Mihkli laat 19
Taas on suur töö tehtud ja järjekordne Mihkli laat ajalugu.
Ilmataatki vaatas rõõmsalt meie tegemisi pealt ja hoidis
ilma laadalisele sõbralikult suvise.
Laadapäev oli siis sel korral 21. juuli. Segadust tekitas kuu
alguse päev, mis langes pühapäevale. Meeles tuleb aga
alati pidada, et laat just juulikuu kolmandal laupäeval on.
Kui kõik algusest kirja panna, siis korraldajate üllatuseks
olid esimesed kauplejad juba teisipäeval platsis ja reede
õhtuks oli tunne, et laat juba käib.
Laadalisele ei jäänud kindlasti märkamata, et vana lava oli
asendunud uuega, mis lisas meeleolu terveks päevaks.
Puhkpilli helid alustasid taas päeva ja laada juhatas sisse vallavanem Andres Hirvela. Edasi võttis ohjad oma
kätte Jaan Rõõmussaar, kes sidus päeva tervikuks.
Laat käis omasoodu. Kaubeldi käsitööga, sepistega, ehetega, taimedega, mänguasjadega, riietega jne.
Lambad, jänesed ja kalkunid ootasid uut omanikku.
Kultuuriprogrammis oli ka sel korral kindel koht oma valla isetegevuslastel. Lavale astusid Koonga
tantsuansambel “Kabujalakesed”, Koonga kooli tantsurühm, Liis Viin ja särtsaka lõpu tegi Kristjan Paabut.
Halinga vallast tõid laadale külakosti naisrühm “Jakobi
piigad”.
Et oleks ka vaheldust, siis rahvast naerutasid Luule
Komissarov ja Arvo Raimo. Taas kõlasid puhkpillihelid ja
lastele tulid külla Pipi ja Jänks. Koos lastega trallitati ja
mängiti mitmesuguseid mänge. Oli sel päeval lastel võimalus
ka näputööd teha ja eesmärgiks oli vanade asjade
taaskasutamine. Õie Erismaa (esikaanel) juhendamisel oli
võimalus nõelapatja teha, proovida vaiba kudumist ja teha
sukast Mihkel. Laste jaoks osutus suka-Mihkel kõige
popimaks. Tore oli vaadata lapsi jalutamas Mihklid rinnas
(esikaanel). Üheaegselt laste tegevusega sai kiriku jahedate
seinte vahel kuulata kristliku ansambli “Kacakama” rajurokki.
MTÜ Lõpe Noored korraldasid arvult juba kolmandat korda “Laada rammumees” võistlused. Sel korral tuli
taas võitjaks laadalistele juba tuntud mees Marek Pilv.
Siis veidi puhkust ja õhtune osa läks lahti kell 20.oo. Oma estraadikavaga “Meelelahutaja lindistus” astus
rahva ette Piirsalu rahvamaja näitering. Seejärel ootasime Lohot & Anet, kuid üsna pea selgus, et Loho
saatnud enda asemel ▼Rita Kliiveri ja Mati Klampi. Mis seal ikka, ainult korraldajad jälle LOLLIS
olukorras. Esimesed palad kuulatud, hakkas tuju paremaks minema, sest esinejad meeldisid rahvale ja
simman läks kohe käima. Vaheaegadel tungles rahvas
lauljate ümber ja kes tahtis mälestuseks koos pilti teha või
soovis autogrammi. Pidu kestis varaste hommikutundideni.
Igas halvas on midagi head ja praeguseks olen veendunud, et
asendajad läksid rahvale palju rohkem südamesse, kui
eelnevalt kutsutud. Muidugi võis olla ka neid, kes just Loho
& Ane pärast pidusse tulid, aga midagi pole parata. Oleme
jälle sammukese targemad ja edaspidi tuleb kuulutustele
panna- “Kutsutud on see ja see, aga kes tuleb, ei tea”. Kindel
on üks, kahekümnes laat tuleb iga ilmaga.
Lõpetuseks tahaks tänada laada kordamineku eest Koonga
Vallavalitsust, OÜ Oidrema Farmid, Härma Ehitust, Foralit,
OÜ Eharit, AS Puls Brewery, Autoeksperti, Lihula TÜ, OÜ Lõpe Agrot, Hansapanga Lihula kontorit, Mare
Miilmetsa. Loodan, et kõik said kirja. Projekti toetas Kohalik omaalgatuse programm. Kohtumiseni 19. juulil
2008. NB! Kui sul tuleb meelde midagi seoses Mihkli laadaga kas vanemast või uuemast ajast, pane paberile
või anna teada tel. 58039542. Oleme väga tänulikud meenutuste eest!!!
Merike Pikkmets

