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Juhtkiri

Suvi on aeg meele lahutamis

T

asta 2020 jääb meelde kui väga eriline aasta. Kriis sundis kogu maailma
kultuurielu pausile.
Hea meel on aga tõdeda, et oleme nüüdseks tagasi, ning kultuuriline tegevus ärkab
ja elavneb tasapisi, 2+2 reeglit ning hügieeninõudeid järgides,.

undub, et saarele on tänavu kõva
tung. Kogunisti kolm ööbikut on
võpsikute bermuudas koha sisse
võtnud ja tõestavad ööd ning päevad kogu
maailmale oma ainuvõimu antud piirkonnas.
Igatahes on see kõrvadele ilus kuulata.
Igasugu muud sulelised lendavad edasi-tagasi nagu kaubalennukid, poolemeetrised
vihmaussid noka vahel. Aed on linnumudilasi täis ja loodetavasti pannakse nahka
kõik salalikult õunapabulatele lähenevad
vaenlased.
Tiigis elutsevad rohekonnad on veelgi
priskemaks kasvanud ja sellega seoses on
häälekam nende ööpäevaringne kroogutamine. Kui nii edasi läheb on siin varsti
krokodilli mõõtu tiigielajad keda väikesed
vähihakatised lõbusalt varbast naksavad.
Ühed ütlevad, et tänavu siis jälle teisiti. No mis ta teisiti. Jälle löön aiamaal käed
puusa ja küsin täitsa otse: “kus kurat need
kurgid siis on?” Peale lokkava tilli ei silma
juba kolmandat nädalat midagi. Sel hetkel
võivad kogu maailma probleemid olemata
olla, sest ilma oma krõmpsuva kurgita pole
suvel mekki. Muidugi ma ostan ka aednikelt neid kavalaid kurgijusse, aga see pole
see. Jälle tuleb sammud seda kaubandusse seemneriiuli manu, et igaaastane kordus kurgikülv teostada. Kuidas ma ometi
ei õpi, ikka torman põllule liiga vara. Iga
kord, kui kurkidega ämbrisse astun, luban
endale järgmisel aastal hoolsamat külviaja
valikut. Aga siis juhtub nii, et paned kuumalainega seemne mulda ja paari päeva
pärast langeb samasse lumehelbeid.
Ilm, päev ja päike ütlevad talurahvale,
mis tööd ees ootamas ja see on elus püsimiseks kõige tähtsam. Kas sinna vahele ka
lõbu ja lusti mahub? Eks ta parem oleks,
aga igasugu haigused ei mahu kohe teps
mitte.

A

Kohe on käes jaanid, suve ilusaim püha.
Kuigi tavapärast jaanitulele kogunemist,
tantsimist, pärja punumist, loitsimist, millega soovisime Tõstamaale head minekut ja
hoidmist, me sel aastal kahjuks korralda ei
saa, püüame pisut teisel moel ühtehoidmise
tunnet ja jaanipäevameeleolu luua.
Jaanilaupäeva keskpäeval, võidupühal,
põleb Tõstamaa keskalevis kolm tundi järjest elav tuli, mis tuuakse kohale Torist Eesti sõjameeste mälestuskirikust. Sarnaselt
advendiajale on võimalus sellest lõkketulest
kõigil soovijail laterna või küünlaga tükike
tuld õhtuks koju kaasa võtta ja koduaedades lõke süüdata. Alevis kõlab mõnus eestikeelne muusika, ning ehk tõmbab lõõtsamees Rein käima ka mõne kiirema lõõtsaloo. Kuigi meil tuleb sel aastal piirduda vaid
meeleolu loomisega keskalevis, loodame
siiralt, et teie oma koduhoovides tantsite ja
laulate pere seltsis, otsite sõnajalaõit, ning
tervitate tärkavat koiduvalgust.
4. juulil on kõigil võimalus, kes end ka
eelregistreerivad, sõita kell 15.30 Kihnu

Virvega Manilaiule laulupeole. Toimuma
saab X väikesaarte laulupidu. Üles astuvad
ERRi segakoor, peadirigent Hirvo Surva
käe all, Pagana segakoor, juhendajaks Kalev
Lindal, Tartu Rahvaülikooli segakoor, Lauri Breede kindlakäelise juhtimise all. Lisaks
keerutab jalga tantsuansambel Tarbatu,
juhendajaks Jaanus Randma ning pillid
paneb hüüdma puhkpilliorkester. Ürituse
saarel korraldab MTÜ Ilusa Manilaiu Eest
ja see toimub Riida talu maadel ning jagub
veel järgmisele päevalegi.
Samal päeval, 4. juulil ootab kõiki sõpru külla ka meie kaunis Tõhela, et tähistada
kodukohapäeva. Päevased tegevused lõpetab tantsuõhtu koos ansambliga Sirli.
Juulikuusse mahub mitu eriilmelist
kontserti. 11. juuli on Tõstamaa mõisas
Unustatud mõisate päev. Tervitame hommikut kauni klassikalise muusikaga. Kell
11.00 algab kontsert mõisa vene keele klassis: esinevad klassikatähed Katariina Maria
Kits (viiul), Marten Meibaum (tšello), TäheLee Liiv (klaver). Kavas: Piazolla jt. Mõis on
avatud kella 10.00 - 18.40.
Juulis külastab ja rõõmustab meid legendaarne Voldemar Kuslap. Samal kontserdil astub üles ka rahvakultuuriselts Kirmas.
Kontsert toimub 18. juulil kell 18 Tõstamaa
rahvamajas.

Manijal saab vaadata Vello Tamme maale

Ülle Tamm, toimetaja
TOIMETUS
Toimetaja: Ülle Tamm tel 505 5340,
küljendaja: p2
Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus
Tõstamaa osavallakeskus
Internet: www.tostamaa.ee
Levi: Tõstamaa PMÜ kauplus, Tõhela raamatukogu, Tõstamaa raamatukogu,
Pootsi pood, Tõstamaa bensiinijaam.
Trükikoda: OÜ Hansaprint
Tiraaž: 500 tk
Saatke meile oma jutte ja fotosid aadressil
leht@tostamaa.ee

Manija saarekeskuses on suve lõpuni Vello Tamme 80ndale sünniaastapäevale pühendatud maalide näitus. Vello Tamm oli graafik, maalija ning teatrikunstnik. Ta elas Manija saarel
1986ndast aastast kuni elupäevade lõpuni 1991. Foto: Svea Aavik
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ks ja jahutamiseks
Rõõmustav uudis teatrisõpradele. Oleme suures lootuses
ja ootuses, et pärast mõneaastast pausi saabub Tõstamaa
mõisasse taas suveteater.
Teatriühendus R.A.A.A.M.
on plaaninud etendada augustis kaheksal korral Tõstamaa
mõisas lavastust “Praegu pole
aeg armastamiseks”. Samuti
saavad teatrisõbrad näha Argo
Aadli monoetendust “Kapten
Mihkel”. Piletid saadaval Piletimaailmas ja enne etenduste
algust kohapeal, avatud on
kohvik.
Augustiõhtud paneb sel aastal Tõstamaal helisema kaunihäälne Hedvig Hanson. Hedvig ootab teid kontserdile 12.
augustil Tõstamaa mõisas, kus
esitusele tulevad lauljatari siirad ja liigutavad omaloomingulised laulud ning eesti laululoojate looming.
Suvehooaeg Tõstamaal kulmineerub 8. augustil, kui tähistame XXIV osavallapäevi. Osavallapäevade ürituse formaadis
oleme säilitanud palju traditsioonilist, kuid püüdnud samas
leida ja lisada uusi ettevõtmisi.
Näiteks on omale koha leidnud osavallapäevadel keskpäevakontsert, mille sisuline eesmärk on pakkuda kuulajatele
maailmamuusikat. Keskpäeval saab rahvamaja ees kuulda
eksootilist Austraaliast pärinevat pilli - didgeridood. Pill
on omapärane nii väimuselt
kui helitekkeliselt. Korraga on
laval kuus didgeridoomängijat
ja kaks trummarit.
Koostöös lasteaiaga avab
juba kolmandat aastat järjest väravad Lasteaia lasteküla. Oleme loonud koha sooviga, pakkuda lastega peredele
mõnusat turvalist koosolemist,
lihtsalt lusti, püüdnud korraldada arendavaid meisterdamise töötubasid või vaatemänge,
etendusi. Lasteaialaste emade
ja lasteaia töötajate poolt selleks päevaks loodud heategevuskohvik küpstab aga alati niisuguse hooga vahvleid, et lõhn

hõljub üle terve alevi. Uskuge, see on kutsuv ja vahvlid on
imemaitsvad!
Uudseks sel aastal saab olema ekstreemala avamine noortele Mertex platsil. Avalöögiks
ekstreemsustele annab hoo
sisse meie vana hea cool bänd
Cool Päxe, kellele sekundeerivad trikiratturid, parkuurijad
ning osavad trikitajad slackline’l. Huvilised saavad osaleda
professionaalide poolt juhendatud töötubades.
Loodame, et põnevat avastamist ja elamust külastajatele
pakuvad retked mööda Tõstamaad. Avastamist ootab Mari
Lühiste poolt ettevalmistatud
huvireis Värati kalatööstusesse, uudistatakse ka uut Värati
sadamat ning kindlasti lisandub
Mari poolt veel mõni põnev
objekt või vaatamisväärsus ning
väärtuslikud saavad olema ka
reisi ajal Tõhela puubussis Mari
poolt räägitud lood.
Tegevused Väratis jätkuvad
uue matkaraja avamisega, mille on loonud Janne Raud. Tema
kutsub teid põnevale looduse
avastamisele, õpitakse märkama ja tundma erinevaid taimi.
Matka lõpus ootab teid väike
kosutav taimetee, nõgesekarask ja üldse saadab matka selline võluvärk, nõnda taimeilust
vaimustuv korraldaja, Janne,
meile kinnitas.
Kuna sellel matkarajal asub
üks suur kivi, siis tekkis idee
luua lugu või muistend sellest,
kuidas kivi ammustel hallidel aegadel sinna sattuda võis.
Siinkohal kuulutame välja muistendi konkursi kivi
tekkeloo kohta. Võidulugu
lavastatakse ning kantakse
ette näiteringi poolt. Rohkem infot konkursi kohta on
teil võimalik küsida Janne
Raualt või helistada Katrile
numbril 523 6350.
Kolmas vahva ettevõtmine
saab olema Seiklusministeeriumi poolt korraldatud autoorienteerumine mööda kaunist
Tõstamaad. Orienteerumine
toimub tiimides, kestab kogu

Planeerigu teade
Soovid
osavallapäevade
ajal avada
külastajatele
oma aia või
kodukohviku,
siis anna sellest
teada
telefonil 523 6350,
Katri.
Samal numbril
eelregistreerime
turuhommikule
müüjaid.
Oodatud ehtne ja
hea eestimaine toit
ning käsitöö,
natuke vanavara ka.
päeva ja on äpipõhine. Täpsemat infot mängu kohta saab
varsti ilmuvas ter viklikumas
osavallapäevade kavas.
Veel on uudiseid. Päeva vältel sõidab ja sõidutab osavallapäevade külastajaid Tõstamaa
erirong ja Tõhela puubuss.
Õhtuse rahvapeo oleme
tervise turvalisuse eesmärgil
asendanud sel aastal kontserdiga. Kell 20 saab Tõstamaa
laululaval kuulda ja kaasa elada ansamblile Traﬃc. Õhtupimedusesse on elevust toomas
ning pidulikkust ja sära lisamas
tuleshow.
Korraldajate arvates on osavallapäevade kava tänavu rikkalik, vaatamata kokkuhoiule
ja kärbetele. Soovime üritusega korvata kriisiajal ärajäänud,
kuigi plaanis olnud ettevõtmisi.
Seega ootame rohket osavõttu
ja kaasaelamist!
Su ve sünd mu sed Tõs tamaal lõpevad muinastulede
ööga Merelaiu puhkekülas. Ilusat olemist sel õhtul loob hea
mahe muusika ja paadisõit päikeseloojangul merel. Lõkketule
süütame kell 20.30.
Katri, rahvamajast

 Pärnu Linnavalitsus avaldab
teadaande planeerimisseaduse
(PlanS) § 140 lõike 5 ja 139 lõike
3 alusel.
Pärnu Linnavolikogu 28. mai
2020 otsusega nr 41 tunnistati osaliselt kehtetuks Tõstamaa
Vallavolikogu 21. juuni 2013
otsusega nr 106 kehtestatud
Kanistu maaüksuse detailplaneering Põldmarja (katastriüksuse tunnus 62401:001:0720),
Kadakamarja (katastriüksuse
tunnus 62401:001:0721), Marja
(katastriüksuse tunnus 62401:
001:0722), Vaarika (katastriüksuse tunnus 62401:001:0733)
Maasika (katastriüksuse tunnus 62401:001:0734) ning
Mündi (katastriüksuse tunnus
62401:001:0735) katastriüksuste osas.
Kõnes olevad kinnistud asuvad Värati külas Värati poolsaarel Kalli-Tõstamaa-Värati teest
idakaares. Kõnes olevate katastriüksuste osas planeeringuga
ehitusõigust ei määratud, kuna
nad jäävad osaliselt Tõstamaa
maastikukaitsealale ja ehituskeeluvööndisse. Maa omanik soovib
maatulundusmaa sihtotstarbega
maaüksustel detailplaneeringu
elluviimisest loobuda ja kasutada
neid üldplaneeringu võimaluste
kohaselt, mida detailplaneering
ei võimalda.
Detailplaneering jääb kehtima Rannaniidu (katastriüksuse sihtotstarve elamumaa
ja tunnus 82602:004:0374),
Luhaniidu (katastriüksuse sihtotstarve elamumaa ja tunnus 82602:004:0375), Kõrkja
(katastriüksuse sihtotstarve
maatulundusmaa ja tunnus
82602:004:0376) ja Kanistu
tee (katastriüksuse sihtotstarve transpordimaa ja tunnus
82602:004:0377) katastriüksustel.
Kui detailplaneering on osaliselt kehtetuks tunnistatud, siis
toimub nimetatud alal tegevused vastavalt üldplaneeringu
tingimustele.
Pärnu Linnavolikogu otsusega saab tutvuda Pärnu linna
veebilehel www.parnu.ee.
Merle Mõttus
planeeringute spetsialist
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Kiitust tublidele
õppuritele!
Tõstamaa Keskkooli
direktor Toomas Mitt
avaldab kiitust hea ja
väga hea õppeedukuse
eest 2019/20 õppeaastal:
I klass
Freija Ilmsalu
Katariina Helena Lumera
Mia Marii Madisson
Eliisabeth Päästel
Revo Raavik
Marvin Tuulmees
II klass
Romet Lille „5“
Herman Lumera „5“
Merileen Meras „5“
Eleonora Marta Nine „5“
Edeli Piirme „5“
Kirke Sahtel „5“
Lenne-Merit Veskimägi „5“
Andreas Karlson
Magnùs Karl Magnùsson
Elena Pulk
Kert Sims
Kene Sireli
Steven Tetsmann
III klass
Rete Laasi „5“
Pilleriin Piirme „5“
Grettel Ülevärva „5“
Stella Adler
Hanna-Maria Etner
Veljo Luhamaa
Rasmus Soosaar
Hans Romet Uustalu
Georg-Kristjan Väli
IV klass
Jaspar Adler „5“
Eneli Piirme „5“
Eneli Pulk „5“
Markus Imans
Ranno Mändla
Janar Tuulmees
V klass
Romeo Kaljurand „5“
Sven-Artur Rahuoja „5“
Marcus Sinimeri „5“
Keitlyn Kaal

Robin Kaja
Cristopher Madisson
Joonas Rõhu
Liis Rõhu
Rico Sepp
Karmen Tuhkanen
VI klass
Nikolai Kiradi „5“
Martha-Maria Päästel „5“
Tormi Väli „5“
Lee Grünberg
Joosep Luhamaa
Gertrud Martson
Grete Vulkan
VII klass
Merili Adler
Aigar Gurjanov
Vilhelm Põder
Emma Liisa Salk
Maarja-Helena Veskimägi
VIII klass
Everita Imana “5”
Brian Blumfeldt
Markus Oja
Samuel Timo Peltokangas
Markus Press
IX klass
Marleen Sahtel „5“
Grettel Soonisoo „5“
Anny Kerem
Ana-Maria Müür
Rebecca Pulk
Kevin Päästel
Katre Sutt
Kadri Vulkan
X klass
Kärt Elismäe
Risto Rand
XI klass
Mark Kiradi

9. klass – põhikool l
9. klass on läbi aastate
väga tegus ja ühtehoidev olnud. Kooli on esindatud erinevatel olümpiaadidel, viktoriinidel,
konkurssidel. On palju näideldud, aktiivselt
osaletud kooli üritustel.
Mõned meenutused paljudest.
7. klassis otsustasime igas
kuus midagi ette võtta. Esimese üritusena käisime Lindi Paintball’is. Kõik oli tore,
aga kui koju tulles Järve kurvi jalutasime, selgus, et buss ei
sõidagi enam sealtkaudu. Kui
hakkasin õpilasi loendama, et
mitu autot tuleks organiseerida, olid agarad seitsmendikud
juba autod järele tellinud! Peagi õnnestus Ampsus ja Lonksus toimunud pitsade valmistamise pärastlõunalt ikkagi
selle bussiga tagasi sõita.
Meeldejääv on ühe koolipäeva lõpp, mil käisime klassiga Järve kurvis uisutamas.
Väga oodatud ja edukad on
olnud koolis toimuvad Playback showd. Oleme külastanud mitmeid ettevõtteid,
on tegutsetud minifirmas.
Aktiivselt on osa võetud teatri
ühiskülastustest.
Suuremahuline oli Euroopa päevale pühendatud nädala korraldamine, mis lõppes
riigikogu külastamisega. Eesti vabariigi 100. sünnipäeva
paraadil trotsiti külma ilma,
koguti meenutamist väärivaid
hetki tulevikuks.
8. klas sis val mi sid
väga huvitavad loov tööd.
Õppeaastad on lõppenud
ekskursiooni või matkaga. 7.
klassis reisisime koos 8. klassiga Helsingisse. 8. klassi lõpus
käisime Soomaal kanuumatkal ja mingi ime läbi suutis
kaks paatkonda kohe alguses
kanuusse istudes ümber minna! Seda ei ole minu praktikas mitte ühegi seltskonna-

ga varem juhtunud. Nalja oli
midugi palju. 9. klassi lõpetamiseks planeerisime reisi Peterburgi, mis asendus
koroonaviiruse tõttu reisiga
Varssavisse. Loodame, et see
reis augustis ikka toimub.
Suure õhina ja entusiasmiga korraldati eelmisel aastal
tutipidu. Kahjuks jäi see tore
üritus tänasel lõpuklassil ära.
Eksamikogemus asendus kaugõppe omaga. Lõpupidu ei
toimu tavapärasel ajal. Kiirete
muutuste aeg võtab aina võimust.
Lustlikku meelt ja sära silmadesse oma rajal sammumisel!
Klassijuhataja
Karin Mitt

9. klassi õpilaste
meenutused
 Mäletan, kui mina ja Eliise
kirjuatsime all fuajees Annylt
ma te maa ti ka ko du tööd
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läbi

maha, sest meil oli see tegemata. Äkitselt vaatame üles ja
meie eest seisis Karin Mitt, kes
meilt siis töövihikud ära võttis. Tunni alguses käskis Karin
meil püsti tõusta ja pani meile
kõigile “ühe” e-kooli spikerdamise pärast.
 Mäletan, kuidas me (mina,
Katre ja Eliise) tihtipeale mängisime kooli keldris slenderinat (õudne mäng) ja kui keegi
alla tuli, et oma jope võta, siis
tegime õudsaid hääli (aaah).
Meie ar vates oli see mega
huvitav ja õudne.
 Esimeses klassis käies tekitasid segadust klassiustel olevad kirjad. Esimene klass oli
I ehk üks kriips, teine klass II
ehk kaks kriipsu kolmas klass
III, kolm kriipsu. Siis tuli iiivee klass, mis tekitas segadust,
miks polnud seal IIII nelja
kriipsu?
Teiste klasside ustel olid
erinevate ainete nimed (matemaatika, ajalugu, keemia jne).
Aga iii-veest ma aru ei saanud!? Kui seda kodus seleta-

sin, tegi ema selgeks, et see on
hoopis neljas klass ja araabia
numbrite asemel olid ustel
rooma numbritega tähistatud.
ii-vee on hoopis IV.
 Mäletan, et kui meil oli
tüdrukutega kokandus ja me
ei viitsinud nõusid pesta, siis
võtsime veevooliku ja hakkasime sellega neid pesema.
 Ma mäletan väga selgelt,
kui kaheksanda klassi lõpus
läksime kogu klassiga kanuumatkale ja esimene asi, mis
minu ja Marleeniga juhtus,
oli see, et kanuu läks ümber ja
me saime läbimärjaks, Mannu
valge nokats oli täiesti pruun.
Lõpuks tõmmati kanuu
veest välja, me istusime uuesti sinna sisse ja sõitisme 12 km
jõe peal peaaegu vahetpidamata draamatsedes.
 Mängisime all garderoobis
õudusmänge. Otsisime mingi
äpiga kummitusi.
 Kui 6. klassis Kevin Saarega põletasime vetsus pabereid
ja hiljem õp Kaarin küsis, et
miks me seda tegime. Vasta-

sin, et puberteet.

 Alusta sin Renastoriga
omavahelist kommunismi.

 Igapäe vaselt Karmoga
pinksi mängides sai palju nalja
ja arenesime inimestena.
 Kui me läksime 1. klassi,
mäletan kuidas istusime toolidel ja direktor kutsus meid
ükshaaval enda juurde. Kui
direktori juurde läksid, said
endale koolimütsi ja aabitsa. Sellel pidulikul päeval olid
mul peas juukseklambrid. Kui
tuli minu kord minna, mäletan, kuidas direktor pani mulle mütsi pähe, aga kuna mul
olid klambrid peas ja müts
ei mahtunud hästi pähe, siis
direktor surus selle mulle niimoodi pähe, et see tegi haiget.
Tol hetkel oli see valus, aga kui
ma sellele nüüd tagasi vaatan,
naeran ma selle üle alati.
 Mäletan, kui ükskord Karmo, Ardo, Kevin Saar ja veel
keegi raamatukokku lukku
pandi õp Mari poolt.
 Olid naljakad tunnid ja veel
paremad vahetunnid.

 Reginaga igal pool lollitamine ja Aimari klassis istumine iga vahetund.
 Kõik playbackid on toredad olnud ja palju nalja saanud (me oleme isegi väikesed
videoklipid nendest kokku
pannud), klassireisid, bussisõidud.
 Minu arust on meie klass
kõik need üheksa aastat väga
kokkuhoidev olnud.
 Kõige toredam oli kindlasti kanuumatk. Neid hetki
on kindlasti veel, aga hetkel ei
tule ette ühtegi.
 Intras õhtuti lollitamine
ja Aimari klassis lobisemine.
Skeemitamised, kuidas kogu
aeg koju saada.
 Üks väga naljakas juhtum
oli siis, kui käisime alles algklassides ja lugesime õigekirja õpikust erinavid sōnu ette ja
siis oli seal sõna “kepp” ja terve
klass hakkas naerma. Õpetaja Hilja ütles selle peale: “Mis
te naerate, kas see on naljakas,
et ... “ ja selle üle hakkas klass
veel kõvemini naerma.
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Tänusõnu
O

ma peaaegu sajast aastast olen 40 aastat tegelenud Tõstamaa kihelkonna taluhoonete ja külaelu
mäletatava aja jäädvustamisega
tuleviku jaoks.

12. klass – hopsti ellu
Mõtlesin oma 12.klassile ja
meenutasin kolme aastat.
Tegemist on ühe huvitava seltskonnaga.
Igaüks nii erinev ja tore, nagu päris oma lapsed.
Kuigi koolis õpilastena nad eriti kirkalt
säranud ei ole (medaleid me sel aastal kahjuks ei näe), on inimestena neist igaüks küll
kulda väärt. Selline hoolivus ja armastus,
mida näitavad nende vastu, kes neile tähtsad... Nii mõnigi kord on tulnud imestada

või ka üllatuda, kuidas hätta sattunud sõbrale või muidu abi vajajale appi minnes, unustatakse nii mõnedki enda tähtsad toimingud.
Hoogsad talgud, rattasõidud, Bowlinguõhtud, kooli ürituste korraldamised neid
koos tegemisi on äärmiselt südantsoojendav
meenutada.
Õnne ning hoogsat lendu teile, mu armsad, ja peatsete uute kohtumisteni!
Klassijuhataja
Heili Timm

Olen kirjeldanud 47 küla
1030 elupaika 6500 leheküljel
(käsikirjas) 4500 fotoga ja andnud kogutu Eesti Rahva Muuseumile (ERM). Trükis on ilmunud kaheksa küla kohta eraldi
raamatud. Need kõik on sündinud „külakada“ käimiste tulemusel – iga elupaiga omainimeste, ka paljude naabrite abil
– sest põgenemised, küüditamised ja aeg on palju põliseid elupaiku julmalt tühjaks jätnud. Siis
olid alati aitamas lahked naabrid, talude kunagised teenijad, sugulased, sõbrad ümbrusest (kaugemaltki Pärnust, Tartust, Tallinnast, Rootsist, Austraaliast, Saksamaalt, USA-st).
Aitäh, aitäh!
2012. aastal, 12. augustil oli
Tõstamaa vallapäevade ajal rahvamajas uudistada näitus Tõstamaa aleviku ümbruse kolme
küla kolme targa taluperemehe
elust ja tööst. Tiit Hang tõi Tartust mitu kastitäit materjale –
näitusesaal sai neist täis. Kohal
olid Pedaka küla Sooselja talu
Herbert Martsoni (1910-1998)
järglased; Värati küla Juhani talu
Adrian Raisti (1915-2003) järglased, kahjuks Leetsaare küla
Palu talu peremehe Karl Heinluhti (1906-2006) esindajaid ei
olnud.

12. klassi õpilaste meenutused:
 Mäletan kui me poistega ei viitsinud keka
tundi minna ja otsustasime ratastega alevisse sõita. Sõitsime mägedes ringi ja oli lõbus.
Kooli tagasi jõudes nägi keka õps meid ja
küsis kus olime. Arvasime, et saame sellise
koslepi nüüd, et jube. Aga kui rääkisime talle, mis tegime siis ta vastas selle peale, et võite järgmine tund ka minna, aga tulge ja öelge
mulle.
 Kord, kui pidime klassiga minema
perearsti juurde süsti saama, mõtlesime las-

ta järgmise tunni üle, läksime Laine baari
sööma. Hiljem, kui lõpuks kooli jõudsime,
ootas meid klassijuhataja ning saime paar
kurja sõna.
 Käisime maaturismiga kanuumatkal.
Kõik oli ilus. Kanuus istuti kahekesi. Korraga oli üks kanuu ümber. Imestama paneb
see, et ümber läks matka saatja kanuu. Tulid
kaldale ja siis kalastajad sõidutasid nad lõpp
punkti, kus said soojad riided selga ja juua
kuuma teed.

Leo Martson abikaasaga. Foto: V. Hang 2012
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Need kolm imemeest ümber
Tõstamaa aleviku – tegutsesid
igaüks ise kandis.
Mind viis Martsoniga kohtuma minu vend Olev. Juba esimene kohtumine jättis vapustava mulje – ta jutustas oma talu
rajamisest, oma suurest perest 8 last! Ja kõigest, edasi kogu oma
küla taludest. Sellestki, et isa haiguse tõttu Pärnus tuli gümnaasium pooleli jätta ja koju tagasi
tulla.
Li saks ping sale talutööle – uudismaa harimisele, väetisekatsetele jne, olnud ta tegev
piimühingus, Tõstamaa hariduse seltsis, pasunakooris, laulukooris, teinud 1939. aastal ülemaailmset põllumajandusloendust, kolmel korral rahvaloendust, köitnud raamatuid (omal
rikkalik raamatukogu) jm. Aidanud täpsustada koolihariduse
andmise algust Tõstamaal, kiitis koolijuhatajat Johannes Unti
jne.
Küsimuse – kuidas kõigeks
aega jätkus, vastas ta – iga päev
kui ta talutöö lõpetab ja päike
metsa taha kaob – algab tal kirjatöö, põllumajandusajakirjade
uurimine jm.
Tegin talle ettepaneku – ise
hakata omi mälestusi kirjutama. Ja kirjutaski imeilusas käekirjas ERM-le mitmeid töid: –
nagu “Ühe väiketalu lühike ajalugu“ (1987); Seltsielust Tõstamaal (1988); Mälestusi kolhooside loomisest Tõstamaal Pärnu
maakonnas (1990, - see on küüditamise tegelik õudus!) jt.
Edasi viis mind tööjärg Juhani tallu Värati külla Adrian Raisti jutule. Ei jõudnud veel midagi
küsidagi – kui kohe sai selgeks –
jälle imemees (oma talu 9 põlvkonda) huviga kõige ümbritseva
elu vastu ja minu tema teadmiste üle imestamisele lisas – peab
ikka päris loll olema, kellele oma
ümbruses sündiv meelde ei jää!
Tema suures raamatukogus on esikohal ajalooline kirjandus. Kõige enam hindavat

Hendrek Raist järglastega. Foto: V. Hang, 2012

ta „Maailm ja mõnda“ sarja, ka
Jakobsoni lugemisraamatud
maakaarte jm. Et raadio kaudu
maailmas sündivast õiget pilti saada – õppinud ta iseseisvalt
selgeks soome keele!
Toas on seinakell „eestiaegset aega“ näitamas. Selleks olevat vajadus: põllutöö tuleb „õige
aja“ järgi teha! Kõik Väratist kirjapandu pärineb temalt.
Ta on raisanud oma aega
koos minuga mööda küla käimisele, on näidanud Tõstamaa
töngi savivõtmise kohti, ta on
näidanud I Maailmasõjaaegseid
kindlustuste jälgi jpm.
Kord tegi minu vend autosõidu koos Adri (ta nimi käibis
ka pisut lühemalt) põneva jutujooksuga, ilm oli lausvihmane
aga see ei seganud. Adrilt küsides, mis perenaine arvab tema
tööpäevade raiskamisest ja vastus oli – õnneks on ta kihnlane!
Ka Adrian Raist kirjutas ERMile mitu tööd: Tõstamaa töngist
1988; Kuidas minust sai kolhoosnik, Värati külast, kolhoosidest (pealkiri pole päris täpne,
1991) jt. Osa trükis ilmunud.

Karl Heinuht koduõues. Foto: V. Hang, 1989

Kolmanda sambani jõudmiseks tuli alevikust minnes
Kastna poole liikuda. Mõni
kilomeeter ja olingi maantee
servas Palu talu õues peremehe jutul. Palu Karla on mitmekordne imemees: teeb samuti kõiki töid, on tark põllumees,
ehitab, püüdnud kala Ermistu
järvest ja merestki, eluaeg pidanud mesilasi (enne sõda olnud
üle 30 mesitaru). Mitmekordne
imemees seetõttu, et tal puudub vasaku käe laba. Tõstamaa
koolitee käidud, lõpetas ta Pärnus kaubanduskooli ja võttis
osa Eesti karskusliidu korraldatud kursustest – selle lõputunnistusel on esimese allkirjana
kuulsa karskustegelase Villem
Ernitsa allkiri (1926). Omi suuri teadmisi jagas ta lahkelt muidugi eelkõige oma kodutalust ja
ümbruskonna talude saatusest
sõjakeeristes, Leetsaare karjamõisast, hilisemast Leetsaare
kõrtsist. Meenutused kõrtsi juures peetavast kuulsast Kastna
laadast olid ülihuvitavad. Veeretasin jutujärje temalegi - hakata ise mälestusi kirjutama. Asi

edenes. Ta on ERM-ile saatnud
vähemalt 16 mahukat tööd (osa
ka Kirjandusmuuseumile) alates 1988. aastast: näiteks Kastna
ühispiimatalituse ajalugu (1989);
Läänemaa Varbla kihelkonna
Saulepi valla Poolenõmme küla
ja mõisa hooned ning eluolu
(1991). Tõstamaa valla Kastna
ümbruse heinaniidu talgud aastatel (1925 – 1938) jt.
Aga see pole veel kõik. Ta on
kirjutanud mitu artiklit „Eesti
Looduses.“ Üks kadakast ja selle headest omadustest (1996),
teises artiklis kirjeldas ta „vainuköie“ nägemist. Olgu lisatud, et juba enne viimast sõda
on temalt ajakirjanduses ilmunud ridamisi artikleid. Ja ikka
pole veel kõik: nimelt kirjutas
ta ka luuletusi. Võttis mitmel
aastal osa luulevõistlustest Tartus. Sinna konkursile saatis neid
minuga mitmel korral – andsid
tema luuletused üle Oskar Lutsu
majamuuseumis asunud konkursi žüriile. Rohkem ma neist
ei tea. Küll aga leidub tema teisteski töödes kohati luuleridu!.
Vaike Hang
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Kui Väratis soolati heeringat ja suitsutati räime nin
Viimasel ajal on palju kirjutatud, räägitud uuest Värati
sadamast. Kui sadamat võiks
pidada kaunitariks, siis selle
läheduses on koletisena vanad kalatehase hooned, võssa kasvamas teed ja hoov.
Hu vi retk sa da mas se tõi
meelde selle, mis mere ääres on
varem toimunud, millised tootmishooned ning ehitised on siin
olnud. Alles aasta või paar tagasi sai kunagise kalatehase hoovile läbi pääsla ehk rahvakeeli valvuriputka. Kombinaadi tegutsemise ajal istus putkas valvur,
kellele tulnuks töötõendit või
propuskit näidata. Kas kelleltki
seda ka küsiti, ei tea. Kõik olid ju
tuttavad ja oma inimesed. Küll
aga tuli tõendit näidata Pärnus
peakombinaadi väravas. Värava
kõrval oli pood, millest sai osta
nii toidu- kui ka esmatarbekaupu.
Varem olid nii värav kui ka

pood, õigemini kiosk, Ranna
maja pool, sest kalakombinaati
sai vaid mööda külateed merepoolsest küljest.
Hilisema peavärava lähedusse vasakut kätt jäi külmhoone, veidi tahapoole katlamaja ja
jõujaam (see hoone on praegu
alles ja elektrikilpki sees, samas
maas ootamas kollane lauatelefon – ehk keegi helistab ja teatab
mõnest rikkest!). Edasi jalutades
jõudnuks soolatsehhini, kus olid
suured betoonbasseinid, milles soolati räimi või heeringaid.
Suured heeringatünnid vitsutati
ja saadeti kaubandusse või jäeti
kala preservide tootmiseks teise tsehhi. (Preserv on steriliseerimata kalakonserv.) Soolaheeringad laoti suurtesse toosidesse
või pandi karpidesse erinevates
kastmetes. Maitsvaim oli heeringas sinepikastmes. Karpidesse laoti ka vürtsikilusid.
Hoovi keskel olid juhataja elamu ja väike (vana) kon-

torihoone. Viimane on praegugi alles. Neist mere poole jäi
külmsuitsutsehh, kus valmistati
külmsuitsuheeringaid. Siin käis
töö kogu ööpäeva ja vahetustega, sest heeringat tuli suitsutada mitu päeva järjest. Enne suitsutamist heeringaid leotati, neilt
kraabiti maha soomus, siis kala
soolati, pandi restidele ja tehti põrandale lõke, millele heeringad suitsuma pandi. Lõket
tuli hoolega valvata, et kalad liiga palju kuuma ei saaks, valmis
heeringad olid kuldsed ja rasvased. Kui toodang sai valmis
öösel, siis ka öösel pakiti see kastidesse.
Hoovi paremale poole jäi
pikk telliskivihoone - suitsutsehh – praegugi alles, kuid tühjaks rüüstatud ja kohati varisemisohtlik. Siin suitsutati erinevaid kalu, enamasti räime,
vähem kilu ja tinti (vaid hooajal),
harva angerjatki. Tooraine ehk
toorkala toodi kohale autodega
teistest sadamatest või külmhoonetest, hooajal saadi kala
otse merest ehk kohalikelt kaluritelt, muul ajal ka oma külmhoonest. Külmutatud räimeplokid sulatati, seejärel kala soolati, aeti vardasse ehk varrastati,
siis harvendati vardal ühtlaseks,
pandi ahjudesse restidel suitsuma. Valmistoodang jahutati
ning pakiti kastidesse ja saadeti
kaubandusse. Turgu jätkus, sest
1/6 planeedist vajas sööki. Suurele Venemaale ehk Moskvasse
saadeti vahel ka angerjaid, harvem tuulehaugi (seda Eestimaal
ei ostetud).

Kaluritelt võeti algul kala
vastu sadamakail, hiljem ehitati mere äärde kalavastuvõtuliin
ehk räimeruun. Selle idee autoriks ja loojaks oli kalatehase
meister, hiljem juhataja, Andrei
Udu. Teistest tööstustest käidi
ehitist vaatamas ja sellest eeskuju võtmas. Räimeruuna eest
sai Andrei väikese ratsionaliseerimispreemiagi. Kala juhiti
paadist pumba abil ruuna ehk
suurde trumlisse, kust see jaotati kastidesse, kastid tõsteti autole
või käruga/ traktoriga sõidutati
külmhoonesse. Vastuvõtuliinist
on alles vaid tükid, hoone aga
säilinud.
Peale suuremate tootmishoonete olid aiaga piiratud hoovis
veel uus kahekorruseline kontorimaja koos riietus- ja duširuumidega, laohooned, pumbamaja, puhastusseade, kuurid, puude ja kastide hoiuplatsid. Kontorihoonest mere poole jäid kaks
tiiki, milles õitsesid vesiroosid
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ning mille kaldal olid lilled ja
pingid – hea puhkekoht töötajaile. Et hoov oleks korras, korraldati ühiseid koristuspäevi.
Nüüd on paljud hooned
lagunenud, rüüstatud või lammutatud, hoolitsetud hoovi asemel võsa ja umbrohi, tiigid roogu või võssa kasvanud. Kunagise
töömeeleolu asemel üsna trööstitu pilt. Töötajate häälte, paatide popsumise ja traktorimürina
asemel oli kuulda vaid lindude
vidinat ja tiikides konnade valjuhäälset koori. Väratis on ﬁlme
vändatud, nüüd saaks siin teha
mõne sürrealistliku või ulmelise
ekraaniteose.
Meenutused pani kirja
Mari Lühiste

Suur tänu kaasameenutajatele Elsa Tiigile ja Aita Jaaksonile
NB! Toimetus ootab heal meelel
mälestusi ja pilte kunagise kalatehase elust-olust. Võtke meiega
ühendust.
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Laulud lähevad laiule rändama

K

ord kohtunud koorilauljatest sõpruskonnad, kes
otsustanud nõnda: suurte laulupidude vahel tuleb kõrid
töökorras hoida ja noodivihud
tolmust puhtaks raputada. Nii
see muinaslugu oma elu elama
hakkas – ilus suvine traditsioon
ühislaulda Eesti väikesaartel.
Rõõmus minilaulupidu on toimunud juba 9. saarel ning tänavu tähistatakse 10. juubelilaulmist Manilaiul – sealt ürituse
helisev nimi LAIULAUL 2020.
Dirigentide nimed tõsisele
muusikasõbrale tutvustamist ei
vaja. Kõik, kes tõstavad nüüdki
käed koori ees, on olnud üldlaulupidude dirigendipuldis, kunstilised juhid ja kavade koostajad.
Hea on tõdeda, et Manijal koore juhatavad mehed on tänasel
päeval Eesti laulupeo liikumise
eestvedajad.
Hir vo Sur va toob saarele

ERRi segakoori 50 lauljaga, Tartust tuleb Lauri Breede juhatamisel 35 lauljat ning Kalev Lindal koos Pagana segakooriga on
esindatud 40 lauljaga. Lustlikkust lisavad Tarbatu rahvatantsijad Jaanus Randma juhendamisel ning muidugi Pärnumaa
oma mees Ado Kirsi pasuna-

kooriga Õnn Tuli Õuele ja Audru Jõelaevanduse Pundiga.
Pidu saab pasunamürtsuva avaakordi 4. juulil kell 16:00
Manilaiu sadamast rongkäiguga
Riida tallu. 2,5 tunnise laulupeo
teeb pea täiuslikuks eriilmeline
programm, mis sisaldab head
koori- ja kergemuusikat, rahva-

tantsu ja puhkpillimuusikat.
Hilisõhtusel simmanil tantsitab-laulutab rahvast Audru Jõelaevanduse Punt.
Laulupeol tuleb „maailma II
esiettekandele“ Ado Kirsi lugu
Lootus, Lydia Koidula sõnadele
ja Elo Keskküla seadele. Esimese
korra laulmise au kuulub Audru
segakoorile.
Luureandmed väidavad, et
koorid teevad hoolega proove ning ootavad suure innuga
LAIULAULUL 2020 esinemist.
Ja nagu ikka – alati teevad
peo inimesed ja ainult inimesed
ise.
Pealtvaatajad pääsevalt saarele praami Kihnu Virve erireisiga 4.juuli, kell 15:30. Soovitus on
e-pilet varakult ära osta: www.
veeteed.com. Peale pidu pääseb
mandrile kaluripaatidega kell
23:00 ja 24:00. Kaasa sularaha!
Piret Zimmermann, projektijuht
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Veinimõisa seinad kattuvad kunstiga
 21. juunil, kell 11:45 avatakse Pootsi veinimõisas kunstnik
Joanna Kuuse isikunäitus”Tuult
oodates”. See on mõisa esimene
kunstinäitus, aga Joanna Kuusele on see viies isikunäitus.
Näitusele valitud maalid on
kolmest omavahel tugevalt seotud teemast koostatud ülevaatlik kogum tema naiselikult õrna
maailmakäsitlusega ning omapärase struktuurse stiiliga maalidest aastatest 2009-2020.

Joanna Kuusk on Eesti maalikunstnik, kunstigalerii Pintsel
& Pokaal omanik ning maaliõpetaja, kelle tööd on üle mitme
aasta taas avalikkuse ees. Näitus
jääb Pootsi mõisas avatuks kuni
veebruarini 2021.
Ja öeldakse, et maalid toovad
esile veinis peidus olevad maitsevarjundid ning veinid avavad
kunstniku piltidesse pandud
seni avastamata värvisügavused.
Pootsi veinimõis

KUHU MINNA

JUUNI
Pühapäeval, 21. juunil kell 11
Pootsi veinimõisa LAAT
Teisipäeval, 23. juunil keskalevis JAANIMEELEOLU
Jaaniõhtuks me sel korral kokku tulla ei saa,
kuid ühendagu meid tuli.
Kell 12 - 15 jagame keskalevis võidupüha tuld
(tule toome Tori sõjameeste kirikust)

JUULI
Laupäeval, 4. juulil kell 12
TÕHELA KODUKOHAPÄEV.
Õhtul tantsuks ansambel SIRLI

vt lisa MTÜ Tõhela Külaselts facebooki lehelt

Laupäeval 4. juulil kell 15.30 Manilaiul
X Väikesaarte Laulupidu LAIULAUL
vt lisa Riida Talu Manilaiul facebooki lehelt

Laupäeval, 11. juulil kell 11 Tõstamaa mõisa saalis
külastusmängu “Unustatud mõisad”
kontsert KLASSIKATÄHED. Aastaajad I,
esinevad Katariina Maria Kits (viiul), Marten Meibaum
(tšello), Tähe-Lee Liiv (klaver). Kavas: Piazolla jt.
Mõis on avatud kella 10 - 18.40
Laupäeval, 18. juulil kell 18 Tõstamaa rahvamajas
VOLDEMAR KUSLAP ja rahvakultuuriselts KIRMAS

Pääse 5 €. Piletid saadaval Tõstamaa raamatukogus ja enne kontserdi
algust kohapeal. Avatud kohvik. Vaata ka venderloo.ee.

Pühapäeval, 19. juulil kell 18 Tõstamaa Maarja kirikus
OTT LEPLANDI heategevuslik kontsert
“Taevas puutub maad”
Piletid saadaval Piletilevis

JUULIKUU NÄITUS
Tõstamaa Käsitöökeskuse näitusekuuris
käsitööringide õpilaste tööde näitus

AUGUST
2. 3. 4. 5. 6. 7. 10. 11. augustil Tõstamaa mõisas
R.A.A.A.M. teater etendus
“Praegu pole aeg armastamiseks”.

Piletid saadaval Piletimaailmas ja enne etenduse algust kohapeal.
Avatud kohvik.

8. - 9. augustil TÕSTAMAA OSAVALLAPÄEVAD
Rohkem infot Tõstamaa osavalla kodulehel ja
Tõstamaa rahvamaja facebooki lehel.

Kolmapäeval, 12. augustil kell 19 Tõstamaa mõisas
HEDVIG HANSONI kontsert “Helisevad õhtud”
Piletid saadaval Piletilevis ja enne kontserdi algust kohapeal.
Avatud kohvik.

14. augustil kell 19 ja 15. augustil kell 16 Tõstamaa mõisas
ARGO AADLI monoetendus “KAPTEN MIHKEL”
Piletid saadaval Piletimaailmas ja enne etenduse algust kohapeal.
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Õnnitleme uusi
ilmakodanikke ja
nende vanemaid
!
Matheo Sepp – 19.05.2020

28. juuni 14.00
Tõstamaa kalmistupüha
5. juulil kell 14.00
Kastna kalmistupüha

