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Mälumängurid võtsid hooaja kokku

K

okku osales hooajal 2018/2019 11
võistkonda. Mänge oli 7 + lõppmäng.
Hooaja võitis võistkond Metskond koosseisus Alar Kuusik, Roland Kuusik, Susanna
Kuusik, Aimar Silivälja ja Liina Ulm.
Teine koht võistkond Nulliring koosseisus Janek Jaansoo, Heikki Luhamaa, Enn
Martson ja Karin Randmäe
Kolmas koht võistkond MM koosseisus
Kirill Teiter, Enno Kase, Kalev Martson, Alo
Tomson ja Imbi Teiter
Mänge vedasid tunnustatud mängujuhid
Jaan Allik, Joel Kukk, Toomas Mitt, Toomas
Rõhu ja Tiit Lehtme.
Tänavuse hooaja esimese mängu võitis
meeskond Optimistid, kahjuks jäi see võit
Mihkel Lühistele, kes ka kunagi mälumängu algatajate hulka kuulus, viimaseks maiseks võiduks.
Tõstamaa spordiklubi
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TÕSTAMAA OSAVALLAKOGUS 30. aprillil 2019

 Talv läbi pidasid rasvatihased aknalaual lahinguid toidu
pärast. Vastasrinda esindasid
erinevad vindiliigid, väikesed
urvalinnud, mõni kuldnokk
ja särtsakad sinitihased. Kõigi
maiuspalaks olid päevalilleseemned, aga saadaval oli ka
korralik ämbritäis lambarasva.
Natuke nakitseti rasva kallal ka.
Enamasti lähevad rasvatihased kevadeti oma teed, aga üks
paar andis häälitsedes endast
kogu aeg märku. Nende saladus sai paljastatud, kui koeradkassid hakkasid ülearu palju
huvi tundma vana puust veevaadi vastu, mis aida räästa all
seisnud juba mitu aega seltsiks
kummikud ja peal põrandariie.
Nimelt kostis kastist sidinat
ja lähima põõsa otsas lärmas
tihasepaar.
Tünni keskel olevast väikesest august lipsasidki hoolsad
vanemad oma maimukesi toitma. Pisikese jälgimise ja luuretegevusega sai selgeks, et vanemad käivad poegade juures
ikka väga vilkalt. Nimelt olid
nutikad vanemad kasutusele
võtnud talvise rasvapoti. Siuhti rasva noka vahele ja kiiresti
maimukestele manu. Ei mäleta, et oleks tihastega sellekohase lihtsa elu lepingu sõlminud.
Varasemalt olen pika toitmise
eest saanud korraliku ussikorje
viljapuudel, mis juba mitu aastat kenas õunasaagis väljendub.
Teisalt on kasvamas mure,
kas pojukesed ülearu suureks
ei paisu, sest auguke tünnil ju
üsna pisike. Viimati tuleb veel
vitsad maha võtta, et rasvamaod välja saaks. Lisaks tiirutab alatasa kass tünni ümber,
koerad peavad valvet.
Keerulised lood selle kergema eluga. Lisades juurde poliitilise retoorika, saate korraliku
lauamängu.
Ülle Tamm, toimetaja

 Kohal olid osavallakogu
liikmed Karoliine Kask, Mati
Lehola, Toomas Rõhu, Mark
Soosaar.
Puudusid Anu Randmaa,
Tõnu Salu, Madis Veskimägi.
Osa võtsid Tõstamaa osavallakeskuse juhataja Anu Peterson, abilinnapea Meelis Kukk,
Pär numaa päästepiirkonna
Tõstamaa päästekomando juht
Mait Janson

Päevakord
1. Pärnu Linnavolikogu määruse „Pärnu linna 2019. aasta esimene lisaeelarve“ (I lugemine)
eelnõule arvamuse andmine.

Eelnõu tutvustas abilinnapea Meelis Kukk. Toimus arutelu. Osavallakogu liige Mark
Soosaar lahkus koosolekult.
Osa val la ko gul puu dus
otsustamiseks vajalik kvoorum.
2. Pärnu Linnavolikogu määruse „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord” eelnõule
arvamuse andmine.
3. Pärnu Linnavalitsuse määruse „Pärnu linna koolieelsetesse
lasteasutustesse laste vastuvõtu
ja väljaarvamise kord“ eelnõule
arvamuse andmine.

Kruusa eraldamist võib
taotleda üks kord kolme aasta
jooksul rahvastikuregistri järgi Pärnu linna hajaasustusega
piirkonnas elav eratee omanik.
Taotluse esitamise eelselt peab eratee äärest olema
eemaldatud seal kasvav ja liiklemist ning eraldatud kruusa laotamist takistav võsa või
muu taimestik.
Kruusa eraldatakse 20 tonni 100 meetri eratee lõigu kohta, kuid mitte rohkem kui 100
tonni ühe taotleja ja eratee
kohta.
Taotleja korraldab eraldatud kruusa veo ja teele laotamise ning katab kõik töödega
seotud kulud.
Taotleja peab kruusa veo ja
laotamise teostama hiljemalt
40 päeva jooksul pärast kruusa
eraldamise otsuse jõustumist.

5. Pärnu Linnavalitsuse korralduse „Pärnu Keskraamatukogu
lahtiolekuaegade kinnitamine“
eelnõule arvamuse andmine.
Päevakorrapunktide 2-5 eelnõusid tutvustas osavallakeskuse juhataja Anu Peterson.
Kvoorumi puudumise tõttu
eelnõudele arvamust ei antud.
Täismahus koosoleku protokoll on leitav Pärnu linna
dokumendiregistrist.
TOK

Hajaasustusega piirkondades
saab erateedele kruusa tellida
Kruusa eraldatatkse
Pärnu linna hajaasustusega
piirkondades asuvate
erateede parendamiseks.

4. Pärnu Keskraamatukogu
arengukava 2019 - 2025.

Taotlemine.
Kruusa eraldamiseks saab
taotlusi esitada 15. maist kuni
15. juunini. Taotlusele lisada:
1) taotleja valitseda oleva naaberkinnistu omaniku
nõusolek (vajadusel);
2) kinnistu plaan eratee asukohaga;
3) foto või fotod parendatava
tee asukohast enne taotluse
esitamist;
4) asjakohased kooskõlastused või nõusolekud kavandatava töö tegemiseks (vajadusel).
Täidetud ja (digi)allkirjastatud dokumendid palume saata Pärnu linnavalitsusele aadressil: Suur-Sepa 16,
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
või- linnavalitsus@parnu.ee,
taotluse võib viia ka linnavalitsuse infolauda või osavallakeskusesse.
TOV

Tähelepanu, liigub pettur!

 Politsei sai nädala algul teate Pärnumaal elavalt vanahärralt, kes andis teada võimalikust petturist. Vanahärra juurde oli tulnud naine, kes tegi
temaga esmalt niisama juttu,
kuid uuris jutu käigus muuhulgas välja tema elukoha.
Seejärel ilmus naine mitmel
päeval vanahärra koduõuele,
et erinevatel teemadel juttu
puhuda, kuni ühel hetkel küsis
suurt summat laenu. Õnneks
sai vanahärra aru, et tegemist
võib olla ebaausa inimesega
ja ta võib sel moel oma rahast
hoopis ilma jääda.
Palume olla tähelepanelikud ega mitte kunagi anda
võõrale inimesele laenu ning
teha muid tehinguid ilma
lähedaste ja asjatundjatega
konsulteerimata. Ka noortel
tasub oma eakate lähedastega
rääkida, et eakad oleksid sellistest ohtudest teadlikud ega
langeks kelmide ohvriks.
Kõigil, kes on taolise olukorraga Pärnu kandis viimase
nädala jooksul kokku puutunud, palume sellest teada anda
telefonil 5770 3075 või aadressil piret.dreimann@politsei.ee.

Levi: Tõstamaa PMÜ kauplus, Tõhela raamatukogu, Tõstamaa
TOIMETUS
Toimetaja: Ülle Tamm tel 505 5340, küljendaja: p2
raamatukogu, Pootsi pood, Tõstamaa bensiinijaam.
Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus Tõstamaa osavallakeskus
Trükikoda: OÜ Hansaprint
Internet: www.tostamaa.ee
Tiraaž: 450 tk
Saatke meile oma jutte ja fotosid aadressil leht@tostamaa.ee
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Osale osavallapäevadel!
A

ugustis on saabumas taas
Tõstamaa osavallapäevad.
Sedapuhku juba 23ndat korda.
Ootame kõiki tõstamaalasi ja
Tõstamaa sõpru osa saama vahvast ja mõnusast koosolemisest!

rahvapidu Tõstamaa laululaval.
Kõige selle vahele mahub loomulikult palju muudki - seiklust,
ronimist, sporti jne. Aga kõigest
täpsemalt juba järgmises lehenumbris!
11. augustil toimub pidulik
osavallapäevade lõpetamine /
sportlikud mängud.

Mida plaanime?
10. augusti hommikul kutsume kõiki turuhommikule ja osavallapäevade avamisele. (Turuhommikule registreerumine:
tostamaarm@gmail.com / eelistatud kohalik toit ja käsitöö)
Toimetamist ja nautimist
jagub kõigile: näiteks avanevad
taas lasteaia lasteküla väravad,
toimetab liikluslinnak, rahva-

maja esisel platsil saab toimuma
meditatiivne hang drum’i keskpäevakontsert, seejärel sume
kirikukontsert. Õhtu lõpetab

NB! Plaanis on taas avada 10.
augusti õhtupoolikul kodukohvikud ja aiad. Rõõmuga ootame
aktiivseid ja hakkajaid selles osas
kaasa lööma!
Kui tekib mõte või soov osaleda, siis anna sellest teada telefonil: 523 6350 / Katri
Katri

Suvine laevaliiklus Munalaid-Manilaid
Manija liinilaeva Mann suvine sõidugraafik 1. mai - 30. september 2019
Väljumine Väljumine
Manilaiust Munalaiust
ESMASPÄEV

8:00
17:00

8:30
17:30

TEISIPÄEV

8:00
14:00
17:00

8:30
15:30
17:30

KOLMAPÄEV

8:00
17:00

8:30
17:30

NELJAPÄEV

8:00
17:00

8:30
17:30

REEDE

8:00
14:00
17:00
20:00

8:30
15:30
17:30
20:30

LAUPÄEV

8:00
17:00

8:30
17:30

PÜHAPÄEV

17:00
20:00*

17:30
20:30*

* ETTETELLIMISEGA 1 TUND

Liinilaev Mann mahutab 12 inimest.
PARKIMISTEENUS MUNALAIU SADAMAS:
24 h/sõiduauto 2 eurot
24 h/autobuss 4 eurot

PILETI HINNAD LIINILAEVAL MANN:
reisijad elukohaga Manija küla (rahvastikuregistris):
täiskasvanu 1 euro
pensionär, õpilane 0.50 senti
laps kuni 7 a tasuta
reisijad, kelle registreeritud elukoht ei ole
Manija küla:
täiskasvanu 2 eurot
pensionär, õpilane 1 euro
laps kuni 7 a tasuta
ERIREISID TELLIMISEL:
erireis Manijale ühe suuna hind 35 eurot
erireis Kihnu ühe suuna hind 170 eurot.
Ootetund 60 eurot
Erireiside eest tasumine kohapeal sularahas v.a.
lepingulised kliendid.

Reisiparvlaeva KIHNU VIRVE sõiduplaan
liinil MUNALAID - MANILAID - MUNALAID
1. mai – 31. august 2019, teenindab OÜ Kihnu Veeteed
Munalaid Manilaid
ESMASPÄEV
REEDE
PÜHAPÄEV

Väljumine Väljumine
Munalaiust Manilaiust
11:30
12:30
11:15
12:50
11:10
13:00

NB! Kokkuleppeliselt ei toimu Kihnu Mere Peo
raames pühapäeval, 14. juulil 2019 reisi
Manijale.

Manija laevajuht 520 7968, Munalaiu sadam 447 4443, OÜ Kihnu Veeteed 443 1069, 527 2974

Avaldage
kodukoha kohta
arvamust
 Pärnu linnavalitsus palub
elanikel täita linna kodulehel
avaldatav küsimustik, et selle tulemustega Pärnu linna
ning Paikuse, Audru ja Tõstamaa osavalla elukeskkonna
kavandamisel arvestada.
Pärnu linna kodulehel
www.parnu.ee on 29. aprillist 3. juunini avaldatud küsimustik, mille abil uuritakse
elanike rahulolu oma kodukohaga ja kogutakse ettepanekuid selle muutmiseks.
Kutsume küsimustele
vastama elanikke kõikidest
linnajagudest ja osavaldade
erinevatest piirkondadest.
Mõnes kohas laienenud Pärnu territooriumil võib olla
piisavalt kergliiklusteid ja
bussiliiklus hea, teises kohas
aga jätab see soovida.
Küsitlusele vastates saate hinnata oma kodukoha
kergliiklusteid, ühistransporti, liikluskorraldust, avalikku ruumi, looduskeskkonda,
puhkevõimalusi, avalikke
teenuseid, töötamis- ja elamisvõimalusi, sotsiaalseid
suhteid, turvalisust ja kaasarääkimisvõimalusi ning nende kohta ettepanekuid teha.
Küsitlus on anonüümne ja vastamine vabatahtlik. Mida enam inimesi oma
arvamust avaldab, seda rohkem on linnavalitsusel infot
elukeskkonna planeerimiseks.
Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
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Vokiratta
juubelipidu
V

okiratas on vurisenud
juba 35 aastat. Seda tähtpäeva tähistasime vanade eestlaste kombel rikkaliku
peolaua ääres Cotze söögimajas.
Ettevalmistustega oli palju
vaeva nähtud. Tänukirjad, rinnamärgid, kutsutud külalised.
Suur aitäh Efelinele ja tema abilistele.
Toreda kingituse valmistas
meile Madis Veskimägi Ta oli
viis aastat tagasi meie lavastuse „Meenutusi meie lapsepõlvest ja kooliajast“, pannud selle
toredasti raamidessse ja meil oli
nüüd võimalus seda isegi näha.
Maimu meenutas, kuidas sai
ansambel alguse Elsa ja Tedor
Lõõbase väikeses majas.
Vaikuse minutiga mälestasime meie keskelt lahkunud
kauaaegset juhendajat Tiiat ja
endisi liikmeid.
Külla olid tulnud ka Õnnela Lees koos Alaniga. Meelelist
lusti aga pakkus meile Õnnela

Teearu, kes laulu üles võttis ja
akordionil saatis. Ta pani meid
ka kellukesi helistama ja viis läbi
lustaka viktoriini.
Mida siis Vokiratas nende
aastate jooksul on teinud? Esinemised valla- ja külapäevadel
ning känud kaugemalgi
Kus me käinud
Mida teinud
Mida huvitavat näinud?
Balticad on läbikäidud
Huvitavaid tantse nähtud
Tornimäel head õlut jõime
Head ja parematki sõime.
Võrus susse sahistati
Mitu tantsu selgeks saadi
Memme-taadi peod on peetud
Tantsupeolgi samme seatud
Kuid Roosiaeda pole saanud
Aga unistused on ju selleks,
et kunagi nad täituvad. Jõudu
jaksu Marile, Ivile ja Vokirattale
– vurise ikka edasi.
Õie Jaansoo

Vokiratas tänab
Ei see tänu tuhas kustu
Ei see aitäh ajas jahtu
Sügavale sisemusse,
Silmadesse, südamesse
Jäävad sädemed säramad
Meie juubelipidu on juba ajalooks saanud. Pidu läks hästi
korda, just kodukoha inimeset
heatahtlikule abile.
Kõige suurem tänuavaldus
kuulub Katri Järgile rahvamajast
ja Pille Paalamile, kelle kujundatud kutsed, tänukirjad ja märgid
meeldisid kõigile väga. Loodetavasti jäävad need meenutama
toredat juubelipidu ka aastate
möödudes.
Kutsed toimetas asjaosalistele kätte kiire ja lahke kirjakandja
Tiina Kukk.
Üksmeelse kütva aplausi

meelitas peolistelt välja kodukoha entusiastlik ﬁlmimees Madis
Veskimägi. Esilinastus viis aastat tagasi ﬁlmitud sõnalis-musikaalne meenutuste lugu vanaemade lapsepõlvest.
Lille- ja põõsaistikud kinkisid Sillametsa talu ja Helen Ojakallas. Cotze maja pakkus peolistele ulualust ja maitsvat sööki-jooki. Kärt Järgensi kaunis
tort lausa sulas suus. Peo eelarve ja rahaasjasd olid Urve Merila
kindlates kätes.
Meeleolu nunnumeetri tõstis täitsa lakke särtsakas Õnnela
Teearu. Tema laulud, mängud ja
pillimäng saatis peolised heatujulistena koduteele.
Suur tänu kõigile, kes abiks
olid.
Efeline
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Mu Isamaa on minu arm,
Kel` südant andnud ma…
Juubelilaulpeo eel on meie ajakirjandus meelde tuletanud ja
valgustanud kõike I üldlaulupeoga seondunut. Lauluhääled
olid meie esivanematele kui õhk,
mis igal ajal ja igas paigas nende
ümber lehvitas …
(Jakob Hurt, 1896)

Tõstamaa laulukoor 1865
I rida: Tõnise Reinu Ann, Raista Leena,
Suti Mart, Peerni Riinu, Tõhela Kõrtsi
ema. II rida: Lõõba Mari, Vaese Kaarli
Roosi, Suti Ann(Rükka), Käära Ann
Araka rätsepa naine, Kutsari Karli
ema, kiriku Hansu Ann. III rida: Suti Jüri Mari, Peerni Villem, Glokner Karl. IV
rida: Köösel Karl, Laagitse Liisu Siimu
naine, Puuramaa Ann (minu vanaema
Ann Kütt (Lepp, sünd 1841), Kiriku
Hansu ema, Hansu Tooma Leenu, Uue
Hansu Miina, Laagitse Jaan.
Need nimed on kirjutanud Tõstamaa
kultuuritegelane, vallavanem, fotograaf, poliitik Jakob Sutt (1874 – 1943)
selle pildi tagaküljele. Pilt on trükitud
paljudes laulupeoalbumites, reklaamlehtedes ja isegi laulupeo piletitel.
Tõstamaa tuntud kodu-uurija Andrei
Udu täpsustas nende lauluinimeste
lugusid.

E

sime sele üldlaulupeole minek oli vaatamata kibekiirele heinaajale
nagu üleüldine rändamine küll
kääksuvate talu töövankritega,
aga enamjaolt ikka jalgsi või ratsa, moonakott õlal, vaimustus
südames. Ei olnud ju veel raudteed, ega ka autosid.
Ka minu vanaema, Tõhela
Puuramaa talu noorperenaine
Anna Kütt (sünd.1841, Lepp)
laulis Tõstamaa laulukooris. Ta
olnud väga musikaalne. Kooriharjutustele tuli jalgsi käia 13.
kilomeetri kauguselt. Samuti
käisid teisedki Tõhela taludest
pärit lauljad Tõstamaale ikka
jalgsi. Olgu ilm külm, tuisune
või vihmane – mindi, sest isamaalisus ja rahvustunne kutsus.
Seesama laulukoor esines
1867. aastal Uulu mõisas Pärnu-

maa kihelkondade esimesel laulupeol. Laulupeol osales 7 Pärnu
linna ja kihelkonna koori ning
kuulama oli kogunenud umbes
1500 inimest! Miks on Looja
maailma luues meie kodumaa
nii kauniks loonud, et see on ka
läbi aegade paljudele võõrvõimudele meeldinud? Seepärast
on paljud Eestimaa pojad-tütred pidanud jätma kõige kallima
– oma elu.

Minu vanaema peret tabas
ränk saatus I maailmasõjaaegu
– verine kõhutõbi. Nende peres
suri viis inimest, ka minu vanaema.
Minul endal laulupeo võimalust pole olnud, sest juba 1945.
aastal tuli mul jäämereäärse
Vorkutaga ja järgnevale Siberile (12 aastat) tutvust teha. Olin
sunnitööline, nimetu, vaid number selja peal (musta vär viga

valgel alusel, mütsi ees ja vasaku põlve otsas STS-371. Aga
vanaema Anna kuues põlvkond
– Eliise võtab juubelilaulupeost
osa.
Jõudu kõigile!
Veel kord sügav kummardus
150. aasta tagusele laulurahvale!
Linda Jalakas
(sünd. Kütt, 1926) Anna Küti poja
(Jaan Kütt 1885 – 1929) tütar

Teatris käia on mõnusalt mugav
T

eatriprojekt “Teater ukselt
uksele” sai hoo sisse ja nüüd
vurab juba kolmandat korda sel
kultuurihooajal suur uhke Endla teatri buss Tõstamaa-Pärnu
liinil, et sõidutada teatrihuvilisi
Pärnusse etendusi kaema. Vaadatud on kolm etendust:
“Kaar na ki vi pe re nai ne”
(autor: A. Kivirähk / lavastaja:
P. Tammearu) “Oliver Twist”
(autorid: Ch. Dickens / P. Maasik
/ J. Kasar / O. Ruitlane / lavastaja: P. Maasik (TÜ VKA 12.
lend) “Windsori lõbusad naised”
(autor: W. Shakespeare / lavastaja: I. Vihmar)
Täname Endla teatrit selle

suurepärase võimaluse eest käia
mugavalt ja mureta kesklinnas
teatrit nautimas!
Samuti kuuluvad tänusõnad
meie aktiivsetele teatrihuviliste-

le - olete tore ja lõbus seltskond!
Endla teater tuleb välja ka
suvelavastusega: 5. juunil esietendub Pärnus Koidula muuseumi aias “Ihu paradiis”, mis

kõneleb kahe suurmehe juhuslikust kohtumisest pisut rohkem
kui 180 aastat tagasi. Just sellest
tormilisest kokkusaamisest saavad alguse mitmed tänaseks nii
eestlaste, sakslaste kui Euroopa kultuuri muutnud mõtted ja
teod. Loone Otsa ideel põhineva
ja lavastajaga kahasse kirjutatud
näidendi toovad lavale lavastaja Kaili Viidas ning kunstnik
Arthur Arula, kelle loodud on
ka Endla teine menukas suvelavastus “Säärane mulk”. Soovitame kindlasti etendust vaatama
minna!
Kuid teatribussis kohtume
juba sügisel!
Katri
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Ilm andis RäimeWestile armu
Ü

heksandat korda kutsuti rahvast üles räimele tähelepanu ja
lugupidamist avaldama. RäimeWestina tuntuks saanud üritus
Lao kalasadamas liigutas rahvamasse, kes kauplema ja kes räimelaari koju vedama. Lõõtsa- ja torupillihüüd, laulud-tantsud silmailuks
pealekauba.
Katri, kes tänavu räimeürituse korraldamise suuresti enda õlgadele võttis sai korralikud ristsed. Tema sõnul oli üritus traditsiooniline ja läks kindlasti korda. Räimi pakuti müügiks mitmel moel, ka
vorstina ning värsket kojuviimiseks kulus ligi 800 kilo.
Ürituse teevad ikka inimesed ja sedakorda ülim kiitus Ilmataadile, et kuiva pidas. Tänud abilistele, Liivi Lahe Kalanduskogule,
Kalanduse teabekeskusele ja muidugi kaluritele.
TT
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Fotod: Toomas Mitt
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Tõstamaa mõisakontserdid – iseenesest
mõistetav nähtus või luksus

K

aks korda aastas toimuvate Tõstamaa mõisakontsertide sari sai alguse 2016. aasta 15. aprillil Tõnis
Mägi kontserdiga „Olen valind
tee“. 4. novembril 2016 esinesid
mõisas „Akustilise elamusega“
Jaagup Kreem ja Taavi Langi. 28.
aprillil 2017 oli võimalus kuulata Tanel Padari ja Tomi Rahula
ning sama aasta 10. novembril
Margus Vaheri ja Paul Neitsovi
akustilisi kontserte. 2018. aasta
18. mail esines Tõstamaa mõisas
Alen Veziko ning sama aastas 1.
novembril duo Hendrik Sal-Saller ja Erko Laurimaa. 2019. aasta
4. mail rõõmustas muusikahuvilisi Ines Trio (kooseisus vokaal
Ines, kitarr Raul Ojamaa ja
klahvpillid Siim Mäesalu) kontserdiga „Ükskord Tõstamaal“.
Idee algatajaks ja kontsertide
toimumisega seotud tegevuste
eestvedajaks on meie kultuurijuht Katri. Oluline roll selle idee
teostumisel, eelkõige just julgustamise näol, oli ka Toomas
Rõhul. Lisaks on panustanud
sellesse ettevõtmisesse seltskond tublisid kohalikke inimesi
– Karin Miidu, Kristiina Lepik,
Moonika Adler, Marge Päästel,
Urmas Reinfeldt, Toomas Mitt
jt. Kontserdikülalisi ja ka esinejaid on enne ja pärast kontserte
kostitanud maitsevate vahepaladega Anu Pagari ja Janely Kodu-

köögi kohvikud.
Olles käinud viiel kontserdil
seitsmest, usun end olevat õige
inimene kirjutamaks ülevaadet
nimetatud kontsertsarjast. Juhin
tähelepanu, et lisaks on Tõstamaa mõisas toimunud mitmeid
teisi kontserte ja esinemisi (näiteks naistepäeva puhul), millest
olen samuti osa saanud.
Kuna olen avatud meelega kultuurihuviline, siis lähen
etteasteid kuulama eelar vamuste vabalt. Mulle meeldib
elav muusika. Arvan, et muusikapalade esitamine akustilises
võtmes toob hästi esile artistide
eripära. Laulude vahele kõneldud repliigid, naljad ja meenutused laulutekstide ja meloodiate kujunemisloost või muudest
juhtumistest annavad aimu esinejate olemusest ja mõttemaailmast.
Akustilised mõisakontserdid sobivad Tõstamaa ajaloolisse renoveeritud mõisasaali kui valatult. Kontsertide üldmulje on olnud viisakas ja õhkkond sõbralik. Kontserdipaiga
interjöör on romantiline, samas
hubane ja minimalistlik. Pealtvaatajad ja esinejad kogevad
vahetut lähedust, mis muudab
kontsertelamuse meeldejäävaks. Intiimne õhkkond muudab esiti kohmetuks isegi suure
kogemusega muusikud. Publik,

Väikese mõisatuuri tegi muusikutele tutvustuseks Liina Käär.

Fännipilt Ines Trioga, imelise lillekimbu autor on Janne Raud.

kes on alguses uje, läheb mõne
aja möödudes esinejate pakutuga meeleldi kaasa – plaksutades,
naerdes ja vajadusel isegi lauldes.
Artistide valitud lood on
minu hinnangul olnud meeldejäävad ja kogu kontserdisarja konteksti sobivad. Programmi ülesehitusel on esinejad lähtunud eelkõige publiku ootustest. See tähendab, et suurem

enamus muusikapalu on vanad
head tuttavad lood, mis mõningatel juhtudel on kontserdipaiga eripära arvestades akustilisse võtmesse pandud. Esitatavad teosed on üldjuhul artistide
enda või siis spetsiaalselt neile
kirjutatud laulud. Muidugi pikivad muusikud kavadesse uusi
või vähe tuntud palasid, mis
mõjuvad värskendavalt teadatuntud laulude seas.
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Esinejate pillimängu- ja lauluoskus võlus mind igal käidud
kontserdil. Kõik artistid on erinevad ja see mulle just meeldibki. Eks väiksemaid ja suuremaid
apsakaid tuleb ikka ette, aga see
ongi elava muusika eripära. Näiteks kukkus Hendrik Sal-Salleril
kontserdi alguses maha 7-keeleline kitarr, mille uuesti häälestamiseks oleks läinud artisti enda
sõnul lausa mitu tundi. Kõige
värskemalt ja eredamalt on mul
meeles aga Ines Trio kontsert,
mis jäi silma ja kõrva väga kvaliteetse heli ja perfektse esituse
poolest. Tegemist on ju ikkagi
oma ala professionaalidega!
Olles kasutanud juhust artistidega pärast kontserti juttu
teha, olen teada saanud, et muusikud on meeldivalt üllatunud
Tõstamaa mõisast ja on andnud mõista soovist siia taaskord
tagasi tulla.
Kontsertsaali täituvus on
keskmiselt olnud 75%, kaks
kontserti esitati täissaalile. Sellest saab järeldada, et täituvuse osas on veel arenguruumi.
Piletimüük on toimunud lisaks
kohalikule müügile ka Piletilevis, et tagada kaugema kandi
rahva mugavus piletit soetada.
Kontsertide korraldamine väikestes paikades on väga kulukas
ja piletimüügiga ei suudeta kulusid katta. Siinkohal soovin tänada kõiki, kes panustavad kohaliku kultuurielu rikastamisse.
Igasugune kultuurikorraldus on
töömahukas ja ﬁnantsvahendite
leidmine keeruline ning seetõttu tuleks väga hinnata nende inimeste entusiasmi midagi kodukohas korraldada.
Kontsertide toimumine ei
ole iseenesest mõistetav nähtus, vaid pigem luksus. Soovitan
kõigil leida aega ja võimalusi, et
nautida kultuuri, mida tuuakse
kandikul koju kätte.
Jään suure huviga ootama
sügisest Tõstamaa mõisakontserti!
Epp Tuisk

Lotte ja emadepäev Tõstamaal

L

eiutajatekülas on hulganisti tähtsaid päevi.
Mõni on isegi natuke
tähtsam kui teine ja mõni on
suisa väga-väga tähtis.
Emadepäev on tähtis lausa mitme vägaga! Emad ja
isad on meie suured sõbrad. Lausa väga suured. Sõna
otseses mõttes – nad on juba
täis kasvanud. Ja seetõttu
ongi tore vahel ka nendega
mängida või – neile mängida. Näiteks pilli. Aga pilliviisi
kõrval meeldib neile veel eriti oma väikeste armsate rosinate endi lauluhäält kuulata.
Nii siis juhtubki, et kaks korda aastas saavad need kolm
kokku: vanemad, muusika ja
tähtis päev – emade- või isadepäev. Ja olulisi asju on ikka
oluline koos sõpradega teha!
Nõndapuhku saigi, et ühel
päikeselisel reedel, mis sattus
maikuus olema 17. kalendripäev, panin selga oma kõige
punasema kleidi, pähe kõige
armsama juuksekummi, jalga
kõige triibulisemad põlvikud
ja hakkasin nendega Tõstamaa poole sibama. Õigemini
läbi õhu kahlama, sest mina
sain mõnusasti lennumasina
ja pilve piiril jalgu kõlgutada,
kuni isa kursi selle armsa paiga poole võttis ja meid otse

rahvamaja katusele triivis. Ma
ei võinud uneski näha, kui tore
seiklus mind ees ootas!
Juba kaugelt hingasin sügavalt sisse magusat sooja, päris
kodust männiokkalist õhku.
Silmasin rannajoont – ka meri
on siin küla külje all nagu minu
kodukülas. Katusele maandudes
kissitasin päikese poole naerusuud ja silmi: tõotab tulla imeline pidupäev! Ühtäkki kuulsin
tuttavat laulujuppi aknast männiõhku imbuvat, seda, kus tiiger ja lepatriinu endale ruudulise sebra-sõbra leiavad! See sai
tähendada vaid üht: sõbrasellid
juba ootasid mind! Ma ei kavatsenud enam sekunditki rohkem hiljaks jääda! Vilksti kalpsasin esimesest aknapraost sisse ja võtsin sõprade nõusolekul
emadepäevakontserdi juhtimise enda peale. Alati tasub olla
aupaklik ja abivalmis, sest headus teeb elu kohe palju huvitavamaks! Ja nõnda läkski, et me ei
saanud üleüldsegi pidama, lõõritasime terve tunni jutti! Väga
uhke oli kuulata, kui ilusasti
mu semud lauda ja osavasti pilli mängida oskavad. Vanemad ja
vanavanemad nõustusid minuga heldinud noogutustes.
Aga kes ikka jaksaks üle tunni
aja ühe koha peal kükitada? Isegi kõige kannatlikumad sipelgad
mitte! Sestap tulime laialivalgumise asemel hoopiski kesk-

põrandale kokku ja mängisime
terve kuhja lõbusaid mänge. Me
jõudsime isegi lilli ja liblikaid
meisterdada! Milline rõõm on
üle pika aja jälle trehvates koos
naerda lagistada! Nii võib ainult
kõht maru tühjaks koriseda, aga
õnneks olid pannkoogid sealsamas, et meid sedamaid hädast
välja aidata. Me otsustasime
ühel nõul, et kontserdi pealkiri
peab igati vett: ilmas olla on nii
hea!
Peagi tuli isa mulle järele ning
kõrgel taevakaarel seilates lendlesid peas hiiglama ilusad mälestused möödunud päevast. Panin
tähele, et kõige kõrgemal reisisid
kaasa minu suunurgad ja süda
tantsis ikka edasi. Päeva lõpuks
sai mulle selgeks, et Tõstamaa ja
Leiutajateküla polegi nii erinevad: tõstamaalased on väga sõbralikud ja südamlikud, semud
toetasid üksteist naerulsuil ja
eriti meeldis mulle 9-aastase
tüdrukutirtsu varmas vastus, kui
olin talle selgitanud, kuidas neil
oleks võimalik Leiutajatekülla elama asuda, kui ta isa leidur
on. “Mm, aitäh, aga mulle meeldib siin, enda kodus,” kõlas kärmelt täies siiruses. Mul on tunne, et ma tulen Tõstamaale külla varem, kui te arvatagi oskate!
Rõõmsa taaskohtumiseni, armsad sõbrad!
Teie Lotte
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KUHU MINNA

TULE TÖÖLE!

JUUNI
Laupäeval, 15. juunil kell 10.00
POOTSI LAAT
Laadaliste meeli lõbustab
ansambel “Sada ja Seened”,
ning silmailu pakub tantsutrupp
“Rubensi Tüdrukud”

Harjase OÜ vajab hakkajaid
MASINAMEHI,
kes saavad hakkama
ekskavaatori, frontaallaaduri ja
buldooseriga.
Tööd lihtsast laadimisest kuni
kraavide ja trasside kaevamiseni.
Samuti giljotiinimine.
Kasuks tuleb CE kategooria.

Laupäeval, 15. juunil
Maria talus
ratsavõistlused MARIA KEVAD
hobuste koolisõidu- ja
kestvusratsutamise võistlused
Pühapäeval, 16. juunil
Maria talus
ratsavõistlused MARIA KEVAD
takistussõidu võistlused

Töö piirkond on valdavalt
Pärnumaal, kuid objekte võib ette
tulla kogu Eestis.
Kontakt: rutmar@harjase.ee
Telefon 5132810

2018 aasta võistluste videoklippi vaata
www.maria.ee RATSAKESKUS

Laupäeval, 22. juunil
TÕHELA JAANITULI
Tantsuks ansambel Toits bänd

SILMADE KONTROLL JA
PRILLIDE MÜÜK

Pühapäeval, 23. juunil
TÕSTAMAA JAANITULI
Tantsuks ansambel Tip-Malts,
DJ Märt Rannamäe
KAVARU JAANITULI
Meeleolu loovad
lõõtsamees Foss koos kaaslasega
MANIJA JAANITULI
AUGUST
Eelinfo Tõstamaa osavallapäevade kontsertidest:
Laupäeval, 10. augustil kell 12
rahvamaja esisel platsil
Meditatiivne
KESKPÄEVAKONTSERT:
PANBEASTS (hang drum)
Laupäeval, 10. augustil kell 16
KIRIKUKONTSERT
NELE-LIIS VAIKSOO ja
ROLF ROOSALU saatemuusikutega
Laupäeval, 10. augustil kell 21.00
Tõstamaa lauluväljakul
RAHVAPIDU
ansambel Fix ja
DJ Märt Rannamäe
Korraldaja jätab endale õiguse teha
vajadusel täiendusi ja muudatusi.

19. juuni alates 10.00
TÕSTAMAA RAHVAMAJAS
Etteregistreerimine
telefonil 5323 2454
Silmade kontroll 15 €,
prilliostjale TASUTA!

ELANIKE KÜSITLUS
Kas Sulle meeldib
Pärnus elada?
Mida Sa soovid muuta?

avalda oma arvamust www.parnu.ee
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PAKUME TÖÖD!
MARIA TALU VÕTAB TÖÖLE
koristaja, toateenija, aedniku abilise ja
perenaise abilise.
Tel 503 6066

ELMAR KULD
23.04.1933 – 14.05.2019

MIHKEL
LÜHISTE
26.01.1951 – 12.05.2019

