
	
EV100 avasündmuse rahvamatk, 16.aprillil 2017  

Rahvamatka rada 9B, Ermistu - Tõstamaa  

Matk 9B, mis on sobiv ka kõige väetimatele matkajatele, algab Ermistu järve äärest. 
Ermistu on Pärnumaa suurim järv. Selle kaldal, matkatee alguses, paikneb pisike 
vaatetorn, kust avaneb vaade üle järve ja üle lähema metsa. Ermistu järve üritati 1966. a 
kaevatud kanali abil kalanduse olukorra parandamiseks tühjaks lasta, kuid 
ebaõnnestunult. Järve maksimaalne pindala on 480 ha, suurim sügavus 2,9 m. Mudakiht, 
mis katab enamiku järvepõhjast, võib seevastu olla üsna tüse, järve edelasopis on selle 
paksuseks mõõdetud 12 m. Nagu öeldud, nõukogudeaegsed pingutused kalanduse 
olukorra muutmiseks tulemust ei andnud ning järves elutsevad ikka eeskätt harilikud 
Eesti kalad – latikas, haug, ahven ja särg.  

Täpsemalt algab meie retk Ermistu puhkekülast. Enne Tõstamaa poole teele asumist 
võivad soovijad ära käia järve ääres ja ronida ka vaatetorni tippu, et nautida vaadet 
järvele. Arvestama peab küll sellega, et vaatetorni ja järveni on ratastooli või 
lapsevankriga keeruline pääseda. Muidu aga, kui siirduda kohe lõunasse Tõstamaa 
keskuse poole, pole ühtki takistust, et seda rada ei saaks läbida liikumispuudega 
inimesed. Et raja kogupikkus on vaid umbes 2 kilomeetrit, sobib see ka päris esimesi 
samme tegevatele pisikestele matkajatele. Et matkatee kulgeb suurel määral mööda 
avalikku maanteed, tuleb liikudes muidugi tähelepanelik olla. Tee läbib väikese 
metsatuka, seda tehes järgib ta kõrval voolava Tõstamaa jõe kulgu. Tõstamaa jõe võib 
pidada ka omaaegseks merekaelaks, sest antsüluseelsel ajal olid ka nüüdsed Tõstamaa 
järved, Ermistu ja Tõhela, osaks merest. Tõstamaal möödume kõigepealt mõisasüdamest 
ja jõuamegi matka sihtpunkti Tõstamaa rahvamajas. 

 

 

 



	
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 


