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13201 - Volts 
Eesti pikim ******hoone on üsna õnnetus seisus. Uue vabariigi 
algusaastatel teenindati seal veel külalisi, ent nüüd seisab 210 
aasta vanune kultuurimälestis juba ammu kasutuseta ja 2011. 
aasta  lumerohke talv võttis suurema osa katusest. Vaatame veel 
seda, mida vaadata on. 

13202 - Hüüdkem kõik nüüd alla orgu 
Samanimelisi kirikuid on Eestis veel kolm. Tegemist on 
suhteliselt tavapärase kihelkonnakirikuga, ent nii kaunist 
maastikuvaadet vist mujal ei näe. Siinsamas kirikaias leiame ka 
Vabadussamba, nagu see jällegi paljudes Eesti kirikaedades on. 

13203 - Kuukivi 
Äsjane Emalätte koopa sissevarisemine Taevaskojas on muidugi 
suur kaotus, aga eks see loodus sedasi käitubki; on neid koopaid 
sisse varisenud varem ja variseb ka edaspidi. Ühele siinkandi 
koobastikule ehitati pärast varingut uus katus peale ja koobas on 
taas taskulambiga varustatud seiklejatele põnevust pakkumas. 

13204 - Wöhrmannstrasse 
Pole saladus, et vanad raudteed  ja jaamahooned rajameistrile 
suurt huvi pakuvad.  Üks tänasel seiklusalal asuvaist 
jaamakompleksidest on eriline maiuspala: väga hästi säilinud, 
heas korras ja algupärast olustikku ehedalt edasi andev, 
vaatamata sellele, et raudtee siit enam aastakümneid läbi ei vii. 
Tegelikult on terve ümbritsev asula miljöögurmaanide maiuspala 
oma töölismajade ja varjuliste pärnaalleedega, nii et tasub pisut 
ringi luusida.  

13205 - Sinimägede 
Lahingu nimest võiks oletada, et Napoleon ise siin vägesid 
juhatamas käis.  Tegelikult mitte, lahing toimus eestlaste ning 
Esimese ilmasõja järel Eestist taganevate sakslaste vahel. Noore 
vabariigi kaitseväel tuli kuidagi ohjeldada taganemisel 
marodeerivaid sakslasi, sedasi see lahing puhkeski. Kuigi 
suuremaid inimkaotusi kandsid sakslased, jäi lahingu võit siiski 
nendele. Mitu meie meest võeti vangi ja hukati.  
Langenud eesti sõjameestele korraldati hiljem pidulikud matused. 
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13206 - Valge daam 
1915. aastal Weizenbergi loodud valge marmorskulptuur on 
mõjuv põhjus siia kalmistule jalutama tulla. Torkab silma, et siin-
mail on kombeks hauatähistena kõrgeid kivisambaid kasutada.  

13207 - Prigadir Priit ja sootehnik Sass  
Heal-kohal-mitu-nime-tüüpi objekt tekitab eri inimestes 
erinevaid seoseid. Paljudele meenub esmalt nõukaaegne sovhoos-
tehnikum, ent enamikule siiski üks poiste päid segi ajav tubli 
tütarlaps. Vihjetest peaks piisama, lähme nüüd ja otsime üles 
selle valge ehitise, mille suunas vaatab maanteepoolne kuldlõvi.  

13208 - Hic in Domo Publica 
1926. aastal kaitses siinmail sündinud mees Tartu ülikoolis oma 
doktoritöö ühe naaberriigi territooriumil elava sugulasrahva 
folkloorist ja usundist. Selle rahva õiguste eest ägedalt võitlemise 
pärast kehtestas naaberriik talle 1937. aastal sissesõidukeelu. Ent 
see ei takistanud tal ka peale 1944. aastal Rootsi emigreerumist 
oma uurimistöid jätkata. 

13209 - Tekstiil ja maalikunst 
Kunagise kalevivabriku omaniku suvelossis tegutseb praegu 
põhikool. Lossipargis on mälestuskivi vabrikutöölise peres 1881. 
aastal sündinud maalikunstnikule. 

13210 - Treffpunkt 2009 
See 1847 valminud mõisahoone sarnaneb ühe neli aastat tagasi 
külastatud Jõgevamaa mõisaga. Silma torkavad omapärase 
disainiga pargilaternad, mis ääristavad sissesõiduteed. 
Mõisahoone nurga juurest paistab romantiline kivisillake, mille 
taga jätkub varjuline jalgrada. 

13211 - Kindlasti sina! 
1896. aastal ehitatud puidust jaamahoone on kujult sarnane teiste 
tollastega. Kunagi oli see toimekas reisi- ja kaubajaam, mille kaudu 
veeti välja ümbruskonna metsamaterjali ja mille juurde tekkis uus asula. 
Jaama haruraudtee ääres oli kaks tükeldusestakaadi, nende juurde 
kuulusid neli sorteerimistransportööri, küttepuude lõhkumise masin ja 
ketassaepink. Viimane reisirong sõitis siin aastal 1996, kaubarong 
2000. Mul õnnestus aastatel 2005 ja 2007 siit käsidresiiniga läbi 
matkata, järgmisel aastal raudtee lammutati. 
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13212 - Veelinnurahvas 
Katastroofiturism on eestlaste seas populaarne tegevusala. 
Tänavu aprillis teatas Päästeamet, et rohkem kui parasjagu 
likvideerimisel oleva katastroofi tegelik põhjus, valmistavad 
neile muret uudishimulikud, kes igal pool jalus tolknevad, 
päästetöid läbi viia ei lase ja teed ära tallavad.  
Nojah... miks ma sellest praegu üldse kirjutan? Kevadisse 
kriisikoldesse ei ole meil põhjust nina toppida, aga vaat 
sealtsamast pool kilomeetrit ida suunas leiab kolm erakordselt 
mitmeharulist mändi, nendega võiks küll tutvuda.  

13213 - Hambapastareklaam 
Kindlasti on paljud seiklejad sellele suurtele närilistele 
pühendatud matkarajale juba varemgi sattunud, aga kordamine 
on tarkuse ema ja vähem kui kahekilomeetrine jalutuskäik ei 
murra konti. 

A. Ärge uskuge, kui keegi teile räägib, et loomad ei oska 
ahastust tunda! 
B. Alalõpmata komberdasid nad ringi, ronisid kuhu said ja 
tundsid sellest kõigest ütlemata suurt lõbu. 
C. Õelusest nad siiski teile kallale ei tule. 
D. Ta on üks rõõmus, traksjas, tugev, aga kartlik loom. 
E. Palju pidi ta endast andma teistele metsaelanikele. 
F. Kõigest 250 aasta jagu päevi ongi talle antud. 
G. Kuid lauldes aasta ilusaimas ajas ta karekeelsenagi 
armsaks saab. 
H. Vatsatäitmine muutub üha raskemaks – peab leppima 
iga kraamiga, mis hamba all karjuma ei pista. 
I. Pärast kõhutäidet tuleb leiba luusse lasta. 

13214 - Ajalik ja ajatu 
Kauni paisjärve ääres asuvas kõrvalises külas 
tervitab meid selline robustsete näojoontega 
sõjamees, ühe konkreetse ajastu ja ajaloo tähis. 
Temast napi sadakonna meetri kaugusel on üks 
teine tähis, mis vastandina pildilolevale kivinäole 
kujutab pehmemast materjalist valmistatud 
õrnemat sugupoolt ja ei paigutu mingisse 
konkreetsesse ajastusse. Nii moodustavad nad 
oma vastandlikkuses omamoodi täiusliku paari. 

Külalislahke majaperemees on seiklejate tulekust 
teadlik, aga külastus võiks valgel ajal toimuda. 
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13215 - Kersel 
1735. aastast alates kuulus see väikemõis samale omanikule, 
kelle käes oli ka suurem naabermõis.  

Kuigi majanduslikult jäi ta iseseisvaks üksuseks, muutus ta 
sisuliselt suvitus- ja metsandusmõisaks. Seepärast sarnaneb 
peahoone pigem jõukama talumajaga. Hiljem on siin asunud 
metskonnakeskus. 

13216 - Ei saa me tänagi läbi Lätita 
Selleks, et naaberriiki siseneda, peab igaks juhuks olema kaasas 
hunnik dokumente: kõigi seiklejate passid või ID-kaardid, auto 
registreerimistunnistus, roheline kaart, kohalikud rahakupüürid 
jne. Siit vaatetornist aga saame Lätit imetleda ka ilma tülika 
bürokraatiata.  

13217 - Kaua tehtud, kaunikene 
Silla otsa juurest algava maanteekurvi projekteeris ja mõõdistas 
oma diplomitöö tarvis EPA metsandustudeng E. Pastik. Olevat 
terve aasta hoolsalt arvutanud ja mõõdistanud. 

Kõrvalolevat silda kutsuti aga "sajandisillaks", sest teda ehitati 
veelgi kauem kui kurvi. Siin oli aga põhjuseks mitte liighoolas 
projekteerimine, vaid rahapuudus. 

Ei ole teada, kas jutt käib kunagisest jõelookel asunud sillast, mis 
praeguseks on umbse teetammiga asendatud, või praegusest, üle 
õgvendatud jõesängi viivast kõrgest betoonsillast, millelt avaneb 
ilus vaade alla jõeluhale. 

13218 - Kas põsk on kaasas? 
Seda taime on Eestis neli liiki: aru-, soo-, madal ja vaeva****. 
Meile huvipakkuvat eksemplari võiks pidada madalaks liigiks, 
aga tegelikult on ta hoopis aru-sellesamusegi erivorm (küsisin 
botaaniku käest järele). Täitsa omapärane moodustis. 
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13219 - Eesti oma Skrunda 
Militaarajaloohuvilistele ütleb Läti kohanimi Skrunda nii 
mõndagi. Seal paiknes hiigelsuur Vene sõjaväe radarijaam (1. 
foto). Eestis nii võimast objekti ei olnud, aga väiksemaid 
samaotstarbelisi rajatisi peitus meiegi metsades (2. foto). 
Suveseiklust ette valmistama minnes oli mul silme ees kahe aasta 
tagune aerofoto (3):  

Paraku ma midagi sellist enam kohapealt ei leidnud. Kunagise 
lokaatorjaama plats on vahepeal puhastatud ja silutud. Seega 
jagab meie 1964 – 84 tegutsenud objekt Skrunda saatust. 
Militaarhuvilised kindlasti kurvastavad. Ei saa aga unustada, et 
selle objekti kunagine rajamine oli võrratult traagilisem sündmus, 
mille tõttu aeti tühjaks terve küla. Täna ongi siin inimtühjad 
laaned. 1876. aastal rajatud kooli (milles parematel päevadel 
õppis üle 80 lapse!) asukohta tähistab mälestuskivi.  
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13220 - Juurte juurde 
Kaks aastat tagasi kirjutas Gert temast nii:  

� Oli kirikuõpetaja 
� Oli Eesti Rahvusliku liikumise üks juhte 
� Oli Eesti Rahva Muuseumi rajamise üks juhte 
� Lõpetas Tartu Ülikooli 
� Omas osalust Postimehes 
� Oli tugev harrastusajaloolane 
� Oli Eesti Kirjanduse seltsi esimees 
� Osales Õpetatud Eesti Seltsi tegevuses 

Tookord tutvusime tema aktiivsete tegutsemisaastate 
kodukandiga, täna saab muuhulgas külastada suurmehe 
sünnikodu. Pargime auto koolimaja juurde ja teeme 3 km pikkuse 
jalutuskäigu õpperajal. 

13221 - 1901 ja 1990 
1901. aastal ehitatud kõrgete raudkivist kaldatugevdustega sild 
kõrvalisel metsateel annab tunnistust sellest, et sel ajal oli 
ümbruskonna metsad märksa tihedamini asustatud ja liiklus 
intensiivsem. Räägitakse, et silla renoveerimise 1990. aastal 
tingis peamiselt Vene sõjaväe vajadus, sest kunagised 
metsakülad olid seks ajaks juba ammu inimtühjad. 

13222 - Päevardi 
Ujumiskohtadega on siinkandis üldiselt kitsas, seega tuleb 
väheseid võimalusi ära kasutada.  Lõkkekoht koos metsaonniga 
on drive-in, aga rabajärveni pääsemiseks seisab ees jalgsimatk. 
Selle pikkuse kohta käivad andmed on mõnevõrra eksitavad. 
Järveni ja tagasi sai rajameister kokku 2,2 km. 

13223 - Tri polatki 
Üks paljudest toredatest RMK metsaonnidest põles juunis 2011 
maani maha ja peale seda on siin ainult telkimis- ja lõkkekoht. 
Sellel tüübil, kes kaardi legende ja leppemärke kirjutas, on 
põhjust oma vene keele õpetaja ees piinlikkust tunda.  

13224 - Välinõmme 
See tore matkaonn on köetav nii seest kui väljast, ent leida teda 
on raske. Ükski viit temani ei juhata ja autoteed pidi lähenedes 
pead silmad hoolega lahti hoidma, et täpikest puude vahelt 
märgata. 
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13225 - Hõbemikrofon 
110 aastat tagasi sündinud arsiteadlane õppis algul Tartu 
Ülikoolis neuropatoloogiat, ent keskendus edasises töös 
hügieenile ja rahva tervishoiule laiemalt. Hügieeni alal õnnestus 
tal end täiendada Harvardi ülikoolis. 1930. aastate lõpul andis ta 
suure panuse tervishoiualaste teadmiste levitamisele raadioeetri 
kaudu. Nõukogude repressiooni ohvriks langes ta sellise absurdse 
asjaolu tõttu, et kritiseeris oma sõnavõtus agitatsiooni, väites, et 
eesti rahvas ei usu loosungitesse ja plakatitesse. Pärast 1956. 
aasta rehabilitatsiooni jätkas ta mitmekülgset teadustööd ülikooli 
hügieenikateedri juures. Samuti jätkus tema tegevus 
raadiotohtrina, mille eest Eesti Raadio tunnustas teda esimese 
hõbemikrofoni auhinnaga.  

Professori 100. sünniaastapäeval avati tema sünnikohas 
mälestuskivi, mille ka meie täna üles otsime. 

13226 - Hingepuu 
Ühest teisest täna külastatavast puust eristab seda mändi ainult 
see, et armid puutüves olevat inim-, mitte loomtekkelised. Ma 
kardan, et puul ei ole sellest suurt vahet. Tema elab ikka oma 
puuelu. Tema võra kahiseb tuules ikka ühtmoodi, olgu alt 
möödumas matusevoor, pulmarong või suveseiklejad.  
NB! Puuõõnes elavad mesilased. On Su enese huvides austada 
nende privaatsust!  

13227 - Vana maantee 
Sellel fotol kujutatud 
objekti leidmine ei 
tohiks ju teoreetiliselt 
raske olla, teades, et 
üks number näitab 
kaugust Uulu ristist, 
teine Viljandist. Ent 
raskendav asjaolu on 
see, et antud teelõik 
on maantee õgvenda-
mise järel kasutusest 
välja jäänud. 

Pildistaja kükitab ti-
hedas kuusepadrikus, 
mis on vanale tee-
sihile kasvanud. 
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13228 - Keraamikatehas 
Punjabi on suur piirkond Aasias, mis on jagunenud Pakistani ja 
India vahel. Eestlaste jaoks on selle nime aga omaseks kirjutanud 
siitkandist pärit kirjamees, kelle tuntud ja korduvalt lavastatud 
novell ühest keraamikatehasest pajatab. On põhjust meil selle 
kirjaniku sünnikodu tähistav kivi üles otsida. 

13229 - Virvatuli 
Muistendi järgi olla Rootsi ajal selle kivi peal elusalt põletatud 
nõid ja sellest ajast peale kivi öösiti hiilgavat. Teine legend aga 
pajatab, et hoopis üks talumees olla kivil tuld teinud, eesmärgiks 
mõisaproua peibutamine. Naughty-naughty! 

13230 - Ideaalmaastik 
Selle mõisa maa- ja metsakorraldus oli eeskujulik. Nagu kaardilt 
näeme, oli mets perfektselt ilmakaarte suhtes orienteeritud 
sihtidega kvartaliteks jagatud, kvartalid olid kivipostidega 
tähistatud. Kaardil punase rõngaga märgitud postid on säilinud 
tänapäevani.  
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13231 - Kraavipainutaja 
Ega neid suuri kive siin sügaval laante ja soode maal just ülearu 
tihti ei kohta. Siin on aga juhtunud selline õnnetus, et mürakas on 
täpselt maaparanduskraavile ette jäänud. Tuli siis kraavile jõnks 
sisse teha.  

13232 - Mesipuu 
Nimi on sellel männil igatahes intrigeeriv. Fantaasia hakkab kohe 
tööle ja ootused on suured, aga ega kohapeal just kuigipalju 
vaadata ei ole. On jah ilus uhke mänd. On jah keegi selle koore 
kallal kunagi kratsimas käinud. Asub otse metsatee ääres, aga tee 
on viletsakene: lombid-lohud, roopavahes varitsevad salakivid.  

13233 - Katkematu allikas 
1981. aastal on Hendrik Relve selle tamme seisukorda halvaks 
hinnanud. Seitse aastat hiljem puud üle vaadates hinnati selle 
seisund aga juba rahuldavaks. Täna tundub puu lausa hea tervise 
juures olevat. Omaette teema on aga temani jõudmine. 
Miskipärast eeldasin ma, et kui suure maatee äärde juba puud 
juhatav teeviit pannakse, siis on see ka „tavaturistile tavaautoga“ 
ligipääsetav. Tutkit. Seega on see punkt täna pigem neile 
seiklejatele, kes ei pelga üha kitsamaks hääbuva pika tee viimast 
osa parme toites rinnuni rohus ragistada. Või neile, kel roopa- ja 
võsakindel maastur. 
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