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Juhtkiri

E

ma, tee oma igapäevaseid toimetusi
ja vaata vähem uudiseid, soovitavad
lapsed. See õnnestub hooti, aga kui
silma ette jäävad koledused Ukrainas, ringlevad selle rahva kannatuste kaadrid unetuna voodis lebades laugude taga. Kevadised tööd pressivad halastamatult peale, aga
kere on tardumust täis ja seljataga tunnen
kogu aeg külma hingust.
Öösel, kui tähistaevas laotub mere
kohale ning tuul on uinunud – kuulatan
vaikust. Ühtepidi on see rahustav, aga teisalt kuidagi salalikult ähvaldav. See on
uus tunne ja teadmine, kui sisuliselt kõrvaltänavas on mineeritud põllud, küüdikolonnid ja surma külvavate sõjamasinate
armaada. Ukraina patriotism ja ühtsus on
imetlusväärne.
Kahetsusväärne on meie liivakastipoiste poliitiline tõmblemine, valitsuse sõimamine, valedega manipuleerimine. Kõrtsikaklusteks on vale aeg, on kokkulepete
pidamise kohustus. Peame endid haritud
rahvaks, aga käitume maotute matsidena,
kahjuks! Kas oleme oma riigi eest väljas
nagu üks mees kui kriisiks läheb? Ei usu,
eiiii usu!
Veelgi valusam on kuulda kodanike vingumist, et ukrainlasi poputatakse rohkemgi kui omasid. Natuke aru pidades võiks
mõista, et nende naiste mehed on rindel
ja on juba kuu relv käes ka meie rahutaeva eest võidelnud, paljud ka juba elu jätnud. See on väga suur ohver, meie aitame
siit küll materiaalsega, aga eluga riskivad
nemad – mugav, kas pole – lugupeetud
vingujad.
Siinkohal müts maha meie vabatahtlike
aitajate ees, nemad mõistavad. Kuidas on
võimalik sellises olukorras rahulikult eksisteerida tänases rahuta Euroopas? Ainult
kokku hoides!
Ülle Tamm,

toimetaja
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Trükikoda: OÜ Hansaprint
Tiraaž: 550 tk
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Aedniku sõrmed on ku
“Talv on läinud kiirelt ja töiselt, aga
puhata on ka saanud”, sõnab energiline
Sillametsa talu perenaine Milvi Rand.
Külmapoolsest kevadest hoolimata on
aiatööd hoo sisse saanud ja kasvuhooned
on 20. veebruarist täies töös. Võõrasemad
ja kannikesed on kohe õieehtes. Tänavuseks üllatusvärviks on roosa varjunditega
õis, aga muidugi on ka palju teisi traditsioonilisi toone. “Kasvuhoonetes oleme sordivalikut värskendanud ja valinud ikka vastupidavamaid sorte. Maailm teeb ootamatuid
trende – eks tänavu on kollase ja sinise aasta,” selgitab perenaine.
Juba mullu suurenes köögiviljataimede
kasvatamise osakaal tunduvalt, eks koroona pani paljusid ise kasvatamist proovima.
Rohkelt nõuti nii tomati kui ka kurgitaimi.
Sellel aastal pakutakse ligi 30 sorti tomatitaimi – eks siit koorub välja, mida just kõige enam soovitakse. On oodata mitmesuguse suuruse ja värviga tomativilju. Inimesed muidugi küsivad hea maitse, kvaliteetsete, väheste seemnete, paljude seemnete,
suurte ja saagikate omadustega taimi, aga
kõigi nende omadustega sorti ei ole Milvi veel leidnud. Tõsiselt rääkides kiidab naine sorti Malle ning taimeaias
müügiks annab saagi sort Brooklyn.
Hea seemne otsimine on ka raske,
ohkab Milvi.
Tänavu on Eestis suur nõudlus seemnekartuli järgi. Sillametsa tegi tellimused juba varakult
ära ja nii võib kiire ostja taimeaiast leida väga varajase ja kiire algarenguga sordi Sunshine.
Mugulad on kollase sileda koorega, piklik-ovaalsed ja väga madalate
silmadega, kollase kuni tumekollase
sisuga. Sobivad hästi varajase kartulina
koorega keetmiseks. Varane Octa on hea
maitsega keedu ja praekartul. Lilly kuulub
keskvarase saagiandja hulka, natuke jahune keedukartul. Keskvarane Gala paistab
silma suure saagi ja hea maitse poolest.
Alouette on lehemädanikukindel punase
koorega keskvarane mugulaandja. Keskvalmiv Laura on eestlase südames armastuse võitnud. Hilisemad, Jõgeva kollane ja
Ando on Jõgeva Sordiaretusjaamas aretatud tuntud heamaitselised sordid. Sillametsa talu on ka ise kartuli tootmist suurendanud, sest tarbija sööb juba mitu aastat aina
rohkem kartulit.
Kurki hakkab saama mai alguses ja
tomat valmib juuli keskpaiku. Edasi valmi-

vad juba igasugu kapsad ja kaalid. Taimeaeda oodatakse aprillis seemneostjaid. Milvi
sõnul on tänavu seemnetel hea idanevus.
Müügil on ligi 400 nimetust suvelille ja köögivilja seemneid. Vajalikud väetised on ka
kenasti saadaval.
Taimeaeda on jõudnud suur valik viljapuude ja marjapõõsaste istikuid nii Eesti
kui Läti tootjatelt. Enamasti ostetakse kõige kiiremini ära suveõuna ja mureli puud.
Väga kiidab Rand suveõuna Konfetnoje,
magus, mahlane ja haiguskindel Valgevene sordi Korobovka ja Valge klaarõuna ris-
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Arutame Pärnu linna üldplaneeringu arenguid!
Kodu ei alga ega lõppe välisuksega. Kodu on kogu meid ümbritsev
elukeskkond. Toidupood, bussipeatus, spordiväljak – ka need on
osa kodust. Kui tihti küsime elumaju, tööstushooneid, rohealasid ja
mänguväljakuid vaadeldes ning mööda teid liikudes endalt: miks
on ruum meie ümber just selline? Või kas tajume, et oleme ka ise
osa ümbritsevast ruumist.
Tule aita kujundada oma kodukandi tulevikku ja ruumi enda
ümber.
Kutsume sind üldplaneeringu arengupäevale Tõstamaa
osavallas laupäeval, 30. aprillil kell 11 Tõstamaa rahvamajja.
Kui palju ja mis ulatuses reserveerida loodukaitsealasid? Kas
ja kuhu arendada elamurajoone? Kas ja kuhu rajada tuule- ja
päikeseparke?
Tule ja mõtle oma kodukoha peale!

Noored koguvad küünlavaha
 Tõstamaa kooli 7. klassi õpilased veavad keskkonnaprojekti „Uus küünal“ ja on Tõstamaale välja pannud küünlavaha kogumiskastid. Kogumispunktid asuvad Tõstamaa
raamatukogus, Tõstamaa poes
ja Tõstamaa koolis. Lisainfo
ﬂamme782@gmail.com.
Ise kirjeldavad noored oma
tegevust. „Me oleme miniﬁrma Flamme meeskond. Soovime loodust säästvalt uusi
küünlaid valmistada. Õpilasﬁrma ringis oleme ideid otsinud, testinud, ameteid jaganud, toodet katsetanud, müü-

gist ja väärtustest rääkinud.
Oleme jõudnud selleni, et millegi uue tootmiseks on vaja
kasutada neid materjale, mis
juba inimestel kodudes on,“
ütleb Liis Rõhu.
Teda täiendab Anna Sharlotte Hallgrimsson: „Nüüd saame aru, kui palju tööd on neil,
kel on oma ﬁrma. Eriti juhid,
peavad ennast motiveerima, et
teisi aidata nende töödega.“
Kogumispunktid on Tõstamaal avatud kuni „Teeme ära“
talgupäevani 7. mail.
Susanna Kuusik

Uus Omniva pakiautomaat Tõstamaal
kutsub pakke saatma!

tand. Hea maitsega on natuke
hilisem Eestis aretatud õunapuu
Tiina.
Marjaistikutest võib taimeaiast saada mustsõstart, mustikaid, jõhvikaid, pohli ja väga
häid vaarikataimi. Mitut sorti
maasikate frigotaimed tulevad
taimeaedadesse kindlasti müüki. Sillametsa kasvatatud maasikaid tuleb tänavu vähem, sest
põldudel käib uuenduskuur.
Kuigi kevad pressib igapäevaste töödega õue on Sillametsa

pererahval väga kõhe tunne, et
mitte öelda hirmus. “Uskumatu, et 21. sajandil peetakse keset
Euroopat sellist hirmsat sõda.
Sõda ei uskunud keegi - muidugi vaatame uudiseid ja räägime
sellest isekeskis iga päev. Loodame, et see õudus lõpeks rutem
ja taevas meie kohal jääb rahulikuks. Häid mõtteid kõigile ja
pistke näpud mulda!” soovib
Milvi Rand otse soojast ja lillelisest kasvuhoonest.
Ülle Tamm

 Tõstamaale, Varbla mnt 2
paigaldati uus Omniva pakiautomaat. Senine postiautomaat vahetati välja kõigi funktsionaalsustega pakiautomaadi
vastu, mis võimaldab uue teenusena ka saata pakke. Nüüd
saab pakke saata Omniva pakiautomaatidesse Eestis, Lätis ja
Leedus, postkontoritesse või
tellida kulleriga kohale viimine. Lisaks saab pakiautomaadist saata kuni L suuruses pakki ka mujale Euroopa Liidu piires.
Aktiivsete e-ostlejate jaoks
pakub pakiautomaat asukohalähedast pakkide saatmise/saamise võimalust. Ka eraisikuna
saab osaleda e-kaubanduses:
meil kõigil on kodus asju, mida
enam ei vaja. Uuele ringile saadetav asi teeb rõõmu saajale ja
on rahatark otsus müüjale ning

paki saab saata pakiautomaadi
abil üle Baltikumi. Jalavaeva ja
sõiduaja vähendamiseks saab
nüüd e-poest kiirelt ja mugavalt tellitud kaubad kätte. Vajadusel saab pakiautomaadi abil
toote ka tagastada.
Omniva pakiautomaadid
on ligipääsetavad kellaajast
ja nädalapäevast sõltumata,
need asuvad õues, kus inimesi on vähem ja nakatumise risk
on madalam. Pakiautomaatide puutetundlikke ekraane
puhastatakse regulaarselt, kuid
automaati saab kasutada ka
ilma ühiskasutatavate pindadega füüsiliselt kokku puutumata: Omniva pakiautomaadi
ekraan toimib ka kinnastega
ning kõikides automaatides
saab tasuda viipemaksega.
Kristina Haavala

Omniva meediasuhete juht

märts 2022 / nr 3 (279) 4

Aasta uus jaanua

Kodukasse
ei tohi jätta
kiibistamata
P

ärnu linnavalitsus tuletab
loomaomanikele meelde, et
kasside ja koerte pidamise eeskirja järgi peavad nii keskuslinnas Pärnus kui ka Audru, Paikuse ja Tõstamaa osavaldades peetavad kassid olema märgistatud
mikrokiibiga, millel on unikaalne kood, ja kaelarihmale kinnitatud märgistusega (omaniku
telefoninumbriga).
Pärnu linnavalitsuse linnamajanduse osakonnale on tulnud viimastel kuudel mitmeid
kaebusi hulkuvate kasside kohta, kellel puudub kiip ja kelle
omanikku pole võimalik tuvastada.
Rohkem on selliseid kaebusi laekunud Audru ja Tõstamaa
piirkonnast, Paikuselt ja keskuslinnast vähem.
Ringi ekslevaid piimavurre kutsutakse püüdma Pärnu
loomade varjupaiga töötajad,
aga on ka olnud juhtumeid, kus
kodanikud on ise varjupaigast
laenatud puuridega ula peal kassid kinni püüdnud ja Raba tänavale loomade varjupaika toimetanud.
Ette on tulnud sedagi, et isehakanud loomapüüdjad on kinni nabitud kassid viinud mõne
teise omavalitsuse territooriumil asuvasse varjupaika, kust
omanik oma lemmikut otsida
ei taipa. Ja kuna loomal puudub
kiip, siis ei leia tema peremeest
ka varjupaik.
Kuna Pärnu loomade varjupaiga kogemuse põhjal on inimeste huvi kasside kiipimise
vastu leige, eriti just hajaasustusega piirkondades, on paslik
meelde tuletada, et nii Pärnu
linna haldusterritooriumil elavad kassid kui ka koerad peavad
mõlemad olema nõuetekohaselt
märgistatud. Nõuded on mõlemale lemmikloomale samad:
loom tuleb märgistada mikrokiibiga ja registreerida kolme kuu

K
jooksul looma sündimise päevast või ühe kuu jooksul vanema
looma omandamise või valdusse saamise päevast, kui loomal ei
ole juba mikrokiipi. Looma peab
lisama lemmikloomade registrisse www.llr.ee, kuhu kantakse
omaniku nimi, elukoht, telefoninumber ja e-posti aadress; mikrokiibi kood, kui on, siis muud
looma märgistamisel kasutatud
tunnused (nt tätoveering); looma tõug, sugu, nimi, sünniaeg,
värv, eritunnused või välimuse kirjeldus. Lemmikloomade
registrisse kannab looma pärast
kiibistamist veterinaarkliinik,
loomade varjupaik (varjupaik
teeb ka kiipimisi), linnavalitsuse
linnamajanduse osakond või siis
loomaomanik ise.
Lisaks märgistamisele ja
registrisse kandmisele on äärmiselt oluline, et neljajalgne pereliige oleks kastreeritud või steriliseeritud. Kasside steriliseerimine/kastreerimine vähendab loomadel paaritumis- ja märgistamisvajadust, kiisu on rahulikum
ega kipu „küla peale“.
2021. aastal jõudis Pärnu keskuslinnast ja osavaldadest Pärnu loomade varjupaika 193 hulkuvat kassi. Oma koju tagasi sai
neist kõigest 29. Uue kodu leidis varjupaik 64 piimavurrule.
Kõik uude koju minevad kassid
on varjupaik kiibistanud, vaktsineerinud, teinud parasiiditõrjed
ja kui vanus lubab ka steriliseerinud/kastreerinud.
2020. aastal jõudis Pärnu
loomade varjupaika 260 kassi.
Omanik suudeti tuvastada vaid
33 kiisul ehk varjupaigast sai
tagasi oma koju vaid väike osa
kassidest.
Pärnu linna haldusterritooriumil kehtiv kasside ja koerte
pidamise eeskiri.
Anu Villmann

Pärnu linnavalitsuse
kommunikatsioonispetsialist

aroliine tegi eelmises
lehes natukene nalja ja
saatis lehe toimetajale
mitu aastat vana artikli. Uskumatu, mida kodus istumine
inimesega teeb. 1. aprill alles
tuleb, seega seekord saate õiget
lugu lugeda, millega noortekeskus tegeleb ja mida noored
teevad.
Uus aasta algas meil seekord kaheöise laagriga, mis leidis aset 5. - 7. jaanuarini Tõstamaa noortekeskuses. Esimesel päeval oli osalejaid 8, kuid
teisel päeval jäi meie laagrisse
6 noort. Laagri tegevuskava
ja reeglid panime laagrilistega
kohe paika ja kõik läks enamvähem planeeritult. Noored
olid väga asjalikud ja tublid
ning võtsid kõikidest kavandatud tegevustest osa. Laagri
tegevuste hulka kuulusid seekord Kahhoot!, mälumängud,
kaardi- ja lauamängud (Uno
flip, Sõnasõda, ÄSK noored,
Mistakos jne) fotojaht ja aadressijaht, laulude Alias, WRC
rally mäng, takistusjooks ja
muidugi ka lõunasöögiks suure ja maitsva hakkliha-juustu
pizza valmistamine. Mõlemad
laagriõhtud lõpetasime ﬁlmiõhtuga, valikutegid noored
ise. Kokkuvõtteks võib öelda,
et laager möödus väga kiirelt,
tegusalt ja lõbusalt! Kevadel
toimub järgmine.
Jaanuaris külastati noortekeskust 353 korda ja keskmiselt külastas noortekat
22 noort päevas! 10. jaanuaril toimus selle aasta esimene
kokandusring, kus valmistati
maitsev ja mahlane banaanikook. Järgmistes kokandusringides tegid noored kokad
pannkooke nii suitsukana täidisega kui ka moosi ja suhkruga, valmisid ka imemaitsvad
kanapulgad koos värske salatiga. Kuu lõpus valmisid imemaitsvad laavakoogid. Kokandusring on väga populaarne
just poiste seas.
Esmaspäeviti toimub meil
ka fotoring, kus osalejaid väga

palju ei ole, aga just täpselt nii
palju, et igaüks saab endale
kaamera, millega praktiseerida. Noored on teinud erinevaid pildiseeriaid – portreepildid, veepritsmete katsetused,
varjud jms. Kui fotokaamera
selgem, hakatakse õppima ka
fototöötlusprogrammi. Loodetavasti tuleb kevadel näitus
meie noorte fotodest.
Noortekeskuses on tore
kalender, kus on kirjas erinevad
vahvad tähtpäevad, mida ka
meie osaliselt tähistame. Näiteks 18. jaanuaril tähistatakse
üleilmset lumememme päeva!
Plaanisime seda koos tähistada lumememmede tegemisega, aga kuna lumi ei tahtnud
üldse pakkida, siis valmistasid
noored hoopis maitsvaid mufﬁneid meie köögis. 21. jaanuaril oli oravate päev! Hakkajad
noored olid valmis kõik selle puhul oravaid joonistama.
Saimegi täitsa suure ja vahva
näituse, mida näeb noortekas.
27. jaanuaril oli šokolaadikoogipäev ja selle puhul valmistas
Merili koos väikese abilisega
kõigile maiustamiseks suussulava šokolaadikoogi.
Kuu viimasel päeval saabusid lõpuks meie kööki uhiuued
tarvikud - noad, lõikelauad,
riivid, pannid jne, mis teevad
kindlasti noorte kokkamise
kergemaks ja mugavamaks.
Uus vahvli- ja võileivamasin
on kindlasti vajalik ka laagrites
kasutamiseks.
Veebruaris külastati noortekeskust vähem,vähem oli
lapsi ka koolimajas. Peasjalikult külastavad keskust oma
kooli õpilased. Veedetakse
sõpradega aega, oodatakse
bussi või huviringi minekut.
Esmaspäeviti esmalt ikka
kokandusring ja sellele järgneb
fotoring. Veebruaris valmistasid noored kokad esimesel
korral singi-seene-juustu täidisega ravioole, teisel korral valmisid erinevad smuutid ja viimati tehti kartulipannkooke.
Veebruarikuu alguses hää-
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rikuus

letasime, et valida parim sõber.
Nädala vältel meisterdati sõbrapäeva kaarte sõbrapäeva postkasti panekuks sõprade rõõmustamiseks.
Enne sõbrapäeva tähistasime
turvalise interneti päeva. Arutleti, kuidas käituda internetis ja
huvilistel oli võimalus mängida
QR koodi mängu. 11. veebruaril pidasime valge T-särgi päeva.

Saime teada ka, et valge T-särk ei
ole noorte seas väga populaarne.
Sõbrapäeval tervitas noorsootöötaja Karoliine kõiki isiklikult ja poetas ka väikese kingituse. Sel päeval said kõik huvilised
sõbraga pilti teha. Priilt sai kasutada erinevaid karnevali aksessuaare ja fotoringi noored panid
üles fotoseina. Fotograafideks
olid meie enda fotoringi noored
ja modelle jätkus.
23. veebruaril läksime koos
kooli esindusega Pärnu jalutuskäigule, mis oli organiseeritud
Eesti Vabariigi 104. aastapäeva puhul. Rongkäik algas Alevi
kalmistu juurest, kus kõigepealt
asetati pärjad Vabadussõjas langenute ausamba jalamile, edasi jalutati pidulikult Iseseisvuse
väljakule, kus toimus kontsertaktus.

Veebruarikuu lõpetasime
pähkel šokolaadis tähtpäevaga
ja nii magusalt algaski koolivaheaeg!
Koolivaheajal oli külastajaid
vähe, aga soovijatel oli võimalus
olemas. Tähistasime vastlapäeva ja tegime viimased kelgusõidud. Pikima sõidu tegi Eliisabeth. Peale kelgutamist läksime
tuppa vahvleid sööma. Sel nädalal toimus ka ﬁlmipäev ja mängude päev.
Märtsikuu tuli päikseliselt.
Nagu ikka igal esmaspäeval
toimus ja toimub ka edaspidi
kokandusring ja fotoring. Sel
kuul tähistasime ka naistepäeva,
plaksumaisipäeva, emakeelepäeva, panda päeva, vaata netist
päeva, vahvlipäeva, illusioonipäeva ja kevade algust. Kokandusringides valmisid maitsev

riisisalat, magusad vahvlid ja
porganditega praekartulid, mille
kõrvale tehti kodujuustu-hapukoore-heeringa salat.
Tulemas on veel teistsorti
üritusi, kus noortekeskus kaasa lööb – Tõstamaa rahvamaja
sünnipäev, lauluvõistlus, emadepäev, RäimeWest ja lastekaitsepäev. Kindlasti teeme enne
suve mõne laagri, nt 16. - 17.
aprill on minilaager noortekeskuses, kus kõige põnevamaks
tegevuseks on hüpete töötuba, mida viib läbi akrobaatikakool PartnerAkro. Juunikuus on
plaanis teha ka kaheöine laager
Ermistu Puhkülas. Seega jälgige
infot meie facebooki ja instagrami lehel.
Päikselisi päevi!
Karoliine ja Janika

Tõstamaa noortekeskuse noorsootöötajad
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Taimede ja seemnete ostmise ABC
Kui mitte kõik, siis vähemalt
paljud inimesed armastavad
elusaid taimi ja kaunistavad
nendega oma maja, rõdu
või aiamaad. Ja kes ei tahaks
istutada ja kasvatada värskeid
ürte, kartuleid, maasikapõõsaid ja viljapuid, mis silmailu
pakuvad ja hinge rõõmustavad! Niisiis tuletame meelde
mõned reeglid.
Ostke ainult terveid taimi –
nii säästate raha ja närve, mida
taimehaiguste ja kahjurite vastu
võitlemine kulutab.
Valige taimed alati selle järgi, kuhu kavatsete need istutada. Vastasel juhul ei saa taim piisavalt valgust ega toitaineid, on
stressis ja muutub vastuvõtlikumaks haigustekitajatele ja kahjuritele, mida tõmbavad ligi stressis taimedest erituvad ained.
Vähem oluline on see, kust
ja kuidas kavatsete taimi osta.
Kõige usaldusväärsem on taime
osta aianduskeskusest või puukoolist. Miks just sealt? Nii on
ostjal võimalus taim ise üle vaa-

data ning veenduda, et visuaalsel vaatlusel ei ole märke kahjurite esinemisest või muudest
kahjustustest. Seal tagatakse taimedele korralik hooldus ja sobivad tingimused, sest kaup peab
ju pikaks ajaks atraktiivseks jääma.
Kohalikes puukoolides kasvatatavad taimed on kohalike
kliimatingimustega paremini
kohanenud. Lisaks saab puukooli omanik nõu anda, kuidas
valitud taimi õigesti istutada ja
hooldada (väetada, kärpida).
Enamik taimede tootmise ja
müügiga tegelevatest puukoolidest on kantud taimetervise
registrisse ning nende tegevust
kontrollivad regulaarselt Põllumajandus- ja toiduameti spetsialistid. Kontrolli käigus kontrollitakse taimede vastavust
kehtestatud fütosanitaarnõuetele.
Tasub teada, et Eestis kehtivad teatud taimeliikidele kindlad fütosanitaarnõuded ja isegi
impordipiirangud Euroopa Liidu piires.
Kui plaanite osta patogeeni Erwinia amylovora e viljapuu-bakterpõletiku (lisainfo https ://pta .agri.ee/
taimekahjustajad#viljapuubakterplet) suhtes haavatavaid dekoratiiv- või viljataimi
– õun (Malus sp.), pirn (Pyrus
sp.), pihlakas (Sorbus sp.), viirpuu (Crataegus sp.), tuhkpuu
(Cotoneaster sp.), toompihlakas
(Amelanchier sp.), ebaküdoonia (Chaenomeles sp.), küdoonia (Cydonia sp.), Davidi fotiinia
(Photinia davidiana), villpööris
(Eriobotrya), tuliastel (Pyracantha) –, siis need peavad vastama
kaitseala nõuetele seoses patogeeniga.
Eestis on alates 2005. aastast
selle taudi suhtes kaitsevööndi
staatus ning taimi saab siia tuua
ainult puhvertsoonidest või
samasugustest kaitsevöönditest
(Soome, Läti, Leedu) nagu Eesti ise.
Loetletud taimede müügil
jaemüügipunktides tuleb neile

Foto 1. Kaitsealale kohustuslik taimepass tõendab, et istikud pärinevad viljapuu-bakterpõletikust (Erwinia amylovora) vabadest
piirkondadest ning Eestis toodetud istikute puhul kontrollitud
tootmiskohtadest, kus on igal aastal viljapuu-bakterpõletiku
määramiseks proovid võetud.

kaasa anda taimepassid, millel
on nende jaoks kohustuslik PZERWIAM märgistus (vt foto 1).
Kui märgistus puudub, siis on
tegemist fütosanitaarnõuete rikkumisega, millest tuleks teatada
Põllumajandus- ja toiduametile e-posti teel taimetervis@pta.
agri.ee.
Kui soovite kartulit kasvatada, on soovitatav osta istutusmaterjaliks sertifitseeritud
seemnekartul.
Aianduskeskused pakuvad
üsna laias valikus erineva valmimisperioodiga kartulisorte alates varasest ja keskvalmivatest
ning lõpetades hilistega. See on
kvaliteetne sordile vastav istutusmaterjal, mis on vaba karantiinihaigustest ja kahjuritest. Kui
ostate seemnekartuli, on garanteeritud suurem ja hea kvaliteediga saak.
Seemnekartulit ostes tuleks
tähelepanu pöörata pakendile
kinnitatud etiketi olemasolule. See sisaldab sertiﬁtseerimisandmeid ja taimepassi (vt foto
2). Tungivalt ei soovita kasutada
istutusmaterjalina söögikartulit.
See materjal võib olla nakatunud viiruste või kahjuritega, mis
võivad märkimisväärselt vähendada kartuli kvaliteeti ja saagikust, samuti nakatada teisi peremeeskultuure.
Mis tahes Eestis või teistes
ELi riikides toodetud taimede

Foto 2. Seemnekartuli sertifitseerimisandmete etikett ja
taimepass.

või seemnete ostmisel veebist
tuleks tähelepanu pöörata taimepassi olemasolule, mis kinnitab, et taimed on tootnud registreeritud tootja, kelle üle teostatakse fütosanitaarjärelevalvet.
Kui ostmisel ei esitata taimepassi, siis andke sellest teada, saates
meili aadressile taimetervis@
pta.agri.ee.
Huvipakkuva taimse toodangu kohta täpse info saamiseks
soovitame pöörduda Põllumajandus- ja toiduameti spetsialistide poole (www.pta.agri.ee) või
kirjutada e-posti aadressil pta@
pta.agri.ee või taimetervis@pta.
аgri.ee.
Maria Brizmer

Põllumajandus- ja toiduamet
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Lemmikloomade vaktsineerimine
marutaudi vastu on hädavajalik
Koerte ja kasside vaktsineerimine marutaudi vastu on
parim viis kaitsta lemmikud
surmava nakkushaiguse eest.
Lemmiklooma vaktsineerimine aitab ennetada inimeste
võimalikku nakatumist haigusesse, mis lõppeb surmaga.
Põllumajandus- ja Toiduameti loomatervise ja -heaoluosakonna peaspetsialisti
Enel Hakmanni sõnul on Eestis väga palju koeri ja kasse, kes
on marutaudi vastu vaktsineerimata. Täna pole marutaud
meil levinud, kuid see olukord
võib väga kergelt muutuda, sest
haigust levitavad metsloomad,
kes võivad meieni jõuda nakatunud naaberriigist üle piiri tulles.”
Lisaks võib marutaud kergesti
levida kaugete vahemaade taha
vaktsineerimata lemmikloomaga, kes liigub inimesega kaasa
ühest riigist teise.

Eesti on olnud tänu kestvatele tõrjemeetmetele juba kümnendi marutaudivaba maa, kuid
see raske haigus ohustab meid
pidevalt.
„Kuna soovime sõja tõttu
kannatavaid loomi ning nende
omanikke aidata, peame arvestama, et käesoleval ajal kaasneb
selliste loomade Eestisse jõudmisega marutaudi nakatumise
riski mõõdukas tõus. PTA koostöös loomaarstidega teeb kõik,
et kaasnevaid riske maandada,
aidates põgenike loomi identifitseerida, vaktsineerida ning
korda teha dokumentatsioon.
Samuti kontrollitakse üle saabuvate loomade terviseseisund
ning antakse omanikele käitumisjuhised haigusriskide vähendamiseks.
Kutsume kõiki Eesti lemmikloomaomanikke panustama sõja
tõttu kannatavate loomade abistamiseks ning meie oma lem-

mikloomapopulatsiooni tervisliku seisundi hoidmiseks. Palume lemmikloomaomanikel vaadata üle, kas nende koer ja kass
on viimase kahe aasta jooksul
vaktsineeritud marutaudi vastu. Juhul, kui regulaarne marutaudivastane vaktsineerimine
on jäänud tegemata, palume

pöörduda esimesel võimalusel
loomaarsti poole,” kutsub Hakmann inimesi oma lemmikuid
vaktsineerima.
Rohkem infot lemmikloomade vaktsineerimise ja marutaudi
kohta leiab lehelt marutaud.ee.
Põllumajandus- ja Toiduamet

28. veebruaril leidis aset
Tõstamaa rahvamajas ja
rahvamaja õuealal kogupere vastlatrall, kus väikeste
ja suurte piduliste meelt
lahutas Pipi. Osavõtt oli
oodatust aktiivsem ja
ühiselt sai lastud nii pikim
liug, vigurlaskumine kui
ka tantsitud, mängitud ja
hernesuppi söödud.
5. märtsil toimus Tõstamaa mõisas kontsert „Kolm meest, naine ja
90ndad“. Kontserdil kõlasid nii kaunid klassikalised palad kui ka hoogsad
90ndatele iseloomulikud diskolood.
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Lapitehnika ka
L

apitehnika kui säästlik käsitööliik on meie kodudes
ammu tuntud. Aegade jooksul
on järelejäänud riidetükkidest
valmistatud tekke, patju ja seinavaipu – nahajääkidest käeja rahakotte ning mitmesugust
nahkehistööd.
Tõstamaal on lapitöö au sees,
sest eestvedajaks on selle ala
entusiast Pille Martson. Igal aastal vallapäevade aegu on rahvamaja seinad kaetud imeliste tekkide-vaipadega, mis on valmistatud asjahuviliste rühma poolt
Pille juhendamisel.
Pille on külastanud paljusid
vabariigis korraldatud esinduslikke näitusi. Huvitavad tööd ja
nipid jäädvustab Pille mälus ja
fotodel ning jagab kogutud tar-

9 (279) nr 3 / 2022 märts

sutusega võib üllatada

KUHU MINNA?

APRILL
Laupäeval, 9. aprill kell 12
Tõstamaa rahvamajas/rahvamaja õuealal
tähistame rahvamaja sünnipäeva varakevadise
perepäevaga!
Teisipäeval, 19. aprillil kell 9 - 11 Tõstamaa rahvamajas
Pärnu Haigla verekeskuse DOONORIPÄEV
Kaasa võtta isikut tõendav dokument,
raudne tervis ja rõõmus meel!
Reedel, 22. aprillil kell 11 Tõstamaa rahvamajas
lauluvõistlus „MUUSIKA MEID KÕIKI SEOB“
Reedel, 22. aprillil Tõstamaa rahvamajas
Siiri Metsamägi näituse „Nurrikud Pärnus“ avamine
Laupäeval, 23. aprillil
JÜRIÖÖ JOOKS
kell 21 Tõstamaa rahvamajas
JÜRIÖÖ JOOKSU järelpidu,
tantsuks mängib ansambel MANIJA POISID
kusi oma juhendatavatele. Loomingulise inimesena mõtleb ta
lapitehnikas esemetele mitmesuguseid uusi kasutusvõimalusi.
Näiteks on ta osanud lapitehnika siduda geneoloogiaga (suguvõsa uurimisega). Pille pani
suguvõsa kokkutulekutel tähele, et paberkandja laguneb kiiresti tiheda kasutamise käigus.
Martson võttis paberi asemel
kasutusele tekstiili. Mitme
ruutmeetri suurusele pinnale
paigutas ta sadu mitmevärvilisi

ovaalseid lapikesi isiku nime,
eluea aastate ja kuupäevadega.
Tulemus on vastupidav nii
näitustel eksponeerimisel kui ka
suguvõsa kokkutulekutel oma
sugupuu tutvustamisel.
Selline tekstiiline sugupuu on
omapärane ja kaunis kingitus
pererahvale. Ka tavavaatajale on
meeldivaks üllatuseks lapitehnika uudne käsitlus Pille Martsoni
moodi.
Efeline

Laupäeval, 30. aprillil kell 16 Tõstamaa rahvamajas
Tornimäe näitseltsi etendus
„Pansionaat Eluratas“

MAI
Neljapäeval, 5.mail kell 18 Tõstamaa rahvamajas
südantsoojendav EMADEPÄEVA KONTSERT
Laupäeval, 14. mail kell 10 - 14 Lao kalasadamas
RäimeWest 2022
peaesineja räim, lusti ja lõbu pakuvad ansambel
REGATT ja paljud teised esinejaid
Kogu päev Tõstamaa Meierei Restos
RäimeWesti eripakkumised, temaatiline kalaõhtusöök
Räim ja Sõbrad
kell 21 Tõstamaa rahvamajas
RäimeWest 2022 järelpidu ansambliga KUKERPILLID,
silmailu pakub tantsutrupp Celavy
Reedel, 20. mail kell 19 Tõstamaa rahvamajas
Pärnu kunstide kooli orkestri KONTSERT

JUUNI
Kolmapäeval, 1. juunil kell 14
Tõstamaa rahvamajas/rahvamaja õuealal
LASTEKAITSEPÄEVA LÕBUS PROGRAMM,
Tõstamaa lasteaia 65. sünnipäeva tähistamine
Laupäeval, 4. juunil kell 12 Tõstamaa mõisas
MÕISAKOOL 100 - Tõstamaa keskkooli juubeli
tähistamine ja vilistlaste kokkutulek
Neljapäeval, 23. juunil Tõstamaa laululaval
JAANITULI 2022, tantsuks mängib ansambel Player
Kultuurikavas võib ette tulla muudatusi ja täiendusi.
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Õnnitleme uusi
ilmakodanikke ja
nende vanemaid
!
Morten Eeskivi – 9.03.2022

