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I seikluspäeva  legendid





11 aastat Tõnuga

2003: Huvitav, kui palju maksab tabalukk, millega on suletud kast torni tipus? 
2004: Huvitav, mitu korstent on endisel jaamahoonel? 
2005: Huvitav, mis värvi oli vaguni lagi enne mustaks võõpamist? 
2006: Huvitav, mitu km/t oli veduri suurim kiirus?
2007: Jämeda männi õõnes on hinnaline kilekotike. SMS-vastust siit ei tule. 
2008: Huvitav, mitu palki lage toestavad?
2009: Huvitav, mis ilmakaarde on suunatud pühaku nägu?
2010: Huvitav, mitu lauda on puhkekoha kõrvalt üle oja viival purdel?
2011: Kui seista näoga mälestustahvli poole, mis puud kasvavad kivist paremal? 
2012: Lisa kolm puuduvat numbrit. 
2013: Huvitav, mitu korda on salke pletitud teise skulptuuri juuksepalmikus?

IN MEMORIAM





14001 - 

PÄHKEL

Tänavuaastane
 pähkel on lihtne.
    Nii lihtne, et isegi laps
  võiks selle lahendada ning
kohal ära käia.
Seikleja võib küsida nüüd, et
 mis kasu on pähklist, mis on 
                    lihtne? Ja kas ei
                           devalveeri see 
                              eelmiste aastate 
                                 pingutusi?

                              Aga Hiiumaal
                               käivadki asjad 
                           teisiti. Ning miks
                              mitte jagada
                                kõigiga
                                selle kauni
   ja omalaadse matka võlusid.

     Ehitasime umbes-
     täpselt 250 meetri 
     kaugusele järsakust

                 kividest kujundi.
             Tee pealt näitab sinna
         ka kala meenutav nool.
 Kui kuri jalg on noolekese 
kustutanud, otsi kiviklibu
      hunnikut vasakul
     pool teed. Selle ida-
    tipus meie šedööver
          sind ootabki!
         Ilusat
                      matka!
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14101 - Grigori Petrovitš

Seda punkti uudistades arvas rajameister, et 
selle koha kohta on muistendeid ja  legende 
nagu muda. Suuri kive on nii palju, et võiks 
arvata, et nii Töll, Leiger kui Vanapagan  on siin 
kõvasti mehetegusid teinud. Aga võta näpust - 
ei ühtegi! Veel võiks selle kivilasu nime  järgi 
arvata, et kui Välek-Vibulase kombel neid kive 
kokku taguda, siis peaks saama nii sooja  kui 
valgust. Aga jällegi vale arvamus - need on mit-
tepõlevad kivid!

14102 - Meile matsi pole vaja

Kunagi oli neid objekte külas viis, tänaseks on 
neist alles vaid kaks. Rohkemale poleks ka 
enam kasutust, sest lehmi ja hobuseid peetakse 
tänapäeval vaid kahes talus, lambaid kolmes ja 
kanu neljas. Teravilja kasvatab vaid kolm talu. 
Külas tegutseb neli füüsilisest isikust ettevõtjat, 
kellede hulgas ka üks elukutseline ristsõnade 
koostaja.

14103 - Suur, suurem, suurim

Taaskord on tegemist rahnuga ja taaskord 
päris suurega. Rahnu kõrvale on pesa teinud 
saare suurimad tiivulised. Tõsi, nad ei ole väga 
haruldased, nende sugulasi kohtab pea kõikjal 
maailmas. Mõnel pool, eriti Ameerikamaal, on 
nad Hiiumaa suurimatest lausa kordades suure-
mad ja kiiremad. Aga seiklejat huvitab seekord 
siiski vaid rahn, linnuvaatlustega tegeleme 
mõnes muus kohas.
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14104 - Lilleveski

Et liiga lihtne ei oleks, ütleme vaid, et küsitav 
objekt asub Hiiumaa suurimast rahnust alla 
poole kilomeetri kaugusel.

14105 - Kaerajaan

Aisakell tilises ja poisid laskid jalgadel üle 
lume lagedale käia nagu tantsiksid Virulaste 
vahvat tantsu. Nad otsisid minu hane, kes täna 
eideratta pealt plehku pani.

14106 - Tige pühakoda

Rahvapärimus 21. sajandi algusest pajatab 
asja kohta nii: Olnud kord ühel õiget usku 
vaesel talupojal ootamatult õnne ja leidnud ta 
metsast rahapaja. Pada olnud üsna raske ja 
mees saanud selle koju vedamisega vaevu hak-
kama. Alles koidikuks jõudnud teine tare trepile 
ja jäänud sinna tukastama, omal üks käsi pajas 
teine aga püksivärvli vahel. Ärganud naine, 
näinud meest ja pada, kohe halama, et nüüd on 
õnnetuse koju tarinud. Kui muud ei olevat, siis 
kindlasti rikkusest jutud levivad ja küll tuleb 
siis maksukoguja ja viib nüüd kogu nende vara 
minema. Mees oli mõelnud ja mõelnud, olnud 
kuri enese ja naise tänitamise peale, üldse kõige 
selle peale, et selle paja metsast leidnud oli. Vii-
maks ehitanud leitud raha eest hoopis kiriku 
oma tare taha…
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14107 - Kalevite kange rahvas

Saanud kord Suuremõisas, kadakase lamba-
karjamaa serval, kokku Peter Ludwig ja Hein-
rich Georg. Veeretanud nad juttu siia- ja sinnap-
oole, nii sündinudki mõte rajada üks äri.   
Mõeldud-tehtud.  Raha käidud küsimas lausa 
pealinnast, tol ajal olevat sealsest kaubamajast 
isegi raha võimalik saada olnud, olid ikka 
ajad... 

Juba järgmisel aastal aga paisus äri niivõrd, et 
tuli kolima hakata. Oli paremaid ja halvemaid 
aegu, üle elati majandusraskused ja tulekahjugi. 
Kuid viimane suur sõda ei andnud enam armu: 
tänaseks on alles jäänud vaid mõned tööliste 
elamud ja mälestuskivi sellele ärile, mis omal 
ajal pea poolesajale töötajale leiva lauale andis. 
Vastuse leiadki mälestuskivi juurest.

14108 - Kartograaf Svenssoni onnike Kärdlas

Kui lubjaahju juures on töö tehtud, jaluta 
kindlasti ka läbi sadama kalda peale, kus kol-
manda  majana leiad ühe vaatamist väärt hoone, 
siinkandi vanima.

14109 - Suur Peeter
Orienteerumine Hiiumaa militaarajaloos, eriti 

säilunud ehitistes ning arusaamine, on nad nüüd 
I või II maailmasõja ajast, ei ole keskmisele 
mõistusele. Seetõttu me ei hakka siin asja 
keerulisemaks tegema vaid ütleme lihtsalt ja 
konkreetselt. Leia Peeter Suure merekindluse 
patarei nr 39 (IV-305) I suurtükiplokk...
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14110 - Kivipallur Jürka

Monumendi autor koos oma nunnuga

14111 - Laenu ei saanud

Legend räägib, et selle kiriku ehitas Suur Tõll 
omavahenditest. Isegi haamrit pidi ta oma 
pojaga jagama, kes samal ajal teisel objektil 
tööl oli. Reaalsus on aga proosalisem - 
puuduolev raha peeti lihtsalt proletariaadi pal-
gast kinni.

14112 - Peaaegu et õllekas

Vaadates selle koha külastatavuse sagedust 
võib vist päris julgelt väita selle olevat Kärdla 
kohalike elanike kõige käidavamaks kohaks. Ja 
miks ka mitte kui vajalik kraam siit täiesti 
tasuta kätte tuleb.



SUVESEIKLUS 2014 

14113 - Photoshop

14114 - Saunateekonna puhkehetk

Vahur Kersna algatatud ilus tegu - nimepla-
adiga pingid väärt inimestele - on ka Hiiumaal 
oma jälje jätnud. Ott Arderit teame me kõik aga 
kas me teame ka Hiiumaa õpetajat, kelle mäles-
tuseks see pink Kärdla vaikses elurajoonis istu-
jaid ootab?

14115 - Istuv mees

Selles pargis on lausa kolm mälestuskivi. 
Nüüd lähme neist kõige uuema juurde.
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14116 - Mitu silda?

See matkarada algab "pealinnast" ja kestab 
mõningatel andmetel isegi 7 km. Aga meie nii-
palju seiklejat ei kiusa. Meile piisab ka esi-
mesest poolest kuni autobaasini. Alusta linna 
poolt ja leia vaatlustorn. 

14117 - Kahuritorn nr 2

Kukeraba patarei nr 316 (IIxII/180) 1941

14118 - Komandokeskus

14119 - Testime autojuhti

Siin saavad oma adrenaliinilaksu kätte kõik 
need, kes arvavad, et maa all pimedas ja kõle-
das on lahe seigelda.   Kompleks kuhu me 
siseneme, on suurim (ja sügavaim) mis legaal-
selt julgetele avatud. Mitu korrust maa all. Aga 
pane tähele - roni ainult sinna kuhu su enese- 
alalhoiuinstinkt ja füüsilised võimed lubavad 
minna. Sangarit pole mõtet mängida ja oma 
tervist ohtu panna. Käitu mõistlikult ja vaata 
jalge ette - võib esineda auke ja lahtiseid šahte!

NB! Vajalik oma valgusallikas!

Patarei mida otsime, on kõige paremini säili-
nud militaarobjekt Hiiumaal. Esmalt leiame 
üles radarimäe. See on rajameistri lemmikob-
jekt sest sinna sai autoga üles sõita.
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14120 - Töötu piilupart

14122 - Eesti mets on eesti uhkus

See mälestuskivi avati alles 2005. aastal. 
Varem oli sündmusega seotud hiidlastele 
mälestusmärk küll olemas, ent see asus kodust 
kaugel - ca 200 km eemal.

14123 - Loon pesa

Suurema mõisa kõrvalmõisas polnud elukesel 
viga midagi. Isegi hobustel oli omaette siseõue-
ga elamine.

14121 - Kuumad kaheksakümnendad

Auto auto järel veab metsa laevale. Kokku on 
neid suisa 5 ja nad vuravad seda lühikest alla 
kilomeetrist teelõiku mitu korda tunnis. 
Tundub, et tööd on neil siin nädalateks sest ilm-
selt on tegu saare suurima metsaladustamise 
vaheplatsiga. Umbes sada meetrit mälestusmär-
gist metsa sisse on vana piirivalve torn mis 
praegugi veel ronitav. Ronime. Ettevaatlikult!
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14124 - Multitegum

Liikluse paremaks korraldamiseks on igal 
pool maailmas kasutusele võetud erinevaid 
märgisüsteeme. Kui Aasiamaades orienteeru-
takse palju kuulmise järgi, siis meie – põhja-
maalased – oleme oluliselt tagasihoidlikumad 
ja ei viitsi tuututada, lähtume sellest, mis silma-
ga nähtav. Ja kuna enamus aastast valitseb meil 
pilkane pimedus, siis on enamus liiklusmärke 
disainitud nii, et need ka pimedal ajal selgelt 
näha oleks. 

Meid huvitav liiklusmärk on aga eriline – 
pimedas pole teda üldse nii lihtne näha ning ko-
genematul liiklejal võib see üldse kahe silma 
vahele jääda. Kes aga vastavate paberitega 
liikleja, teab täpselt, mida see märk tähendab. 

Algselt aga mõlkusid ehitise tellijatel peas 
sarnased mõtted mis vaaraodel püramiide ehita-
des.

14125 - Tass vett teomeestele!

Siinkohal tahaks protesteerida rändrahnu 
nimetuse devalveerimise pärast. See pole mingi 
rändrahn vaid suvaline kivi. Isegi lauaks ei sobi 
nagu nemad arvavad - liiga väike teine. Seetõttu 
jätamegi selle kivi sinnapaika ja lähme mööda 
teerada metsa sisse. Eriti hoogsa sammuga 
need, kel janu või mure silmanägemise pärast. 
Täitsa maitsev ja puhas vesi on muide! Võid 
julgelt oma joogipudelid täita!



SUVESEIKLUS 2014 

14126 - Anna pill siia!

Vanarahvas teab rääkida, et seda puud 
silmates lõid Vanemuise silmad särama! Kiirelt 
haaras ta vöölt kirve ja tahtis teist kohe maha 
raiuda, et sellest hulganisti ... teadagi mida teha. 
Seda julmust asus aga koheselt ära hoidma vana 
Leiger ise. Terve päeva pidanud kanged mehed 
sääl lahingut kuni nende jõud rauges ja nii oli ka 
kompromiss kerge tulema. Nii istutas Leiger 
terve saare seda puud täis ja Vanemuine jättis 
konkreetse isendi rahule.

14127 - Alnus

Nagu paljudes teistes kohtades, hävitati ka 
siin kristlust levitades vana hiiekoht, et kohali-
kud ei saaks oma vanu uskumusi elus hoida. 
Alles jäi vaid üks lepp. Kiriku asukoha valimis-
el kavaldasid aga kohalikud elanikud usumehed 
üle ning kirik ehitatigi vanasse hiiekohta, alles-
jäänud püha lepa juurde.

14128 - Kivimägi

Omanäolise kivikuhja päritolu kohta on lausa 
kümneid erinevaid versioone. On vaid teada, et 
keegi on kunagi mingil põhjusel need kivid siia 
mäeks kokku tassinud. Kindel on vaid see, et 
ühe mehe töö see olla ei saa, olgu see mees või 
siitkandi superstaar.
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14129 - Äge kohalik materjal

14130 - Sadama tuletus

"Kui üldiselt valitseb Hiiumaa sadamates 
karm kord - sadam on kas taastatud või taasat-
misel ning sadamat ümbritseb tugev lukustatud 
väravaga aed või siis rohkesti keelumärke, elab 
siinne sadam oma mahajäetud elu. Võimalik, et 
lähedalasuv Heltermaa sadam on kasutajad 
endale tõmmanud, võimalik, et sadam asub 
logistiliselt ebasoodsas kohas - on ju lähima 
külani pea kilomeeter. Kuigi mõni sadamaka-
sutaja tundub seal ka praegugi olevat.

NB! Rajameistri soovitus - lähene kindlasti 
läänest - saad nautida väga ilusat teed ja 
vaadet."

1781. aastal saadeti oma kodust välja 1000 
peret, kelle koduks Hiiumaa juba üle 400 aasta 
olnud oli. Oma pika teekonna Ukrainasse algu- 
ses peeti siin jumalateenistus ja pandi püsti rist. 
Esialgu lisasid sinna riste juurde saarelt lahku-
vad inimesed. Mingil ajal olud muutusid ja riste 
hakkasid tegema saarele tulevad inimesed. 
Tänapäeval teevad sinna riste kõiksugu kar-
vased ja sulelised ning ristimaailm on tungimas 
aina kaugemale metsa.

14131 - Majutusvarjend

Tahkuna patarei nr 26 (IV-130) 1941-1960
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14132 - Vasikalaut

14133 - Tuugen ründab jälle

14134 - Väike tulejuhtimistorn
Tahkuna patarei nr 26 (IV-130) 1941-1960

Sa ei tea mis on tuugen? Ära muretse! Keegi, 
kellelt seda küsisime, ei teadnud. Aga uuri välja 
ja leia saare esimene!

14135 - Ülevalgustus
Nii kõrget majakat selles kohas vaja tegelikult 

ei oleks. Kellegi õnnetu eksimus on aga alati 
kellegi teise võit.

14136 - Ametikool

Kes võiks arvata, et hoone, kus pesitseb Eesti 
Vabariigi valitsus, on tühipaljas Hiiu mõisniku 
Tallinna residents. Tema tegelik elukoht ja tege-
vus toimus aga sellesamas mõisas, mis oli üht-
lasi ka kõige suurejoonelisem barokkansambel 
Eestis.

10-19
AVATUD
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14137 - Saame tuttavaks

14138 - Mina kõike oskan

Autoorienteeruja mõistab hästi mis teda neli- 
nurga puhul ees ootab. Kui tegu on veel 
Raudsõrmuse koolkonna rajameistriga, on sel- 
lises kohas topeltservadega nelinurk.

Nüüd on taas paras aega kinni võtta mõne 
autoorienteeruja hõlmast, temaga tuttavaks 
saada ja pärida nelinurkade kohta aru.

Sest nagu Mati ütleb - Kasvõi sääreninaluu 
pooleks aga sina pead seal ära käima!

NB! Rajameister paneb südamele - ärge 
pidage palun iga vene sõjaväest mahajäänud 
ohtlikku rauakolakat vaateplatvormiks."

Usutavasti ei Juhan Maiste, Jüri Kuuskemaa, 
Mart Kalm ega ka mitte Boris Bernstein ei tea 
ega tunne Vitali Navoznõhhi ega tema 
šedöövreid. Ometigi on tal siiski oma roll Eesti 
kultuuriajaloos täitsa olemas.

Siinkohal on suveseiklejal võimalus olla 
erudeeritud ja visata pilk peale sellele isetege-
vusliku kunstniku ja sõjaveterani loodud mäles-
tuskivile. Õigustamaks mälestusmärki, maeti 
sinna kõrvale mõni aasta hiljem ka paar tund-
matut meremeest.

Otsime mälestusmärki kurvale sündmusele, 
mis suure tõenäosusega on lähemalt või kauge-
malt puudutanud kahjuks ka kõiki meie seikle-
jaid ja seda nende eluajal. 

14139 - Mälestus



14141 - Linnaseiklus

Selles pargis on lausa kolm mälestuskivi. 
Meie lähme neist kõige positiivsemat kaema.
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14140 - Koopia koopia

14142 - Kuntzdizaalis
Siia on kohalikud militaarajaloo entusiastid 

kokku kogunud tõeliselt märkimisväärse sõja- 
ajaloo kogumi kus jagub jalutamist-uuri- 
mist-puurimist mitmeks heaks tunniks. Kollane 
suveseikluse särk tagab sissepääsu.

Taas labürindid. Kohe kiuste võtame ette selle 
labürindi, mis ei ole originaal ja mille ilmselt 
turistid on teinud. See on diagonaalis üle tee 
"õigest" labürindist. Teisisõnu tuletorni vastas. 
Sissepääsust paremale jääb kivi. Olgu kon-
trolllõiguks kivi ja sissepääsu vahel 10 sammu.

14143 - 23651
Registri andmetel on selle Laane talu maadel 

asuva objekti viimaseks omanikuks Lääne Re-
gionaalne Maanteeamet ja seda juba pea aasta 
aega.

14144 - Ülikond selga!
Öeldes sõna pank, kangastub silme ees kas 

raha (või suur laenujääk) või siis kena vaade 
merele. Meie otsitavalt pangalt ei leia kumbagi 
sest kes võiks arvata, et suur hunnik panka keset 
metsa vedeleb...

10-18
AVATUD
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14145 - Kivipall

Proovisid kord vennakesed rammu. Mõõtu 
võeti kivipallis. Lepiti kokku, et visatakse 
samast kohast korraga suuri kivirahne. Kelle 
kivi aga kaugemale lendab, see on kõikse 
kõvem mees. Kalevipoeg andis vennakestele 
stardipaugu kivide õhku heitmiseks. Tõll ja 
Leiger viskasid suured rahnud möirates õhku 
ning mõlemad lendasid kõrge kaarega Hiiumaa 
suunal teele. Kalevipoeg oli aga ülemeelikus 
tujus ja lasi samal ajal kui kivid lendasid kõrva-
lasuva koopa õhku, nii et Leiger ja Tõll mõle-
mad kõva kärtsatuse peale seljataha vaatasid 
ning oma kivid silmist kaotasid. 

Hiljem võistluse tulemusi mõõtma minnes 
selgus, et vaid üks kivi jõudis Hiiumaale ning 
teine kukkus merre. Vennakesed läksid koledas-
ti vaidlema, kumma kivi see mandrile jõudis ja 
kumma oma enne vette kukkus. Kuna Kalevi-
poeg, kes ainsana oleks võinud vennakeste tüli 
pealtnägijana lahendada, oli oma vembu 
haumisega nii ametis, siis ei osanud ka tema 
vahekohtunikuks olla. 

Tulemus on tänaseni ebaselge, kivi aga Hiiu-
maal alles ja ootab suveseiklejaid.

14146 - Pärishiidlased

Igal meres asuval objektil on vaja ankrut, mis 
teda paigal hoiaks. Nii ka Hiiumaal. Hiiumaa 
ankru juurde lähemegi.
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14148 - Kummitus kummitas kummutis

Valitsustel on vastik komme kõike reguleeri-
da. sedapuhku otsustasivad nad, et kirikute 
ümber ei tohi enam inimesi matta. Seega tuli 
kalmistu ehitada veidi eemale. Kokku on kalm-
istule maetud ligi 1500 inimest. Ja nii saigi kal-
mistul ruum otsa. Alates 20. sajandi algusest 
sinna enam juurde ei maetud, tänu millele on 
kalmistu unustustehõlma vajunud.

Siiski, sajandivahetuse aegu korrastati kal- 
mistule maanteelt viiv tee.

14147 - Juhan ja Anne

Seda äraspidist paati meenutava peaga hoonet 
kasutatakse tänapäeval seltsitegevuseks.
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See tütarlaps ootab teid saarele. Ja nukra pil-
guga saadab ta saarelt lahkujaid lootuses, et 
nood ikka tema juurde tagasi tulevad. Kuid kas 
ta on ikka päris tütarlaps? Või on ta hoopis 
sabaga tütarlaps? Öeldakse küll, et pole viisa- 
kas teise varbaid lugeda aga üks gupiselfi kõik 
koos tütarlast kallistamas rõõmustaks kõigi 
meie hinge. Jaga pilti siis ka FB-s või kui sa 
pole nutikas, saada vähemalt rajameistrilegi! :)

14149 - Merineitsi

14150
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