
	
EV100 avasündmuse rahvamatk, 16.aprillil 2017  

Rahvamatka rada 9A, Vaiste rand - Tõstamaa  

Matk 9A algab Läänemere rannalt, Kastna ja Vaiste vahelt, just sellest paigast, kus 
omaaegne kubermangupiir jõudis mere äärde. Meie ees avaneb Vaiste laht, ning siin on 
paslik mõelda Mihkel Veske ridadele „Kas tunned maad, mis Peipsi rannalt / käib 
Läänemere rannale,“ mis on peaaegu rahvalauluks muutunud. Matka algus ja seega ka 
kubermangupiiri koht on nelja km kaugusel Kastna neeme tipust, pisut vähem on vett 
lahesopi lõpuni. Näoga mere poole seistes jääb omaaegne Liivimaa meist vasakule ning 
Eestimaa paremale. Siin on aastasadu olnud ka Pärnumaa läänepoolseim ning ühtlasi 
Läänemaa lõunapoolseim punkt. Ühtlasi oli just siin Eestimaa (kubermangu) omaaegne 
lõunatipp.  

Retk algab uusarenduse vahelt. Varem oli siin Varbla kihelkonda Läänemaale kuulunud 
Vaiste rüütlimõis, mille peahoone lagunes 1970. aastail. Teeristil, kus maantee teeb järsu 
pöörde kagusse, seisis enne Rammuka kõrtsihoone, samas oli ka kubermangupiir. Siin 
siseneme vanasse Liivimaa kubermangu, u 600 m pärast keerame aga vasakule ning 
jõuame Kastna apostliku õigeusu kiriku juurde, maakivist kirik valmis 1904 ja on 
pühendatud vagale Arseni Suurele. Samas on ka koolimaja ja rahvamaja. Pärast Viidaka 
rehielamut keerame uuesti itta. Ülejäänud osa teekonnast kulgeb läbi paksu metsa, piki 
omaaegset nn Eluteed. Metsa algusesse on Rootsi ajal maetud katkuohvreid, möödume 
sellest matmispaigast. Teest vasakul saadavad meid Korgi mäed, paremal tee ääres on 
hästi säilinud üks vabadikusaun, nagu neid mõisaajal palju oli – Hirti saun. Korgi madal 
ahelik tõuseb edasi oma kõrgeima punktini – Leetsaarel on kõrgus merepinnast juba 34 
meetrit. See suhteliselt kõrge ja kuiv liivaseljak eraldab merest Tõstamaa järvi – Ermistut 
ja Tõhelat. Ja juba jõuamegi Tõstamaa alevikku, kus meid ootab rahvamaja.  

 

 



	
EV100 avasündmuse matkapäeva kava Tõstamaal 
 
VAISTE  RAND  /Buss Tõstamaalt Vaistesse: 11.15; 11.45; 12.15 
11.30 Matkajate saabumine. 
11.45 Muusikaline tervitus puhkpilliorkestrilt Õnn tuli õuele Aado Kirsi juhendamisel. 
12.00 Stardi avamine Vaistes 
12.00-13.00 /Start avatud  

Kastna külamajas avatud matkajatele joogipunkt. 
 
ERMISTU  / Buss Tõstamaalt Ermistusse 12.45; 13.15. 
12.45 Muusikaline tervitus puhkpilliorkestrilt Õnn tuli õuele Aado Kirsi juhendamisel. 
13.00 Stardi avamine Ermistus 
13.00-16.00 Start avatud 
 
TÕSTAMAA MÕIS  
13.00 – 17.00 Tõstamaa mõis avatud külastajatele. Avatud kinokelder, koduloomuuseum, 
Mare Raidma filmikostüümide ja -kavandite näitus. 
Mõisapargis võimalus mängida disc golf’i. 
 
TÕSTAMAA RAHVAMAJA 
Avatud kohvikud, käsitöötuba, toimub käsitöö müük. 
14.00–17.00 Lõunasupp matkajatele. 
15.00 Tõstamaa Käsitöökeskus esitleb rahvarõivaid. Meeleoluks lõõtsamuusikat Raido 

Koppeli esituses. 
15.30–18.00 Lastele pakub tegevusi noortevolikogu ja noortekeskus. 
16.30 Kohalike isetegevuslaste kontsert.  

Peale kontserti süütame rahvamaja ees lõkke, et valgustada teed XII noorte laulu- 
ja tantsupeo poole ja tähistada EV100 sünnipäevapeo algust. 
Päeva lõpetame lõbusas meeleolus Lavassaare trio saatel. 

 
*Sel päeval avatud Sillametsa talu taimeaed, Cotze söögimaja ja mõisapargis disc 
golf’i rada. 
 
Tõstamaa programmi info tel: 523 6350 Katri / 523 0596 Karin 


