----- Original Message ----From: MTÜ Eesti Lohesurfiliit
To: Martin Kruus
Sent: Tuesday, March 18, 2008 6:24 PM
Subject: Re: Vastus lohetajate avalikule pöördumisele seoses Ristna mõõtemastiga
Lugupeetavad,
tänan Teid kiire reageerimise eest kuid Teie poolt saadetud vastus meie avalikule pöördumisele ei anna
vastust ühelegi meie poolt esitatud küsimustele. Küsimus - kas keelustada Ristnas lohesurfamine kuna
tuulepark on tähtsam, on vaid üks nendest millega MTÜ Eesti Lohesurfiliit praegu silmitsi on.
Kokku võttes meievahelist kirjavahetust ja telefonis räägitut panen siia mõne märksõna mis peaks Teid
mõtlema panema:
1) mast koos trossidega sai Teie poolt paigaldatud sinna kus ta praegu asub mugavuse ja odavuse tõttu lõppes randa viiv kruusakattega tee ning elektritoide oli kõige lähemal;
2) Teie katse ümber lükata väidet masti asukoha osas kõlab hästi vaid inimese jaoks kes pole kohapealset
olukorda näinud ning lohesurfist midagi ei tea. Mast asub tõesti ranna põhjapoolses otsas kuid lohesurfari
jaoks kõige ohtlikumad surmamasti osad ehk trossid laiutavad mööda randa. Lisaks asub kõik see valdavate
tuulesuundade suhtes allatuult, nii et turvatsooni õppiva või surfava lohetaja jaoks ei jää;
3) Teie jaoks on küsimus mittemarginaalse lisanduva kuluga ülitulusas äris, meie jaoks on küsimus
inimeludes mis on teatavasti hindamatud;
MTÜ Eesti Lohesurfiliit peamiseks ülesandeks on turvalisusaspektidega tegelemine - korraldame
rahvusvahelisi koolitusi lohesurfi koolitajatele, koostame alustaja lohetaja jaoks vajalikke lugemismaterjale
ning loome nimekirja randadest kus on ohutu selle alaga tegeleda. Seetõttu ei saaks MTÜ Eesti Lohesurfiliit
masti püstioleku ajal tunnustada Ristna põhjaneemel asuvat randa kui sobivat kohta lohesurfiga
tegelemiseks, korraldamata jääks ka sinna plaanitud rahvusvahelised võistlused. See kõik aga ei vähenda
kuidagi lohesurfarite külastusi Ristnasse, kuna koht on endiselt üks atraktiivsemaid ning kahjuks külastavad
seda paratamatult ka õppijad, algajad ning väliskülalised.
Teie poolt pakutud lahendusena masti trosside märgistamine ei anna soovitud tulemust alaga turvaliselt
edasi tegeleda, kuna vajalik turvatsoon endiselt puudub. Samuti ei saa me aktsepteerida lahendust
vähendada masti püstioleku aega, mis küll vähendab tõenäoliselt end vigastavate inimeste hulka kuid ei
kaota ohtu ennast. Kuna surfihooaja alguseni on kindlasti piisavalt aega, et mast maha monteerida,
tõenäoliselt ka niipalju aega, et vallast vastavad load saada ning ehitustöö masti ringi tõstmiseks tehtud
saaks, siis Teie tegematust saaks seletada vaid mugavusega. Reklaamides end kui keskkonnasõbralikku
ettevõtet peaks Teile veelkord meelde tuletama, et inimelude ohtu seadmine on tõenäoliselt selle reklaami
kõige jõhkram antireklaam, sest inimene on osa keskkonnast ning peamine põhjus et keskkonnasõbralik olla.
Igasugune viivitamine vastustega, otsustamise edasilükkamine ja alternatiivide pakkumine vaid suurendab
surfarite pahameelt ja vastuseisu kogu teie ettevõtmiste suhtes ning kahandab jätkuvalt Teie senist
positiivset imagot. Kõigi tekkinud pingete maandamiseks ootame Teilt vaid otsust ohtliku masti mahavõtmise
ning selle tähtaja kohta.
jäädes lootma Teie poolsele mõistlikule tegutsemisele,
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