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23. augustist kuni 30. au-
gustini viibisid Klaara-Loore 
(7) ja Merileen Meras (10) 
koos oma õpetaja Aita Kaa-
veri ja ema Jaanikaga rahvus-
vahelisel solistide konkursil 
Portugalis. 

Klaara-Loore saavutas oma 
vanuseklassis (5-9) kolmanda 
koha ja Merileen vanuseklassis 
10-13 aastat kutse tuleval aastal 
Armeenias toimuvale laulukon-
kursile.

Pärnu kunstide majas laul-
mist harjutavad õed olid kutsu-
tud Seia linnas toimuvale laulu-
konkursile koos mitmete teiste 
kaasõpilastega. Lissabonist kõr-
gele mägilinna oli nelja tunni 
tee. 

Kokku osales 33 last Eestist, 
Portugalist, Mehhikost, Lee-
dust, Bulgaariast, Ukrainast, 
Kashastanist ja Kuubalt. Võidu-
kaks osutus Leedu tütarlaps. 

Erinevalt meie tempokatest 
lauludest tundusid portugallas-
te esitatud laulud väga sügavad 
ja kurvad, kirjeldas ema Jaanika. 

Lapsed said suure esinemis-
kogemuse nii Seias kui ka Lissa-
bonis, aga ka palju uusi sõpru. 
Veel oli suur mõnu mitu korda 
päevas basseinis ujuda. Muidugi 
poputati tüdrukuid korralikult. 
Klaarat käidi tänaval lausa kat-
sumas, et selline helevalge väike 
tüdruk. 

Lõunamaa kombe kohaselt 
oli iga organiseerimise juures 
ka väiksem või suurem manjana 
lõtk sees, aga sellega harjus ära. 

Tore, et teinekord talvel pisut 
tüütud linnasõidud laulutun-
di saavad reiside ja festivalidega 
särtsu juurde. TT

Klaara-Loore ja Merileen laulsid 
ennast Portugalis parimate sekka
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Praegu, hilissuvel, on ikka veel päe-
vades soojendavaid päikesekiiri, 
öötaevas õnne ennustavaid sabatäh-

ti, puude otsas punapõskseid õunu. 
Ritsikad saevad hoogsalt, hallisulgsed 

sookured kluugutavad ja luiged kogune-
vad suvelõpu koosolekule.

Peas hakkab ketrama noorpôlve lem-
mikluuletusi Viivi Luigelt,

“Hilissuvine”

Ja lõhnab angervaks
ja tulilill
ja ohakas.
On hilissuvi, on hilissuvi
ja pihlapuus
on marjakobar
ja männikus
on kanarbik.
Ja seda suve
ei tule enam
ei tule enam
seda suve.

Nii rajabki loodus teed sügisele. Niisku-
se- ja seenelõhnalised metsaalused mee-
litavad andunud loodusesõpru, tuuled 
annavad kohinaga puudeladvates märku 
lähenevatest sügistormidest. 

Ranitsad on kolinud kapi põhjadest las-
te selga ja koolimajad on taas tuledes.

1. septembri fl uidum paneb alati süda-
me kiiremas rütmis tuksuma, oled sa siis 
alles koolilaps, juba lapse- või vanavanem. 
Sellest lihtsalt pole pääsu. 

Uus aastaring saab värskete unistustega 
hoo sisse.

Piret Zimmermann

Juhtkiri Algab eterniidi kogumisringidele 
registreerumine
Oktoobris ja novembris toimuvad Pär-
nu keskuslinnas ja osavaldades eternii-
di kogumisringid. Tegemist on tasuta 
teenusega ja see on mõeldud eraisi-
kutele. Eterniit on keskkonnale ohtlik 
materjal, sest sisaldab asbesti. Tavaprü-
gi hulka ei tohi eterniiti panna, samuti 
ei tohi seda ise omal käel käidelda.

Eterniidi äraveole tuleb elanikel ise 
registreeruda ja seda saab teha kuni 30. 
septembrini (kaasa arvatud). Keskuslinnas 
ning Paikuse ja Audru osavallas on kontak-
tisik Maarika Keskoja, tema telefon on 444 
8177 ja e-posti aadress maarika.keskoja@
parnu.ee. 

Tõstamaa osavallas on kontaktisik Anu 
Peterson, tema telefon on 444 8164 ja 
e-posti aadress anu.peterson@parnu.ee.

Eterniidiveole registreerudes tuleb 
kodanikul teada anda asukoht, kontaktand-
med ja eterniidijäätmete kogus. 

Ühe majapidamise kohta võetakse vastu 
maksimaalselt 2000 kilogrammi eterniiti. 
Eterniidijäätmete koguse arvutamisel tuleb 

arvestada, et üks ruutmeeter eterniiti kaa-
lub ca 16 kilogrammi.

Eterniidiveole registreerunutele antakse 
telefoni teel teada, millal kogumisring nen-
de koduni jõuab. Koht eterniidi peale kor-
jamiseks peab olema veoauto jaoks lihtsasti 
ligipääsetav ning eterniit pandud autojuhi 
jaoks valmis nii, et selle peale tõstmine ei 
vaja kodaniku kohalolekut ja juht saab eter-
niidi ise igal hetkel peale tõsta. Samuti peab 
eterniit olema veopäevaks pandud kõvale 
pinnasele, et ka vihmaste ilmadega oleks 
veokil võimalik pinnasesse sisse vajumata 
eterniidini jõuda.Eterniit tuleb veopäevaks 
ladustada maapinnast kõrgemale, näiteks 
euroaluse või prusside peale nii, et autojuhil 
oleks võimalik eterniidi alt lindid läbi panna 
ja eterniit korraga masinasse tõsta.

Eelmistel eterniidi kogumisringidel 
Pärnu keskuslinnas ja osavaldades mullu 
novembris ja detsembris veeti eraisikutelt 
tasuta ära 118,92 tonni eterniiti. 

Aastaringselt võtab Pärnus tasu eest 
eterniiti vastu Paikre prügila. 

Anu Villmann
Pärnu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist

Sügis ei ole enam mägede taga, seega 
on hea aeg enne kütteperioodi algust 
oma küttekehad üle vaadata. Kõige 
parem on lasta seda teha professionaa-
lidel, sest küttekollete tervise eest peab 
hästi hoolitsema.  

Kutsetunnistusega korstnapühkija Oleg 
Šapkin, kel aastatepikkune päästealane 
kogemus, kinnitab, et iga pere tuleohutus 
on tema enda kätes. Selleks, et kodud olek-
sid soojad ja turvalised, peab silmas pidama 
mõningaid lihtsaid põhitõdesid ning regu-
laarselt hoolitsema küttekollete tervise eest.

Kui tihti tuleks korstent pühkida?
Inimestel on arusaam, et kui korst-

napühkija käib iga viie aasta tagant 
küttesüsteeme hooldamas, on kõik korras. 
Tegelikkuses sellest ei piisa. Vahepealsetel 
aastatel on lubatud küll ametlikku korst-
napühkijat mitte kutsuda, kuid see tähen-
dab, et peate ise nendel aastatel vajalikud 
toimingud tegema: ronima korstna otsa, 
puhastama küttesüsteemid ning eemalda-
ma korstnajalast tahma, sest seda tuleks 
teha igal aastal korra. Kortermajadel on 

karmimad reeglid kui eramajadel - seal 
peab paberitega korstnapühkija kutsuma 
igal aastal.

Alates 1. märtsist 2021 kasutavad korst-
napühkijad küttesüsteemide registrit. See 
tähendab, et sinu küttesüsteem kantakse 
registrisse, kust saad kontrollida küttesüs-
teemile väljastatud akti. Paberil aktide kasu-
tamise vajadust enam ei ole ja kutsetunnis-
tusega korstnapühkijad seda enam ei anna. 

Missugused on õige kütmise nipid?
Kui kütad soojamüüriga pliiti, millel on 

kaks siibrit, siis tuleks umbes pooleks tun-
niks avada mõlemad, pärast võiks suve- ehk 
otsesiibri sulgeda. Nii on „pika ringi“ suitsul 
lihtsam korstnasse minna, sest korstnalõõr 
on juba üles soojendatud. Siiber peab olema 
alati täielikult avatud, et ei takistaks tõm-
met. Kui tundub, et tõmme on liiga tugev, 
saab seda reguleerida pliidi alumise uksega. 
See arusaam, et siibrist läheb kõik soe välja, 
ei pea kindlasti paika. Kütmise ajal tasuks 
tuba just tuulutada, sest koldes olev tuli 
vajab puhtalt põlemiseks hapnikku. 

Pliitide ja ahjude kütmiseks soovitan 
kasutada musta või valget leppa, keskküt-

Korstnapühkija toob ohutu toasooja 
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Maailmakoristuspäev toimub 
tänavu viiendat korda. Pea 
iga septembris toimuva talgu-
päeva eel tõuseb päevakorda 
taas küsimus: kui kaua me 
koristame? Vastuse otsingul 
jõuame ringiga alati tõsias-
jani: koristamine ei muuda 
maailma puhtaks, vaid 
kõigest natuke puhtamaks. 
Koristamine ei lahenda, vaid 
tuletab meelde. 

Mullu võttis aktsioonist osa 
ligi 42 000 eestimaalast. Nen-
de seas pea 33 000 koolinoort 
ja lasteaialast. Kokku korjati 
tonnide viisi prahti: seda oma 
kodutänavatelt, metsadest, ava-
likest parklatest ja teeperve-
delt. Koristuspäeval osalemine 
on vabatahtlik, kuid iga aastaga 
suurenev osalusnumber näitab, 
et eestlane ei pelga koristada. 
Ent miks prügi endiselt maha ja 
eelkõige loodusesse jõuab? Kelle 
järelt me koristame?

Globaalset talgupäeva kor-
raldava Eesti keskkonnaorgani-
satsiooni Lets Do It Worldi 164 
riigist koosneva võrgustiku pre-
sident Heidi Solba leiab, et ini-
mesed on loodusest kaugene-
nud. Liikumise tegevjuht Anneli 
Ohvril julgustab seejuures kõiki 
eestlasi kodu tähendust ümber 
mõtestama. Kodu ei ole pelgalt 
neli seina, diivan ega televiisor. 
Kodu on Eesti koos oma kaunite 
liivarandade, paksude metsade 
ja eriliste rabadega. 

Selle aasta 17. septemb-
ril kutsume kõiki üles andma 
oma panus. 

“Talgupäev on üks päev aas-
tas ja imeline võimalus kodu-
mugavustest välja minna ning 
tegelikku olukorda oma silmaga 
kaeda,” utsitab kaasmaalasi Eesti 
koristuse eestvedaja Elike Savi-
org. 

“Eestlane peab end loodus-
rahvaks: võiksime seda ka prak-
tiseerida. Oleme valmis loodust 
kasutama: ujuma, marjul käima, 
rannaliival päevitama, kuid kas 
loodusele midagi tagasi anna-
me?”. 

Koroona-aastatel koristasi-
me eelkõige üksi ja väiksemates 
gruppides. Tänavu, rohkem kui 
iial varem, kutsume osa võtma 
üheskoos: klassi- ja töökaaslas-
tega, pere- ja sõpruskonnaga, 
laulu- ja tantsuringiga. 

Kuigi looduses leidub prü-
gi eri suuruses ja vormis, juhi-
me talgulisi märkama pealtnä-
ha väikest prügi ehk suitsuko-
nisid ja pisiplasti. “Eestis jõuab 
igal aastal loodusesse umbes 84 

tonni sigaretikoni fi ltreid. Need 
ei lagune bioloogiliselt ning on 
kaladele ja lindudele surmavad. 
Vette jõudnud koni võib mürgi-
tada kuni 1000 liitrit vett ja sel-
les sisalduvad mürkained võivad 
seal püsida kuni 10 aastat,” tule-
tab Saviorg meelde.

2018. aastal esimest korda 
ametlikult toimunud üleilmne 
maailmakoristuspäev oli kui 
eestlaste suurim juubelikingi-
tus ülejäänud maailmale. Sol-
ba koputab eestlaste südamele 
ja tuletab meelde, et see on asi, 
mille üle uhkust tunda. Eesti 
juhtimisel võtavad maailmako-
ristuspäevast igal aastal osa mil-
jonid inimesed. 

Eestvedajad julgustavad 
koristuspäevale ka end regist-
reerima, kogumaks statistikat. 
Seda saab teha augusti keskpai-
gast alates kodulehel www.maa-
ilmakoristus.ee.

Laura Vadam

tekateldes aga kaske või saart. Puitbriketiga 
tuleks olla ettevaatlik, sest see annab kõva 
kuumust, lõhkudes samal ajal šamottkivist 
küttekoldeid, pigem sobib brikett keskkütte-
katelde või valmis metallpliitide kütmiseks. 

Lõõre rikuvad ja lõhuvad ka kõiksuguste 
kilekottide, piimapakkide ja muu prügi põle-
tamine.

Mida küttekoldeid ehitades või remonti-
des silmas pidada?

Loomulikult iga küttekolle laguneb ja 

tahab parandamist, kuid nende eluiga on 
võimalik õigete kütmisvõtete ja sobiva 
küttematerjali ning regulaarse hooldusega 
tunduvalt pikendada.  Väiksemagi pragune-
mise korral tuleks kutsuda pottsepp appi. 

Ise küttekoldeid ehitades või paigalda-
des peab väga head eeltööd tegema, luge-
ma instruktsioone ning spetsialistidega nõu 
pidama, sest teadmatusest valesti ehitatud 
küttesüsteemid tekitavad alatihti tulekahju-
sid. Kõige kindlam on lasta neid töid teha 
oma ala meistritel. 

Mida tuleks silmas pidada uue elamise 
soetamisel, kus varem ehitatud küttekol-
le sees? 

Uut kodu ostes soovitan kontrollida, kas 
ahju võlv on terve ja kivitükke pole koldes-
se kukkunud. Hinnata, kas vuugid küttekol-
de sees on täidetud. Loomulikult vaadelda 
ka ahjuust, millelt on näha, kus on kuumus 
kõige rohkem liikunud või  kas värv kobru-
tab kuskilt. Kindlasti katsuge läbi, et siibrid 
kenasti liiguvad ja et  küttesüsteemidel on 
puhastusluugid.

Saunas tuleb vaadata, et saunakerise suit-
sutoru ja saunakeris ei oleks puitkonstrukt-
sioonidele liiga lähedale ehitatud, sest sel-
listest rikkumistest tekib palju tulekahju-
sid. Kõige täpsema hinnangu annab ikkagi 
korstnapühkija, kes küttekolde üle vaatab.

Sügise saabudes tuleks juba praegu 
oma küttekolded üle vaadata ja puhasta-
da või kutsuda selleks kohale kutsetunnis-
tusega korstnapühkija. Kui töö tehtud, siis 
ärge unustage keerata korstnakulli kuldset 
kuuenööpi, sest see toob keerajale õnne.

Andra Väärtmaa
Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht

Maailmakoristuspäev kutsub talgutele üheskoos

ja nööbikeerajale õnne
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Liivi lahte on kavandami-
sel hetkel kaks meretuule-
parki. Utilitas Wind alles 

kaalub alternatiivseid võimalusi 
oma Saare-Liivi 5 meretuulepar-
gi elektriühenduse kavandami-
seks. Eesti Energia on otsuse tei-
nud – Vabariigi Valitsus algatas 
riigi eriplaneeringu ja keskkon-
namõju strateegilise hindamise 
(KSH), et kavandada Liivi lahe 
meretuulepargi elektriühen-
dused maismaaga. Miks selline 
planeering vajalik on ja kuidas 
saab asjas kaasa rääkida?

Vajalik elektri jõudmiseks 
maismaale

Liivi lahe meretuulepar-
gi alajaama(de)st hakkavad 
maismaale kulgema mere-
kaablid, mis jätkuvad rannikul 
maakaablitena kuni sealse(te) 
alajaama(de)ni. 

Edasised elektriühendu-
sed põhivõrku tulevad kas 
maa- või õhuliinidena, sõltuvalt 
valituks saava trassi asukohast ja 
keskkonnamõjudest, muudest 
mõjudest ning majanduslikust 
otstarbekusest.

Elektriühenduste rajamine 
on riiklikult oluline

Riigi eriplaneeringuga kavan-
datakse selliseid olulise ruumi-
lise mõjuga ehitisi, mille asuko-
ha või toimimise vastu on suur 
riiklik või rahvusvaheline huvi. 
Meretuuleparkide rajamine, 
mille oluliseks osaks on ka elekt-
riühendused põhivõrku, panus-
tab olulisel määral Eesti, Euroo-
pa Liidu ning ÜRO energia- ja 
kliimapoliitika eesmärkide täit-
misesse. Teisisõnu aitab see meil 

üle minna taastuvenergeetika 
kasutamisele. 

Taastuvenergia arendami-
ne minimeerib energiasektori 
keskkonnamõjusid, tugevdab 
energiajulgeolekut ning tõstab 
meie majanduse konkurentsi-
võimet. Tuuleenergia, sh ava-
mere tuuleparkide arendamine, 
on kulutõhus ja keskkonnahoid-
lik lahendus taastuvelektri toot-
miseks. Tavatarbija jaoks sõltub 
elektrihind hinnatasemest Nord 
Pooli turupiirkonnas, nii on iga 
lisanduv taastuvenergia toot-
misvõimalus tulevikus abiks. 

Tuul ja päike on kõige odava-
mad ja keskkonnasäästlikumad 
energia tootmise viisid ning pää-

sevad turule alati esimesena.

Kõigepealt sobilikud 
asukohad ja seejärel 
detailne lahendus

Eriplaneeringu koostamiseks 
ja selle mõjude hindamiseks on 
vaja Rahandusministeeriumil 
leida kõigepealt konsultant, kes 
aitab välja selgitada vajalikud 
uuringud ja analüüsid, kaardis-
tada kaasamist vajava ekspert-
pädevuse ning kokku panna 
planeeringu lähteseisukohad ja 
mõjude hindamise programmi. 
Seejärel on võimalik hakata pla-
neeringulahenduse kallal tööle. 

Planeeringu koostamisel on 
kaks etappi – esmalt otsitakse 

elektriühendusetele sobilikud 
asukohad ning seejärel koos-
tatakse valitud asukohtadesse 
detailne lahendus. 

Selgitatakse välja võimalikud 
mõjud

Elektriühenduste planeeri-
misel hinnatakse lisaks loodus-
keskkonnamõjudele ka planee-
ringu elluviimisega kaasnevaid 
majanduslike, kultuurilisi ja sot-
siaalseid mõjusid, sh viiakse läbi 
mõjude hindamiseks ja planee-
ringu koostamiseks vajalikud 
uuringud ja analüüsid. 

Planeeringuga samaaegselt 
koostatakse ka elektriühendus-
te eskiis- ja eelprojektid, mis või-
maldavad mõjusid hinnata täp-
semalt, kui tavapäraselt planee-
ringute puhul seda tehakse. 

Puudutab viite Pärnumaa 
omavalitsust

Planeeringuala suurus on 
ligikaudu 5404 km2 ning see hõl-
mab Eesti merealal Liivi ja Pärnu 
lahte, maismaal Häädemeeste, Liivi lahe meretuulepargi elektriühenduste riigi eriplaneeringu menetlusskeem

L iivi lahe meretuulepargi elektriühenduste riigi eriplaneeringu planeeringuala 

Meretuulepargi jaoks tulevad Liivi lahte ja 
Pärnumaale elektriühendused

Viiakse läbi riigihange 
konsultandi leidmiseks

Teavitatakse toimunud 
või tulevasest sünd-
musest

Toimuvad planeeringu-
lahenduse ja mõjude 
hindamise avalikud 
väljapanekud ja 
avalikud arutelud
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Tori, Kihnu ja Saarde valdu ning 
Pärnu linna. 

Planeeringuala on määratud 
omavalitsuste täpsusega, et mit-
te teha enne planeeringu algata-
mist elektriühenduste asukoha 
eelvalikut ning võimaldamaks 
planeeringu koostamisel piisa-
vat mänguruumi asukohtade 
valikul. Planeering on algata-
tud suurel maa-alal, kuid lõplik 
(detailne) lahendus kehtestatak-
se vaid elektriühenduste elluvii-
miseks vajalikul alal.

Kõik saavad kaasa rääkida
Planeerimisprotsess on ava-

lik, igaühel on õigus selles osa-
leda ning soovi korral ettepane-
kuid esitada. Materjalid pannak-
se tutvumiseks välja ning korral-
datakse avalikud arutelud, kuhu 
kõik on oodatud osalema. Kui 
aeg käes, siis sellest teavitatakse. 

Avalikkust kaasatakse üld-
juhul protsessi planeerimissea-
duses sätestatud üldiste teadete 
kaudu. Kõigil, kel on soov tea-
teid saada isiklikult, palutak-
se Rahandusministeeriumile 
edastada oma kontaktand-
med (nimi, posti või e-posti 
aadress, organisatsiooni esinda-
misel selle nimi).

Maaomanikke teavitatakse
Arvestades planeeringuala 

suurust ja asjaolu, et hetkel pole 
veel teada, kus täpsemalt hak-
kavad elektriühendused paik-
nema, selguvad puudutatud 
isikud elektriühendustele asu-
kohti kaaludes. Kõik puuduta-
tud isikud, sh maaomanikud 
kaasatakse planeerimisprotsessi 
nõuetekohaselt. 

Püsi kursis!
Liivi lahe meretuulepargi 

elektriühenduste riigi eriplanee-
ringu koostamist ja selle mõjude 
hindamist korraldab Rahandus-
ministeerium, kelle kodulehelt 
saab värskeimat infot. 

Kontakt: eleri.kautlenbach@
fi n.ee, tel 611 3228. 

Tõhela küla pidas oma 
XX kodukohapäeva 2. 
juulil. Kena suvepäev 

algas piduliku murutraktori-
te rongkäiguga endise meierei 
eest kuni külaplatsini. 

Sellele järgnes südamlik 
kontsert lauluväljakul, kus esi-
nes folklooriansambel Vokira-
tas ning lõõtspillil Rein Pihel-
gas. Päeva jooksul toimusid 
erinevad sündmused: kalmis-
tupüha, sportmängud. 

Rahvamaja saalis oli kõigil 
võimalus päeva jooksul vaadata 
Karlo Salu poolt fi lmitud droo-
nivideot Tõhela erinevate küla-
de taludest, mälestamaks sel-
lega Vaike Hangu ning tema 
panust Tõhela külaraamatu-
te koostamisel. 

Toitlustas Burgerikohvik 
ning oma osa andsid ka kohali-

kud pereemad ja pereisad küp-
setiste müügiga. Paljude lem-
mikuks osutus pereisa Rogeri 
valmistatud jäätisekokteil. 

Õhtu naelaks oli jällegi lote-
rii, kuhu panustas iga osaline, 
suurimateks toetajateks olid 

oma valla ettevõtjad. Päeva-
le pani lõppakordi ansambel 
Kruiis. 

Suured tänud külaseltsi 
kogukonnale ja Pärnu linnava-
litsusele. 

Birgit Pere

Tõhelas kaks kümnendit Tõhelas kaks kümnendit 
kodukohapäevi peetudkodukohapäevi peetud
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Suvi Tõstamaa osavallas
 23. juunil tähistati suve valgemaid öid Jaaniõhtuga Tõstamaal.

 3. juulil oli Tõstamaa laululaval võimalik näha etendust „Metsas 
ei kuule su karjumist keegi“.

 7. juulist kuni 9. juulini toimus Tõstamaal pärandkultuuri festival 
„Tõstamaa õhetus“, mis tõi endaga kaasa kolm päeva täis roosimist 
ja mitmesugust käsitöölist askeldamist. Õhetuse õhtud möödusid 
tantsu, muusika ja šamaanitrummide saatel.

 Alates 12. augustist kuni nädala lõpuni oli Tõstamaa end 
pidurüüsse sättinud, et tähistada XXVI Tõstamaa osavallapäevi. 
Kolmepäevased pidustused said alguse Selistes kodukohvikus 
ja lõbusa stardipeoga sealses rahvamajas. Ka teisel päeval soosis 
ilmataat ürituste kordaminekut. Peetud sai rikkaliku käsitöövalikuga 
turuhommik ja kus traditsiooniliselt sumises kõige enam jahimeeste 
puhvet. Keskpäeva kontserdi andsid nii tantsijad kui ansambel 
Topelt Hellad Kellad. 

Traditsiooniline minitriatlon pakkus pinget sportlikumale rah-
vale. Näitused, tuurid, töötoad ja kodukohvikud olid külastajatest 
tulvil. Pidõhtu Black Velveti saatel osutus tõeliseks menukiks, sest 
kohal oli ligi viissada pidulist. Rahvale läks peale ka ürituse asukoht, 
mugav ja valge olemine.

Viimasel päeval kogunesid rattasõidu entusiastid Tõstamaa 
rahvamaja ette, et ühiselt osa saada rattaretkest ning rannavollest 
Merelaius.

 21. augustil peeti maalilises Kavaru sadamas kodukohvikut, kus 
juba pärastlõunal hoidsid tantsumeeleolu üleval aegumatud Boris 
Lehtlaan ja muusik Mati.

Tõstamaa osavallapäevade minitriatlon 14. augustil 2022 
Ujumine 300 m, jalgratas 8 km, jooks 1,8 km

Hannes Kiipus 25.08 1982 Õhu küla
Ivo Kivastik 28.11 1969 SIPA
Priidik Kant 31.48 1981 Tõstamaa
Tarmo Oidjärv 32.42 1972 Nurmiste
Anna Henriet 33.07 2006 Tõstamaa
Oskar Ojamäe 33.19 2005 Ermistu
Venno Press 35.33 1980 Malev
Nicolas Henriet 36.06 1972 Prantsusmaa
Helen Vimberg 36.35 1970 Õhu küla
Zoja Henriet 37.44 2011 Prantsusmaa
Lisa Henriet 38.10 2007 Prantsusmaa
Pilvi Kase 42.56 1971 Tõstamaa
Heleri Bauer 45.16 1980 Lõuka
Kadri Kase 47.45 2000 TTK

Paarisvõrkpall Merelaius  
1. Greete Adler – Harli Käärt
2. Merlin Miido – Aedi Oja
3. Karoliine Kask – Taavi Tõnisson
4. Karen Adler – Rait Madissoo

Osavallapäevade spordivõistluste tulemused
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Eesti Vabariigi taasiseseisvumise 
31. aastapäeva auks esinesid Ma-
nija muuseumis sopran Triin-Eliis 
Süld, tšellomängija Allar Kaasik ja 
Ciurlionise kvartett Leedust.

Manija kesksuve suu-
sündmus, Vana Bas-
kini Teatri menutükk 

Kihnu Jenka, etendus 31. juulil 
Riida talu kuursaali esisel ranna-
niidul. 

Pea 350 pealtvaataja hulgas 
leidus Virve ja Jaani sugulasi-
hõimlasi, kohalikku Manija rah-
vast, paatidega üle mere tulnud 
kihnlasi ja hulgal teatrihuvilisi 
mandrilt. Heatujuline taevataat 
sekundeeris imetabase suve-
ilmaga. 

Gerda Kordemetsal on 
õnnestunud elustada pikk ja 
kaleidoskoopiline inimelu läbi 
teatrimängu, laulu ja huumori-
prisma. Ja nii see täpipealt juh-
tuski – legendid naasesid kodu-
saarele. 

Äratundmisrõõmu jagus 
publikule küllaga, kostsid kih-
nukeelsed lisandused, naerumü-

gin, mõni pühkis pisaraid. 
Õhtu ainukordne õhustik 

aitas näitlejatel leida erilaadse 
mängurõõmu ja helguse. 

Aitäh Vana Baskini Teatrile, 
Aarne Valmisele ja Gerda Kor-
demetsale!

Etendus toimus PRIA Lea-
der-meetme toetusel ja selle 
korraldas MTÜ Ilusa Manilaiu 
Eest koostöös MTÜ Manõja 
Kultuuriseltsiga.

 Piret Zimmermann

Manija päeval tuli külla Kihnu 
Virve pereansambel, anti soe ja 
südamlik kontsert.

Siiri Sisask peale õnnestunud kontserti Manija muuseumis. 

Legendid jõudsid näitemängu sees tagasi kodusaarele
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Manõja Kultuuriselt-
si projekt „Heinatal-
gud Manõjal“ kaasas 

paarkümmend inimest, sealhul-
gas ka saare juurtega lapsi. Saadi 
selgeks mitmed traditsioonilised 
heinatöö oskused.

Peamiseks õpetajaks oli Too-
ma Vilma, kes näitas, kuidas 
õigesti teritada vikatit ja heina 
niita. Laste tegevusteks oli pea-
miselt kaarutamine ja vaaluta-
mine, kubu tegemine, kuhja tal-
lumine ja kärus heinakoorma 
tallamine.

Muuhulgas sai õppida just 
Manõja saarele omast „rehätäü-
tegä“ heinakubu kokkupane-
mist, nagu naised on alati teinud.

Heinatalgutel osales suve 
jooksul nii Manija juurtega lapsi 
ja täiskasvanuid kui ka külalisi. 
Näiteks lõi kaasa ka soomlasest 
kunstnik Mika Vesalahti, kes oli 
saarel Manija inimestest port-
reesid maalimas. Temale mee-
nus meie heinatööga seoses lap-
sepõlves nähtud heinatöö Kar-
jalas.

Loodame, et huvi meie 
väheste heinamaade harimise 
vastu ka edaspidi ei kao. Sestap 
näeme järgnevatel aastatelgi lii-
girikkust alustades kevadel aas-
karukelladega, pääsusilmade, 
nurmenukkudega ning jätka-
tes mai lõpust juuli keskpaigani, 
mitut liiki orhideedega ja palju-
de muude taimede õiteiluga.

Pikemas perspektiivis paneb 
heinatöö, nagu ka loomade kar-
jatamine, piiri saare võsastumi-
sele.

Projekt kui ühe traditsioonili-

se kohaliku töö propageerija sai 
toetust Kultuuriministeeriumi 
taotlusvoorust Kihnu kultuuri-
ruumi toetamine 2022.

Svea Aavik

Traditsiooniline Manõja heinatöö leidis õppijaid
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VÄRAVAD AVATUD
SEPTEMBRIS

N, R, L, P
kell 10 - 16

Olete oodatud!
Taimeaia telefoni nr 5855 7830

Varbla mnt 14, Tõstamaa alev
www.sillametsa.eu

Korstnapühkimine eramajas,
hekipügamine ja viljapuude lõikus. 

Tae vas tes OÜ 5698 1275.
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SEPTEMBER
Laupäeval, 24. septembril kell 21 Tõstamaa rahvamajas 

SIMMAN „Tule maale elama!“
Esineb muusik Mati

Pühapäeval, 25. septembril kell 11
Kastna külamaja juurest 

RATTARETK Kastna kandi küladesse: Vaiste küla,
 „Tule maale elama“ raames

OKTOOBER
Pühapäeval, 9. oktoobril kell 19 Tõstamaa rahvamajas 

vabakava „Ala(s)ti Palmiste“ 
Piletid saadaval piletilevis ja koha peal

KUHU MINNA?

Kul tuu ri ka vas võib et te tul la muu da tu si ja täien du si.

Ruby Keng – 5.08.2022

Õnnitleme uusi ilmakodanikke ja nende vanemaid!

Lahkunud on 

Kalev Martson

27. augustil lahkus siit ilmast Tõstamaa vapimärgi kavaler 
Kalev Martson.  

19. septemberil 1953, just odralõikuse aegu Kalev Tõstamaa 
oma sünnikohaks valis. Koolid käis läbi Tõstamaal ja Vigalas. 
Mis puudu jäi õppis ise, uuris ja puuris, tegi asja selgeks - nõn-
da sai endale kuldsed käed.

Töötas Tõstamaa sovhoosis, Pärnu KEKi Tõstamaa jaos-
konnas, Pärnu PTK Tõstamaa meiereis, kalatööstuses “Emi-
dar” ja  alates 1998. aastast  Tõstamaa vallas. Kalev oli igal pool 
hinnatud ja tubli töömees. Sõjaväes, Luga oblastis õppis müüri 
laduma.

Kalevil oli ka üks häda- ta ei osanud kellegile “EI “ ütelda. 
Talle tohutult meeldis, kui sai teisi õpetada ja kasulik olla ning 
ei olnud kunagi hädaldaja tüüp. Ega ta ei osanudki puhata, aina 
töötas ja askeldas. Puhkust lubas siis kui mälumängul ajusid 
ragistas ja teinekord pilli puhus.  Viimase puhkuse ajal plaatis 
ta veranda treppi. Käisin Kaleviga jutustamas ja kiitsin kui ilus 
kõik välja näeb, ta vaatas ringi ja ütles mõtlikult: “ Ega siin roh-
kem suurt enam teha polegi.... “

 
Kannatlikkust ja rahu ilmutas ta oma nelja poisist lapselap-

sega, loomulikult rinnas uhkusetunnet kandes. Küllap ka laste 
ja kalli kaasa Astri üle.

Täpselt 45 aastat tagasi, 27. augustil peeti Siimu metsava-
hitalus Kalevi ja Astri pulmapidu. Oli soe ja suvine aeg siniste 
rukkilillede ja valgete karikakarde vahune, täis rõõmu ja naeru. 

Täna, on rõõmust saanud korraga kurbus ja lilli toome Kale-
vi hauale. Mälestused toidavad lootusi ja lein võtab oma aja. 
Põldudel võetakse otra kuid rukkililled on kuivanud põuast.  

Puhka rahus, kallis sõber ja naabrimees,

Helle ja  Ülle

Head sõbrad, meid jälle üks on vähem – 
ei oska hoida me üksteist ja tänagi teele siit läheb – 

ei tea kuhu – jälle üks meist. 
(L. Tungal)

Kallist Ainot mälestab 
Vokiratas
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VELLO KARLSON 
15.07.1939 - 22.06.2022

VALERI TSILK 
31.01.1958 - 27.06.2022

KALEV MARTSON 
19.09.1953 - 27.08.2022

Mälestame meie kuldsete kätega töömeest 
Kalev Martsonit. 

Avaldame sügavat kaastunnet lähedastele.

Tõstamaa rahvamaja ja baari töötajad
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