki saab kät te 
vä hem kui tu han de eu ro ga. 

Ro bot mu ru nii duk on vä ga 
tub li abi li ne. Ühe niit mis hooa ja 
väl tel töö tab see 4000 tun di ka 

siis, kui ini me ne pa re ma mee le-
ga õues ei oleks, näi teks pa du-
vih ma või lõõs ka va päi ke se ga. 
See ga ta va li sest mu ru nii du kist 
kõr ge mat hin da kom pen see ri-
vad ro bot mu ru nii du ki ga ene se-
le või de tud aeg, ala ti si le ja hool-
da tud mu ru pind ja mõ nus vai-
kus, mi da ei kat kes ta ro bot nii-
du ki ta sa ne toi me ta mi ne. 

Kui niit mist va jab suu rem 
maa lapp

Kui aiao ma ni ku hool dust 

va jab suu rem maa-ala, ta sub 
kaa lu da suu re mat ja võim sa mat 
ma si nat. Suur te niit mis pin da de-
ga saa vad häs ti hak ka ma mu ru-
t rak to rid ja rai de rid. Nen de 
va hel va li mi seks ta sub jäl le gi 
hin na ta, kui lii gen da tud aia ga 
on te ge mist. 

Rai de ril on olu li selt pa rem 
ma nöö ver da mis või me, sel le-
ga saab hõlpsalt puu de lä he dal 
ja va hel niita. Lii gen da tud aia 
pu hul ta suks ee lis ta da rai de rit.

Kui aias on roh kem liht-
salt mu ru pin da, ta sub kaa lu-
da rai de rist hin nalt sood sa mat 
mu rut rak to rit, mil le olu li selt 
suu rem pöör de raa dius ei ole 
roh ke te pee nar de, puu de, põõ-
sas te puu du mi sel ta kis tu seks. 
Kui gi au to maat ne mu rut rak tor 
on mõ ne võr ra kal lim, on sel le 

kä sit se mi ne ja ma nöö ver-
da mi ne jäl le gi pal ju liht sa-
mad.

Ja lõ pe tu seks Ee rolt 
paar liht sat tõ de, mis 
va hest unu ne ma ki pu vad:

Esi mest kor da võib 
ke va del nii ta mu ru siis, 
kui see on vä he malt 60 
mm pikk. Kui nii ta lii-

ga va ra ja lii ga ma da lalt, on oht, 
et mu ru ase mel hak kab le vi ma 
umb ro hi ja sam mal. 

Nii du ki lõi ke te ra peab ole-
ma te rav, sest nü ri te ra ga on oht 
mu ru tai me vi gas ta da. Vi gas ta-
tud mu ru taim on hab ras saak 
seen te või teis te hai gus te ga 
na ka tu mi seks.

Kor ra ga ei to hiks nii ta roh-
kem kui kol man di ku mu ru lib-
le pik ku sest ning mult ši mi se 
ehk pee nes ta mi se kor ral veel gi 
vä hem.

„Veel – kui kaa lu te uue nii du-
ki ost mist, mi si ga nes kau ba mär-
gi oma, siis pa lun ost ke kind las-
ti vo li ta tud eda si müü jalt! Ei ole 
mõ te kas os ta oda vat too det, 
mil le le ga ran tiid ega hool dust 
kee gi ei pa ku. Va ja te nõu – he lis-
ta ge!“ 

Tan ni kaup lus, tel 443 8686 
www.tan ni.ee 
Suur-Jõe 50, Pär nu
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Seem ne ri ba de ka su ta mi ne on nu ti kas viis, 
kui das seem neid üks tei sest op ti maal se-
le kau gu se le kül va ta. Mit meid seem neid 
müüak se ka ju ba seem ne ri ba de peal, kuid 
neid saab ka ise liht sa te va hen di te ga ko dus 
val mis ta da. Seem ne ri ba de ka su ta mi ne 
sääs tab ae ga hi li se ma noor tai me de har-
ven da mi se ar velt ning ri ba de val mis ta mi-
ne näi teks koos las te ga võib ol la to re ke va di ne pro jekt.

Va ja lä heb
 top si vee ga
 ja hu (1 kuh ja ga spl)
 kää re
 ma ja pi da mis- või wc-pa be rit 
või aja le he pa be rit
 tik ku
 väi kest pul ka
 seem neid
 väi ke se ot sa ga mar ke rit
 mõõ du lin ti või joon lau da
 õhu kind lat ki le kot ti (kui ta had 

seem ne ri ba sid hil jem ka su ta da)

1. Se ga ja hu vee ga üht la seks mas siks (1 spl ja hu, 
2 spl vett).
 
2. Lõi ka so bi va 

pik ku se ga wc-pa be ri ri ba poo leks, nii 
saab sel lest kaks seem ne ri ba.Tai me-
pot ti des või rõ du kas ti des kas va ta mi-
se jaoks võid ri bad te ha ka kan di li sed.

3. Ase ta tai na til gad niis ke puu pul ga 
ot sa ga pa ra jalt suur te va he de ga pa be-
ri le. (Pe ter sel li pu hul soo vi ta tak se jät-
ta um bes 10cm va hed.) Pa ne seem-
ned nii su ta tud ti kuot sa ga tai na pea-
le. Kui seem ne ri bad ko he ka su tus se 
ei lä he, kir ju ta kind las ti kuu päev ning 
tai me ni mi pa be ri ää re le.

4. Kui seem ned ko he peen ra le, pot ti 
või rõ du kas ti ei lä he tu leks seem ne-
te le veel üks pa be ri ri ba pea le ase ta-
da ning see siis kok ku rul li da. Pa ber 
hoiab ida ne va seem ne jaoks so bi vat 
üht last niis kust ning la gu neb kii res ti.

ROHENÄPU NIPINURK allikas: met si kaed.ee

Kui das ise seem ne lin te te ha

Hoia
distantsi

Järgi
hügieeni

Haigena
püsi kodus

Vaata kõiki Vabariigi Valituse juhiseid koroonaviiruse tõrjumiseks:

kriis.ee 1247

Püsime 
terved!
Kaitse end koroonaviiruse
eest, oht pole kadunud.
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MAI

Pühapäeval, 31. mail 
HALD JA KO DU fo to de saat mi se täh taeg, 

aad res sil kat ri@tos ta maa.ee

JUU NI

Es mas päe val, 1. juu nil LAS TE KAIT SE PÄEV. 
Lae ku nud hald ja ko du fo to de üles pa nek 

Tõs ta maa Rah va ma ja FB le hel.

22. juu nil kü la de jaa ni tu led sel lel aas tal EI TOI MU

Tei si päe val, 23. juu nil kes ka le vis 
JAA NI PÄE VA MEE LEO LU - kok ku me sel aas tal tul la ei 

saa, kuid ühen da gu meid tu li. 
Kell 12-15 ja ga me kes ka le vis või du pü ha tuld. 

(Tu li on too dud To ri sõ ja mees te ki ri kust)

JUU LI

Kol ma päe val, 8. juu lil Tõs ta maa mõi sa ta ga 
PÄ RAST LÕU NA NE PIK NI KU KONT SERT. Ül la tu se si ne jad! 

TA SU TA

Lau päe val, 18. juu lil kell 18 Tõs ta maa rah va ma jas 
VOL DE MAR KUS LA PI ja rah va kul tuu ri selts

KIR MAS KONT SERT 
pää se 5 €

AU GUST

8.-9. au gust TÕS TA MAA OSA VAL LA PÄE VAD. 
Tu ru hom mi ku le re gist ree ru mi ne kat ri@tos ta maa.ee

Kor ral da jal on õi gus te ha ka vas muu da tu si ja täien du si.

KUHU MINNA

5. Seem ne ri ba sid võib su le ta vas 
ki le ko tis ja he das ko has mõn da 
ae ga säi li ta da. Pi ke maid seem ne-
ri ba sid on pa rem tüh ja wc-pa be ri 
rul li pea le rul li da.

6. En ne seem ne ri ba peen-
ras se või pot ti ase ta mist tee 
maa pin da väi ke va gu. Ase ta 
ri ba vak ku ning pi ser da vee-
ga. Ra pu ta ri ba le pea le mul da, 
et val get enam nä ha ei jääks. 
Va ju ta muld õr nalt kin ni. 
Vä ga väi kes te seem ne te ning 
val gus ida ne ja te pu hul po le 
mul da ri ba le va ja pea le pan-
na gi (kui, siis vä ga õhu ke kiht). 
Pii sab kui ser vad on kin ni tu-
seks mul la ga kae tud, et pa ber 
esi me se tuu le ga mi ne ma ei 
len daks.

Pea gi on ilm loo de ta vas ti 
nii sood salt soe, et seem ned 
ida ne vad ka ava maal kii res ti.
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LEIDA MÄNDLA 
19.06.1929 – 26.04.2020

EDUARD METSAMÄGI 
26.04.1937 – 13.05.2020

Looge üks põnev HALDJAKODU
       ja tehke sellest FOTO.

Võitjale

4 

Kõikidele osavõtjatele
HALDJA ÜLLATUS!

m

m

Kui teie hoovis või aias elaks HALDJAPERE, 
 siis MILLINE võiks olla tema KODU.

T
T  2 fotot 31
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