
SALAPÄRANE JA SEIKLUSLIK VIRTSU 

 

Konkursi eesmärgid: 

 Luua kaasaegset folkloori Virtsu ja selle lähiümbruse kohta. 

 Anda huvilistele põhjus uurida Virtsu ajalugu ja avastada poolsaart. 

Konkursi tingimused 

Vanusegrupid: 

 väikesed kirjutajad (kuni 15. a) 

 suured kirjutajad (alates 16. a) 

Tööde esitamine 

Tööd saata e-posti aadressil kool@virtsu.edu.ee või esitada paberkandjal aadressil 

Virtsu Kool, Pargi 4, 90101 Läänemaa 

Tööd esitada märgusõna all, lisada eraldi lehel oma nimi, vanus ja kontaktid. Hindajad 

kontaktlehti ei näe, need jäävad konkursi korraldaja valdusesse kuni võidutööde 

selgumiseni. 

Töö ei tohi sisaldada ebatsensuurseid väljendeid, vaenu õhutamist ega olla muul viisil 

solvav. 

Võistluse raames esitatud muistendid jäävad Virtsu Muuseumi Seltsi arhiivi ja 

muuseumi seltsil on õigus neid oma äranägemisel kasutada. 

Muistendi pikkus 

Kuni 1 A4 lk (kuni 2000 tähemärki). 

Muistendeid ootame 31. maiks 2012! 

Muistendeid hindavad: 

Laine Vesker, tunnustatud logopeed ja õpetaja, koduloo-uurija, Virtsu elanik 

Helgi Täht, kauaaegne õpetaja ja Virtsu elanik 

Tiia Lepik, Virtsu Raamatukogu juhataja, Virtsu elanik 

Auhinnad 

väikesed kirjutajad: 

I koht 30 eurot; II koht 20 eurot, III koht 10 eurot 

suured kirjutajad: 

mailto:kool@virtsu.edu.ee


SALAPÄRANE JA SEIKLUSLIK VIRTSU 

 

I koht 60 eurot; II koht 40 eurot, III koht 20 eurot 

Auhindamine toimub 30. juunil kell 18.00 Virtsu Seltsimajas Pärnu Maarja-Magdaleena 

Gildi Muusika Kambri suveürituse raames. Parimad tööd avaldatakse Virtsu kodulehel 

www.virtsu.ee, võidutööd loetakse ette 7. juulil Virtsu Merepäevadel. 

Mis on muistend 
Muistend on teatud liiki rahvajutt. Muistend kirjeldab kunagi toimunud üleloomulikku 
või pöördelist sündmust ning selle sisu on seotud kindla koha, aja, inimeste või 
sündmustega. 
Kujundiliselt on see muinasjutust vähem viimistletud, vabama vormiga, tavaliselt 
üheepisoodiline. Muistend on üldjuhul tõsielulisena võetav ja tavalisse kõnevoolu või 
vestlusse sulanduv jutustus. Muistend peegeldab ja seletab pigem kohalikku kogemust. 
(Allikas: Wikipedia) 

Vaata, milliseid muistendeid on Virtsu kohta kirjutatud. 

Võimalikke muistendite ja lugude algmõtteid: 
1. Mõisast viis salakäik linnusesse 
2. Ohvrikiviga seotud juhtumised (kalaõnn, tervis) (hundi ja inimese jäljega 
kivi) 
3. Kuidas Puhtu tekkis? 
4. Linnus - mereröövlite pesa 
5. Mereröövlite rahajagamised rannas 
6. Vanapagana ja teiste tegelaste sillaehitamise katsed 
7. Selgeltnägija Järve Jaani ütlemised ja juhtumised Virtsus 
8. Järve Jaani hukkumine Virtsus tuuliku trepilt kukkudes 
9. Legendid seoses Elisabeth von Üexkülli matmisega Puhtu 
10. Kujuteldav elu Virtsu mõisas aednikuna, mõisavalitsejana, sepana jne 
11. Legendid legendaarsest Virtsu kõrtsmikust Graanfeldist 
12. Virtsu majakavahi elust ja tööst 
13. Saksa vaimuinimeste elust ja puhkusest Puhtus 
14. Rannakaluri elust läbi aastasadade 
15. Metsavahi tööst mõisa ajal 
16. Kummitustest Mutionu baaris (endine mõisa härrastemaja kelder) 
17. ... 

 

http://www.virtsu.ee/
http://www.google.ee/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=virtsu&btnG=Otsi&domains=folklore.ee&sitesearch=folklore.ee

