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“
Ferrum Romanticus ehk armastus raua 
või ka kui armastus rasketehnika vastu.

Me ei pea pöörduma perearst dr 
Madis Veskimäe poole selleks, saamaks 
teada, et selline haigus on küljes Rutmar 
Nurmel (Harjase), Indrek Merasel (Mer-
tex Mets), Margus- ja Karl-Markus Tuul-
mehel (Tekamer), Raido Salgal (Trimastar), 
Rainer- ja Jürgen Rannal (Sillametsa Talu), 
Eimar Martsonil ja Ergo Juursalul (Sooselja) 
ja Ragnar Teearul (Raveela). Gripp, koroona 
jms on selle kõrval köki möki ja ütleme nii, 
et see haigus ei ole pehmodele. 

Igastahes, Tõstamaal läks raskehnika jõu-
lupuhkusele,” ütleb jõuluromantilise raske-
tehnika teemapargiidee autor Alo Tomson. 
Välja tuli mitte mingi tilu-lilu vaid ekstra-eri-
ülivahva jõulusõnum väikeselt Tõstamaalt. 

Au ja kiitus tegijatele! TT

Raudne jõuluromantika 
sündis soojade südametega 
rasketehnika meeste poolt
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P
ikkade pimedate õhtutega hakkab 
süvenema nälg-kultuurinälg. Hing 
ihkab, aga äratõuke momendini on 

raske jõuda. Piinlikult kaua ei olnud oope-
ris käinud ja nüüd võtsingi Puccini tõsiselt 
ette. Ooper käis ka puhvetis, sest lauake-
se hea ja paremaga sai kodunt kenasti ära 
osta. Hiline õhtusöök noorpõlves armas-
tatud restoranis ning saigi üks vaimustav ja 
elamusi täis päev teoks. 

Järgmisel päeval võtsin nõuks Narva 
rongiga Rakverre sõita, et külastada ema. 
Viimati sõitsin raudruunaga sealkandis 
keskkooli ajal. Huvitav oli. Rahvast tulvil 
vagunis räägiti elust, tukuti, passiti telefo-
nis. Ümisesin omaette Puccinit ja jälgisin 
aknatagust lumivalget kargust, metsatu-
kad vaheldusid majapidamistega, korsten-
dest tõusis taeva poole tikksirgeid suitsu-
sambaid. Pärispildid päriseesti pärisjõulu-
maalt. Meeldiv konduktoriproua seletas, 
et Aegviidus läheme kõik maha ja sõidame 
kuni Tapani bussidega. Remont. Nõnda 
siugleski inimrong bussiparkla suunas ja 
meile vastu samasugune rahvajoru otsaga 
rongi poole. Täpselt keset raudteed möö-
dusime üksteisest väga lähedalt. Ja sealt ta 
tuli, vaatas otsa, naeratas ning juba kandis 
inimvool meid erinevatesse suundadesse. 

Tõnu Õnnepalu ma isiklikult ei tunne, 
aga kuulan ja loen tema kirjutisi heal mee-
lel sest ta oskab hetke kirjeldada nii paga-
nama hästi. Olime eelmisel õhtul sõprade-
ga kirjanikuhärra teostest pikalt rääkinud. 
Vist ka sellepärast, et viimase luuleraamatu 
pildid joonistas mu oma laps. Igatahes oli 
see ilmutuslik kohtumine kole armas. 

Tapal tegid sõitjad jälle väikese manööv-
ri ning Rakveres kargasin rõõmsasti ron-
gist välja. Lihtne rongisõit kujunes mulle 
tõeliseks sündmuseks. 

Koju jõudes sain lugejalt pildi Tõstamaa 
raamatukokku värskelt saabunud Õnnepa-
lu luulekogust. 

Ül le Tamm, toi me ta ja

1. detsembril algab uus jäätmehoolJUHTKIRI

Alates 1. detsembrist tuleb Pärnus ja 
tema osavaldades jäätmeid varasemast 
rohkem sorteerida, kõiki jäätmeliike 
ühte konteinerisse panna ei tohi.

Selle aasta 1. detsembrist kuni 2027. aas-
ta augusti lõpuni osutab Pärnus ja tema 
osavaldades korraldatud jäätmeveo teenust 
AS Ragn-Sells. Omavalitsus on jaotatud 
kolmeks piirkonnaks (Pärnu paremkalda 
linnaosad, Pärnu vasakkalda linnaosad ning 
osavallad), kus kehtivad erinevad hinnad. 
Ära viidavaid jäätmeid hakatakse kaaluma 
alates 2025. aasta 1. märtsist, esialgu seda 
veel ei tehta.

Enne 1. detsembrit tuleb Ragn-Sellsiga 
sõlmida uus leping. Selleks on vaja digiall-
kirjastatud leping saata e-posti aadressil 
info@ragnsells.ee või allkirjastatud paber-
leping postiaadressil Suur-Sõjamäe tn 50a, 
11415, Tallinn või Lille 4-214, 80041, Pärnu. 
Uued lepingud on Ragn-Sells jäätmeveole-
pingute kontaktisikutele saatnud.

Jäätmete liigiti kogumise tingimused ja 
äraveo minimaalne sagedus sõltuvad sel-
lest, kas te elate korterelamus, tiheasustus-
alal või tihedalt asustatud hoonestatud alal 
paiknevas eramus või hajaasustusalal asu-
vas eramus. Juriidilistele isikutele ja asutus-
tele kehtivad elanikest erinevad tingimu-
sed.

Korterelamute juures peab alates det-
sembrist olema vähemalt neli konteinerit. 
Vahet pole, kas korterelamu asub linnas või 
hajaasustusalal.

Korterelamute juures peavad olema 
vähemalt kord kuus tühjendatav segaolme-
jäätmete konteiner, vähemalt kord kuus 
tühjendatav paberi ja kartongi konteiner, 
vähemalt kord nädalas tühjendatav köögi- 
ja sööklajäätmete mahuti ja vastavalt vaja-
dusele tühjendatav pakendijäätmete kon-
teiner. Biolagunevaid aia- ja haljastusjäät-
meid viiakse ära aprilli algusest novembri 
lõpuni vastavalt tellimusele kas kompos-
teeruvate kottidega või jäätmekonteineris-
se kogutuna, suurjäätmeid vastavalt telli-
musele.

Liigiti kogutavaid jäätmeid (paberit 
ja pappi, biolagunevaid ja ohtlikke jäät-
meid, plast-, metall-, tetra- ja klaaspaken-
deid, suurjäätmeid, vanu rehve ja akusid, 
ehitusjäätmeid, elektroonikat jm) ei tohi 
segaolmejäätmete sekka panna. Ragn-Sells 
kontrollib enne tühjendamist mahuti sisu 
ja võib võtta valede jäätmete eest lisatasu. 
Lisatasu võib võtta ka siis, kui mahuti on 
ületäitunud või selle kõrvale on jäätmeid 

pandud.
Paber ja kartong tuleb mahutisse panna 

puhta ja kuivana, pappkarbid kokku vaju-
tada. Niimoodi säästate te ruumi ega lase 
konteineril kiiresti täituda.

Köögi- ja sööklajäätmete konteinerid 
vooderdab Ragn-Sells biokotiga. Mahutis-
se tuleb jäätmed panna lahtiselt, paberkotis 
või täielikult biolagunevas kotis, kilekotis 
sinna jäätmeid panna ei tohi.

Segapakendi mahutisse pandavad 
pakendid peaksid olema enam-vähem puh-
tad, tetrapakid kokku vajutatud.

Tiheasustusalal asuva eramu juures peab 
olema vähemalt segaolmejäätmete kontei-
ner, mida tühjendatakse vähemalt kord 
kuus. Kui biojäätmete kompostimine on 
tekkekohas tagatud, võib jäätmeid ära anda 
kord kahe kuu jooksul.

Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete 
kogumiseks tiheasustusala eramus on vaja-
lik kas nõuetekohane kinnine komposter 
või jäätmemahuti, mille tühjendamine peab 
toimuma vähemalt korra nädalas. Biolagu-
nevate aia- ja haljastusjäätmete äravedu toi-
mub aprilli algusest novembri lõpuni vasta-
valt tellimusele kas komposteeruvate kot-
tidega või jäätmekonteinerisse kogutuna.

Võimalusel tuleks tiheasustusala eramus 
eraldi koguda ka paber ja kartong. Lisatee-
nusena on võimalik tellida pakendijäätmete 
äravedu, täitunud kollase pakendikoti viib 
ära ja toob uue asemele Ragn Sells. Puhtaid 
ja kokku vajutatud pakendeid võib ka mõne 
taaskasutusorganisatsiooni avalikku kon-
teinerisse viia, jälgides, et sinna viidav sobib 
just sellesse konteinerisse.

Hajaasustusalal paikneva eramu juures 
peab olema segaolmejäätmete konteiner, 
mille minimaalne tühjendamissagedus on 
kord kahe kuu jooksul. Bioloogilised jäät-
med tuleb kompostida oma kinnistu piires, 
soovi korral võib eraldi koguda paberit ja 
kartongi. Võimalik on tellida kollase paken-
dikotiga pakendijäätmete äravedu või need 
ise avalikku konteinerisse viia.

Juriidilised isikud peavad kasutama 
vähemalt nelja konteinerit. Segaolme-
jäätmete mahutit ning paberi ja kartongi 
mahutit tuleb tühjendada vähemalt kord 
kuus, biolagunevate köögi- ja sööklajäät-
mete mahutit vähemalt korra nädalas. 
Samuti tuleb eraldi koguda pakendeid, kuid 
selle konteinerit ei pea just tingimata Ragn-
Sellsilt tellima.

Biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete 
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duse periood
äravedu toimub aprilli algusest 
novembri lõpuni vastavalt tel-
limusele kas komposteeruvate 
kottidega või jäätmekonteine-
risse kogutuna. Suurjäätmeid 
viiakse ära vastavalt tellimusele.

Kui jäätmevaldaja ei ela või 
ei tegutse alaliselt kinnistul, 
võib linnavalitsus jäätmevalda-
ja erandkorras korraldatud jäät-
meveoga mitteliitunuks lugeda. 
Jäätmeveost vabastusi ja ühi-
se mahuti kasutamise nõusole-
kuid annab linnavalitsus, taotlus 
tuleks saata kas e-posti aadressil 
linnavalitsus@parnu.ee või pos-
tiaadressil Suur-Sepa 16, 80098, 
Pärnu linn, Pärnu linn. Sortee-
rimise juhendeid ja näpunäiteid 
leiab Ragn-Sellsi kodulehelt.

Lisainfo Tõstamaa osavallas: 
Anu Peterson, Pärnu linna-

valitsuse keskkonna- ja 
heakorraspetsialist Tõstamaal, 

anu.peterson@parnu.ee, 
tel 5558 9798 

Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik

Pakendite sorteerimise 
vallas on palju müüte, mis 
teevad jäätmete liigiti kogu-
mise pealtnäha keeruliseks. 
Tegelikult ei tohiks aga üle 
mõelda – iga pakendi koht 
on pakendikonteineris.

Inimesed on sageli segadu-
ses, kui peavad tekkinud prügi 
edasise saatuse osas pead murd-
ma, on siis tegu segaolme- või 
pakendijäätmetega. Otsustamist 
ei lihtsusta ka levinud arvamus, 
et pakendeid tuleb materjali jär-
gi eraldada. Tegelikult ei pea tar-
bija selle üle ise pead murdma. 
Kõige lihtsam on meelde jätta, 
et kõik pakendid, mille sees on 
olnud mistahes toode, käivad 
alati pakendikonteinerisse. Olgu 
nendeks siis jogurti- ja võikar-
bid, õli- ja majoneesipudelid, 
kileümbrised või -kotid, pakke-
kile, aga ka mahla- ja piimapa-

kid, konservikarbid ja purgid 
jne.

Aga kui puhtad nad peavad 
konteinerisse pannes olema? 
Pakendeid ei pea vee ja seebi-
ga pesema. Kõik pakendid pes-
takse tööstuslikult üle, seetõt-
tu pole mõtet vett ja energiat 
topelt kulutada. Küll aga tuleks 
need toidust-joogist tühjendada 
ja vaadata, et nad oleks piisavalt 
kuivad, et ülejäänud pakendeid 
konteineris ära ei määri. Söö-
miskõlbulik saagu söödud, bio-
jäätmete eraldi konteinerisse või 
komposti.

Kuid pakendikonteineris-
se võib panna lisaks ka tarbe-
kauba pakendeid: šampooni- 
ja kreemipudeleid, pakkekilet, 
puhastusvahendite pudeleid, 
pesupulbri koti ja teisi toodete 
ümber olevaid plastpakendeid. 
Kõik need tuleb enne muidugi 
tühjaks kasutada.

Seega, pakend on alati 
pakend ja läheb pakendikon-
teinerisse. „Tarbijana me ei pea 
teadma, millisest materjalist 
pakendeid saab ümber töödelda 
ja millised lõpetavad tegelikult 
energiatootmiseks otse põletu-
sahjus. Selle otsuse teevad meie 
eest ära jäätmekäitlejad, kes pea-
vad vastavalt ka õiglast hinda 
maksma,“ ütles keskkonnami-
nister Madis Kallas.

Küll aga sõltub see igaühest, 
et pakendid jõuaksid pakendi-
konteinerisse. See on ka raha-
kotile nutikas harjumus. Kui 
segaolmejäätmete äraveo eest 
peavad elanikud maksma, siis 
liigiti kogutud pakendijäätme-
te äraandmine on tasuta. „See-
tõttu pole kuigi mõistlik maks-
ta pakendite eest kaks korda – 
poes ostuhetkel koos tootega 
ning hiljem uuesti prügiveoga,“ 
rääkis Kallas. Ainult sorteeri-

tud pakenditel on lootus min-
na uuele ringile. Eestis tehakse 
plastijäätmetest graanuleid, mil-
lest saab omakorda toota näiteks 
lambilüliteid, pistikuid, aga ka 
klaasvilla ja fl iisi. Miks on oluli-
ne, et kõik pakendid jõuaks alati 
pakendikonteinerisse? Tarbija-
na me saame teha toidu ja asjade 
ostmisel valikuid selle hulgast, 
mida meile poes pakutakse. Ka 
pakendite puhul peame tege-
ma otsuseid kaubavaliku piires 
– seega ei jõua meie pakendi-
eelistused kuigi hästi tootjateni. 
Aga me saame tootjaid mõju-
tada muul viisil. Mida rohkem 
“nurjatud” pakendeid jõuab 
tagasi pakendikonteinerisse, 
seda enam on pakenditootjad 
motiveeritud looma pakendeid, 
mida saaks päriselt uuesti ring-
lusse võtta.

Gerly Mägi
Keskkonnaministeerium

Pakendite sorteerimine ajab segadusse? Sellele on lihtne lahendus

Ü
he Tõstamaa majapi-
damise riiulilt võib lei-
da pildi viieaastasestt 

poisist, kes poseerib lõõtspilli-
ga. 

Kooliajal hakkas pikk ja 
tõmmu noormees kaaslastele 
vägagi silma. Näitlemist, pilli-
mängu ja luulelugemist harras-
tav noormees pani nii mõnegi 
tütarlapse südame helisema. 
Isegi äsja koolipingist tulnud 
noore meesõpetaja popu-
laarsus kahvatus tema kõrval. 
Mõnikord küsis õpetaja pois-
telt, kas võtame ainet edasi või 
räägime elust ja alati valisid 
poisid elu, see oli nii huvitav. 

Kevade poole oli ka kol-
mas variant – töö kooliaias. 
Siis valiti töö, aga palju hiljem 
poisid ikkagi tunnistasid, et ega 
väga ei viitsinud, aga kohuse-
tunne oli neil juba siis olemas.

Häid kombeid õpetas sil-
mapaistvale noormehele tema 

isa. Vastutulijaid tervitades ei 
unusta ta kunagi käsi tasku-
sügavusse ning tunneb teisigi 
häid kombeid. Tuttavamatega 
räägib ikka mõne lause juttu ja 
viskab väljapeetud nalja. 

Omal ajal tahtis Tallinna 
Pedagoogilisse Instituuti kul-
tuurharidust õppima minna, 
aga ei saanud sisse. Tõstamaa 
on sellest ainult võitnud. Kord 
päästis ta järvel ümberläinud 
paadist mitu inimest, häda-
ga olid pikal poisil naksti jalad 
põhjas. Aitab kõiki heal meelel, 
aga ise abi küsima ei tõtta.

Teatris käimine on jätkuvalt 
tema suur hobi, aga ka lugemi-
ne ja ise lavalaudadel hullami-
ne. Muidugi ka bändis osalemi-
ne ning Tõstamaa Lusti ja Lõbu 
Seltsiga ahvenaid taga ajada või 
matkal käia. 

Seltskondlikust tegevusest 
hoolimata on ta nagu kass, kes 
kõnnib omapead, aga päris 
uudishimulik kass. Ta teab asja-

dest rohkem kui me arvata või-
me!

Kunagi kutsuti teda Mäe-
küla piimameheks, siis kui pii-
maautoga ringi vuras. Nüüd 
on mees SUFEs mitu paari sus-
se ära kulutanud ning aastad 
muudkui lendavad. Öeldakse, 
et meie laitmatult tuksuva Tõs-
tamaa taga on just see mees. 
Jaanipäeva tulesüütamised on 
ikka tema kätes olnud. Hiljuti 
õnnestus kaasal ta lõunamaa 
palmide alla meelitada, aga 
üsna kohe oli kodualevis jama 
majas, peaaegu sõja seisukord. 
Õhtuti võib teda kohata alevi-
vahel jalutamas. Ainult tema 
teab milline masinavärk tuk-
sub alevi all maapõues ja kuidas 
saab valgus posti otsa.

Kallis kaasteeline, olgu sul 
ikka jalad põjas ja hea luuletus 
huulil ! 

Elagu Enn Martson 55!

Sõbrad-kaasteelised

Prožektorite valguses on meie juhtiv 
lavajõud, sõber ja kaaslane……
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Me elame imelisel ajal, 
kui enamus tegevusi 
saab läbi viia interne-

tis. Kindlasti kasutavad internet-
ti igapäevaselt ka kõik need, kes 
pakuvad oma tooteid või teenu-
seid. Ja ometi on üks sündmus 
aastas, millal iga kauplemisest 
huvitatu peab inimestega päri-
selt oma müügileti taga silmast-
silma kohtuma. See on jõuluaeg 
ja jõululaadad.

Iga laat on selle koha nägu ja 
neid tehakse kogukonna huvide 
eest seistes. Ootasin selle aasta-
se Tõstamaa jõululaada reklaa-
mi, et teada, millal see laat rah-
vamajas toimub, sest olin selleks 
valmistunud terve aasta.

Mul on pakkuda erinevat 
sorti kaupa – käsitöömoosid 
nii söögiks kui joogiks, maitsev 
piparkoogitaigen ja piparkoo-
gid, maitse- ja ravimtaimed, aga 
ka õmblustööd. Pidulikud jõu-
lulinad ja taldrikualused. Kui 
minna nii olulisele laadale nagu 
seda on jõululaat, siis peab kind-
lasti kogu kauba kaasa võtma ja 
maksimaalselt hästi laadalistele 
näitama. Muidu polegi mõtet 
minna. Siinkandis on selleks 
sobivam paik olnud Tõstamaa 
rahvamaja – ruumikas, talvise 
kliima eest kaitstud ja soe.

Teade ilmuski. Jõululaat toi-
mub. Kas ma saan õigesti aru, et 
laat on õues ja ühe asutuse taga-

hoovis, mis paratamatult tekitab 
küsimuse - miks seal? Siis võiks 
laada hoopis toidupoe juur-
de viia, kus rahvast liigub kõige 
rohkem. Jääb arusaamatuks, kas 
asutus ise on suletud või siiski 
avatud? Kas see on selle asutuse 
laat? Ei. Lugesin uuesti, et kor-
raldaja on Tõstamaa rahvama-
ja. Miks seda korraldab rahva-
maja? Milleks otsida uut kohta 
eraettevõtte hoovis, kus kuulda-
vasti veel ehitatakse seda ringi ja 
kohendatakse õues asuvaid abi-
hooneid, kui on hästitoimiv pika 
traditsiooniga kogukonda liitev 
ühisürituste läbiviimise paik 
juba olemas – rahvamaja?

Paljud jõululaadad toimuvad 
tõepoolest õues, aga kel vähegi 
võimalik toob selle ürituse sise-
ruumi, et talvisel ajal ei peaks 
sõltuma talveilmast ja saaks pak-
kuda osalemisvõimalust kõigile 
oma kogukonna liikmetele, kes 
seda vähegi soovivad. Sinna 
hulka kuuluvad ka eakad ja eri-
vajadusega inimesed. Kas nen-
de peale on mõeldud ja kõigile 
sobib õues mitu tundi rõskuse 
käes seista?

Kas olete seisnud õues ühe 
koha peal mitu tundi järjest? 
Suvel? Praami sabas? Mina olen. 
Aga Tõstamaa osavallapäevade 
turuhommikul. Augustis. Väga 
tore oli. Aga talvel? Proovige. 
Minge näiteks homme hommi-

kul õue ja seiske kaks tundi oma 
postkasti juures ja oodake pos-
tiljoni. Liikuda saab 50 cm ühele 
ja 50 cm teisele poole, sest tava-
liselt on laua pikkus 1 m. Rääki-
da võib, aga kahjuks see ei anna 
sooja. 

Lugesin kuulutusest, et kaup-
lemiseks peab olema endal laud 
ja telgialune. Aga kõigil ei ole 
sellist lauda ja telki, aga on süda-
me ja armastusega valmistatud 
käsitöö ja hoidised, mille müüki 
nii mõnigi kogukonna liige võib 
pikisilmi oodata, sest iga terake 
tulu on väärtus ja tubli panus 
pere sissetulekule.

Kas selle peale on laada kor-
raldajad mõelnud?

Laadalised tulevad kaugelt 
ja lähemalt, aga 2 tundi on lii-
ga lühike aeg. Tean seda omast 
kogemusest, sest olen kaup-
lejana osalenud nii Saaremaal 
kui Viljandi Folgil, Kihnu Mere 
Päevadel, Draamateatri Jõulu-
sahvris, Eesti Kunstiakadeemia 
jõululaatadel, Audru ja Varb-
la jõululaatadel kui ka Tallin-
nas laulupeol. Mitte kusagil ei 
ole kahetunnist laata. See pole 
piisav mitte ühelegi osapoolele 
– ei laadal osalejatele, kes püha-
päeval võtavad kõike ette rahu-
likus tempos, ega kauplejate-
le, kes loodavad oma suure töö 
eest võimalikult palju teenistust 
koguda. Võin kinnitada, et ette-

valmistus on sama mahukas ole-
nemata sellest, kas lähen Tõsta-
maa laadale või Tallinnasse kol-
meks päevaks laulupeole.

Miks on Tõstamaal kahetun-
nine laat ja mitte rahvamajas? 
Kas see on kogukonna huvides? 
Või Excelisse linnukese tegemi-
seks, et sündmus toimus?

Rahvamajas oli ostjaid mur-
du. Seisti kahe- ja kolmekaupa, 
sõpruskonna ja perega ning lii-
guti ühe leti äärest teise juurde. 
Varsti tuldi uuesti. Kõigil oli soe 
ja hubane, avaras ja soojas ruu-
mis kokku saada. Selleks ongi 
rahvamaja mõeldud. Ühisüri-
tuste jaoks, mis liidavad kas-
või mõneks tunniks siit kandist 
pärit, aga kaugemale kolinud või 
tagasi kolinud või läbisõitnud 
ühteliitvaks laadameluks. 

Selleaastase Tõstamaa jõulu-
laada puhul see kahjuks nii pole. 

Jääb arusaamatuks, miks 
leiutada uusi laadakohti, kui 
on olemas hästitoimiv parimat 
keskkonda pakkuv koht – rah-
vale ühisürituste korraldamiseks 
mõeldud rahvamaja, mis teenib 
kogukonna huve. Kas selleaasta-
ne jõululaat on kogukonna huvi-
des? Jään ootama uut aastat, sest 
ehk siis toimub Tõstamaa jõulu-
laat Tõstamaa rahvamajas.

Kaili-Lotta Juhkam
vabakutseline loovisik

Kruusiaugu talu, Kastna

Detailplaneering

Lugeja mõtisklus

 Tõstamaa aleviku Kalli mnt 2c detail-
planeeringu eelnõu avaliku väljapaneku ja 
avaliku arutelu teade

Planeeringuala moodustavad Tõsta-
maa alevikus Kalli mnt 2c ja Kalli mnt 2d 
kinnistud. Detailplaneeringu eesmärk on 
Kalli mnt 2c kinnistule tankla ja selle juur-
de kuuluva kaupluse, pesula ja parkla ehi-
tamine ning Kalli mnt 2d alajaama kinnistu 
ümbertõstmine. Detailplaneeringuga tehak-
se ettepanek üldplaneeringu põhilahendus-
te muutmiseks, üldplaneeringuga on määra-
tud alale elamumaa juhtotstarve, detailpla-
neeringuga tehakse ettepanek muuta juht-
otstarve 100 % ärimaaks.

Detailplaneeringu alal on praegu üks 
krunt- Kalli mnt 2c ja soovitatav on lisada 

Kalli mnt 2d alajaama krunt. Planeeringuga 
tehakse ettepanek need kaks kinnistut liita 
esimeses etapis üheks kinnistuks. Ettepane-
ku aluseks on juba käimasolev elektrialajaa-
ma ümbertõstmise protsess praeguse Kalli 
mnt 2c kirdenurka. Planeeringuga kavan-
datakse rajada üks maa-alune mahuti kuni 
100m³. See paigutatakse tankimisala alla ja 
täitmisklapp suuremahuliste veokite tan-
kurisaarele. Ohuala jääb kinnistu piiridesse. 
Gaasimahutit ei tule. Detailplaneeringu ala 
piiriks on eesvoolukraav, mis on ette nähtud 
ümber ehitada kollektoreesvooluks. Oma 
iseloomult hakkab antud objekt kuuluma 
kemikaaliseaduse tähenduses C kategoo-
riasse (ehk kõige leebemasse kategooriasse).

Planeerimisseaduse § 82 alusel detailpla-

neeringu eelnõu avalik väljapanek toimub 
30. novembrist kuni 29. detsembrini 2022 
Tõstamaa osavallakeskuses, aadressil Sada-
ma tee 2 Tõstamaa alevik tööpäeviti kell 
8 – 16 ja Pärnu linna veebilehel www.parnu.ee.
Detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapane-
ku tulemuste avalik arutelu toimub 10. jaa-
nuaril 2023 kell 15 – 16 Tõstamaa rahva-
maja saalis, aadressil Varbla mnt 3 Tõsta-
maa alevik.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isi-
kul õigus avaldada detailplaneeringu kohta 
arvamust. Arvamused esitada e-posti aad-
ressil linnavalitsus@parnu.ee või aadressil: 
Tõstamaa Osavallakeskus Sadama tee 2, 
88101 Tõstamaa alevik.

Pärnu linnavalitsus
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E
rmistu Puhkeküla mees-
kond alustas vaikselt 
2013. aastal pikalt Pärnu 

Kaluri omanduses olnud kala-
baasi arendamisega. Esimesel 
aastal tegeldi peamiselt maa-ala 
korrastamisega. Põhiline klient 
tuli varasemalt ja tuleb praegu-
gi Tallinnast, aga nüüd käiakse 
kalavetel palju rohkem perede-
ga. Reklaam liigub ikka suust 
suhu. Suvised nädalalõpud bro-
neeritakse juba varakult ning 
viimasele minutile jääja peab 
leppima nädalasisemise ajaga. 
Olemas on ka karavani plats, 
aga seda tüüpi puhkajaid on veel 
vähe. Eelmisel suvel liikus juba 
nii mõnigi lätlane ja sakslane 
ning eestlane on samuti viimasel 
ajal telkimise asemel karavanis 
ööbimist eelistama hakanud. 

Ermistu Puhkeküla pabe-
ri ja arvemajanduse eest vas-
tutav Evelin Tuulmees ütleb, et 
niikaua kui on kuhugi areneda 
tuleb edasi liikuda. Teha on veel 
väga palju. Lähtuma peab sel-
lest, millest klient puudust tun-
neb ja tagasisidet annab. Tule-

vaste plaanide hulka kuulub 
vanemate kämpingumajade väl-
javahetamine. Evelin arvab, et 
tänasel päeval järgmist hooae-
ga ennustada ei julge, sest kui on 
ilma poolest kehv suvi siis liht-
salt polegi midagi teha. Rahutud 
ajad maailmas ning infl atsioon 
lisavad oma osa. Pilved turismi 

kohal sõuavad kogu aeg, sestap 
ei tohi mune ühes korvis hoi-
da. Evelin peab puhkekü-
la meeskonda suureks 
varanduseks. Admi-
nistraatorid, resto 
juht Kätlin Kask 
koos meeskonna-
ga, koristajad, aasta-
ringselt kokku üheksa usinat lii-
get. Oleme siin ju algusest pea-
le kõiki töid teinud ja teame, et 
näiteks koristajate töö on üliolu-
line, kõik see hakkab ju kliendi-
le kohe silma. Meil siin ongi iga 
töötaja panus ülioluline ja väär-
tuslik. Tähtsaks peab Tuulmees 
kambavaimu ja meeskonna tun-
net, mida siin poputatakse ühis-
üritustega.

Loodusturismi mõtte pani 
ermistulastele pähe Jüri Tenson, 
kes on terve elu uurinud veega 
seotud elukeskkondi ja linnu-
lennul üle Ermistu järve oma 
Rammuka külas asuvates tiiki-
des kalu ja vesiroose karjatab. 
Jüri on ka kuulus üle Eesti lastele 
korraldavate kalanduskoolituste 
poolest.

Evelin Tuulmees ütleb, et Jüri 
sõnul on Ermistus Eest 

parimad võimalused 
teha kalapüügi alg-

õpet Kohapeal 
tehakse lihtsa-
test vahendi-
test õng ja kuna 

kohe kalda ääres on sügav vesi 
siis on kala kättesaamine väga 
tõenäoline. Selline õpe on suu-
natud pigem koolilastele ja 
peredele. Jüri omalt poolt üritab 
puhkeküla töötajatest uusi gii-
de välja koolitada, et kohapeal 
suudaks paadijuht või parvejuht 
ise järve elustikust rääkida. Eve-
lin on kalatarkused endale üsna 
põhjalikult selgeks teinud ja 
leiab, et on oluline lastel, aga ka 
täiskasvanutel näha ja katsuda 
erinevaid kalu ja vee-elanikke.
Kuulata nende eluviisist ja pal-
junemisest. Evelini sõnul mässa-
vad nad lastele looduse õpeta-
misega põhiliselt ikka missiooni 
tundest. Praegu tehakse koos-
tööd Pernava loodusmajaga. 
Jüri meenutab 2013. aasta talve, 
kui ümberkaudsed mehed järve 
lämbumisest päästsid. Tensoni 
sõnul oli see väärikas tegu ja näi-
tas kui sügaval hinges kohalikud 
mehed järve kannavad. Eesti-
maa loodus on patuselt lopsa-
kas ja täitsa tasuta käes ning 

Ermistu.ee ehk patuselt ilus Eestimaa loodus 

Parim järvekala on linask, ütlevad 
gurmaanid.

Kohalikud mehed päästavad järve 
aereerimisega ummuksisse jäämisest.

Kalade uurimine ja 
esimesed püügivõtted.

Isegi pardid söövad Ermistul 
kõigepealt prae ja siis salatit peale.
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miks mitte selle saladusi tund-
ma õppida, võtab Tenson teema 
kokku.

“Võrgukuur Resto sündis 
üsna loogiliselt. Esialgu oli var-
jualune ja paadikuur, vajadus 
ürituste korraldamiseks tekkis 
puhkeküla klendibaasi muutu-
sest. Taheti tähistada erinevaid 
sündmusi, taheti ka pidulaudu, 
juba oli tarvis paremat tantsu-
põrandat ja nii Resto sündiski,” 
jutustab juhataja Kätlin Kask. 
Olgugi, et Margus Tuulmees 
oli senini kinnitanud, et Ermis-
tus ei hakata kunagi toitlusta-
ma, tegi elu ise kannapöörde. 
Avamine toimus mullu suvel. 
Kokk Elis Leetmaa leiti oma 
külast, menüü meeldis külalis-
tele ja esimene hooaeg läks üle 
ootuste hästi käima. Palju oli 
grupitoitlustamisi. Möödunud 
suvel töötas väikesel Tõstamaal 
kolm toitlustust pakkuvat asu-
tust. Võiks öelda, et selline toi-
dukohtade küllus oli riigi rekord. 
Restorahvast see ei hirmutanud, 
Marguse sõnul on konkurents 
hea, see kannustab ja motivee-

rib. Ermistu ääres aetakse täitsa 
oma rida, sest kui töömees, kes 
käib igal lõunal Restos söömas 
kiidab nii teenindust, kokka kui 
ka hinda, siis ollakse õigel teel. 
Nad ei pretendeeri olema peeni-
ke täpi-triibu restoran vaid taha-
vad pakkuda head toitu ilusas ja 
hubases miljöös.

“Lõunati käib söömas ena-
masti tööinimene ja tähtis on et 
toit oleks toekas ja klient saaks 
kõhu täis. Pidude sarja “Halva 
teeninduse õhtusöögi” idee tõi 
majja meie baaridaam Marilin 
Tetsmann. Katsetasime ja idee-
dest puudu ei tulnud, korral-
dame seda üritust kaks korda 
aastas. Seekord oli kirsiks tordil 
Marek Sadam oma laulude ja 
mõnusate vimkadega. Nüüd on 
meie restot suisa kutsutud kau-
gemale üritust läbi viima. Täna-
seks on muretsetud cateringiks 
ümmargused lauad, peotelgid ja 
meie poolt on julgus teeninda-
da suuremaid ja pidulikumaid 
üritusi. Meile on tähtsad sama-
võrdselt nii kliendid kui ka meie 
personal. Suvine klient on and-
nud tagasisidet, et kohalikest 

noortest teenindajad on olnud 
väga meeldivad ja tublid. Mari-
lin on meeskonda kõvasti kooli-
tanud. Hiljuti korraldasime suu-
re juubeli ja saime tublisti kiita 
toidu kvaliteedi ja kenasti deko-
reeritud ruumide eest. Seni on 
suurim pulm olnud 90le,” selgi-
tab Kätlin.

Toidu valmistamiseks saame 
kala siitsamast järvest, angerjast 
suppi ja suitsukalast mitut sor-
ti roogi, kala jätkub nii pannile 
kui grillile. Muidugi kasutame 
kohalike taimekasvatajate kraa-
mi. Selle suve joogihitiks kuju-
nes angervaksa kokteil, lõpuks 

sai lihtsalt siirup otsa. Tegime 
seda nii alkoholiga kui ilma. Tor-
te ja kringleid valmistab meie 
tarbeks AnuPagar. Tahame ala-
ti saada tagasisidet, et õppida 
ja veelgi paremaks saada. Eks 
ürituste korraldamisel tuleb ka 
hinnavaidlust ette, aga selgita-
me kannatlikult oma positsioo-
ni. Häid inimesi on raske leida, 
aga meil on seni vedanud, sel-
gitab Resto juht Kätlin. Talvi-
sel ajal ollakse lahti laupäeviti ja 
tööpäevadel pakutakse toekaid 
ja maitsvaid lõunaid.

Ülle Tamm, 
toimetaja

 1. novembril toimus Tõstamaa rahvamajas Kadrikarneval, kus 
tuju hoidis üleval Urmas Lass ja tantsuks mängis Toomas Anni. 
Rahvas oli täielikult pühendunud karnevalitraditsiooni elushoidmi-
sele ning 2/3 peololijatest olid kostümeeritud.

 Kohal olid tegelased nunnadest Pipini. Karikaga autasutati ka 
parim etteaste Point Sistersi poolt ning kuldmedalid anti parimatele 
kostüümikandjatele.

Gerti Marus

 Tõhela pidas järjekordset 
Lõikuspidu 5. novembril. See-
kordse peo teemaks oli tsirkus, 
sest tsirkust ja leiba peab ome-
ti saama, olenemata tänapäeva 
olukorrast. Pidulised olid nii 
nagu ka varasematel aegadel 
riietatud vastavalt temaatikale. 

Oma panuse piduliste seas 
andis ka Saulepi kogukond. 
Külalisteks oli nii konferansjee, 
kojanarr, kloun, erinevaid loo-
mi, jõumehi ja -naisi ning veel 
paljusid tegelasi. 

Tantsu sai keerutatud pilli-
mees Rivo Rehe muusika saa-
tel ning vahepausidel andis 
kloun Marge lahendada erine-
vaid ülesandeid.

Birgit Pere

 Raamatukogudeaasta 2022 raames toimus Tõhela raamatu-
kogus 15. novembril videvikutund Marko Kalduriga. Esitlusel oli 
raamat “Salapärane Eesti”, kus tuli jutuks müstilistest paikadest, 
põnevatest linnalegendidest, närvekõditavatest juhtumitest ja 
kummalistest olevustest Eestis. 

Teemaks tõusid nii isiklikud kogemused, teistelt kuuldud õrri-
tavad lood kui ka külastatud erilise auraga paigad.

Birgit Pere

Resto korraldab ürituse kas vee peal või selle ääres.
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Tunnustusüritusel “Pärnumaa tegijad” Eriauhindade kategoorias läks 
Coop Panga “Kohaliku elu edendaja auhind” Tõstamaa Meiereile.
Tähistame 27.12.2022, kell 18 Meierei Resto White Guide 2023 
soovituse nominatsiooni.  Kuuekäiguline maitsebukett peakokk 
Timo Otstavelilt. Vaata tostamaameierei.ee

Tõstamaa Õhetus: Pärnumaa vabakonna silmapaistvaima teo 
nominendid “Pärandkultuuri festival “Tõstamaa Õhetus”(vasakul) ja 
“Puti mä nguvä ljaku rajamine” (paremal). Laureaat “Maavillane FolkPunk 
Tantsulavastus “Mehed, kes sidusid oma pastlapaelad ise” (keskel).

TUNNUSTUS
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27. novembril tähistasime Tõstamaa keskalevi kuuse juures advendiaja 
algust. Piltidel naisansambel Nõianeitsid, jõurüüs kuusepuu ja õn-
nistatud tuli. Tekst ja foto Gerti Marus
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