
23. - 26. juulil 2014 HIIUMAAL

|

3

II seikluspäeva  legendid



SUVESEIKLUS 2014 

14201 - Eriti pikk nina
Selle läände pürgiva neeme tipus on väike 

sadam. Autoga saab praktiliselt neeme tippu.

14203 - Made in France
Kui keegi ütleb "majakas", tuleb enamasti 

silme ette valge ümar torn. Aga alati ei ole see 
nii. Sedapuhku külastame teistsugust mo-
nokroomset iludust.

14202 - Uuendame tutvust
Geopeiturid on väikesed väledad olendid kes 

sibavad mööda maad ning leides vähegi vahva 
koha, siblivad sinna augu ning peidavad aarde. 
Ka selle maamärgi avastasid just geopeiturid. Ja 
et nad ei saaks rajameistrit näpuga torkida uu-
rides ""aga miks see sees pole"", on see nüüd 
sees! Ja paras kah - las sibavad nüüd teist korda 
sinna kaugele torni kuhu autoga on kallis ja jala 
päris õudne. Sest viib see tee läbi pimedate met-
sade ning mahajäetud laante. Aga see-eest on 
tee ääres palju metsmaaskaid.

Meie otsitav objekt märgistati geopeiturite 
poolt pea täpselt 2 kuud tagasi. See asub 28 
meetri kõrgusel ja olgem ausad, ega seiklejal ei 
olegi temaga mingit asja. Meil on asja sellesa-
ma torniga. Kõige julgem seikleja ronib üles ja 
vastab ...

Seega on seikleja esimeseks ülesandeks leida 
mõni geopeitur ja teda mitte enne lahti lasta, kui 
ta on torni asukoha ja sinna viivad juhised teile 
välja rääkinud. Geopeituri tunneb reeglina ära 
sibava kõnnaku ja karvaste jalgade järgi. 
Nais-geopeituritel on õnnestunud viimast fakti 
hoolikalt varjata.
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14204 - Täielik petukaup

Õhtupäikeses fantastiliselt särav-sillerdav 
skulptuur osutub lähemal uurimisel ogade otsa 
torgatud tühjade pudelite hunnikuks. Seega kui 
sa ei taha, et printsessist saaks kole konn, siis 
vaata seda kaunidust vaid kaugelt ning saada 
kõige emotsioonitum seikleja...

14207 - Hirmunud meeste liiga

Ka kõige laisem suveseikleja võib kindla-
meelselt selle matka- või pigem õpperaja ette 
võtta. Sest uskuge või mitte, see on kõigile jõu-
kohane. Ja mis eriti äge - see lõpeb enne, kui 
keegi seda arvatagi oskaks. Ja seal on igavene 
hunnik infotahvleid. Seega võivad julgelt ka 
need suveseiklejad, kelle positsioon pole seni 
lubanud matkarada külastada, selle ette võtta! 
Rajameistri ausõna - te saate vaevata hakkama!

14206 - Grupikas

Artur Rinne laulis nii:
Vee ja tuulte serval 
taeva palge ees 
suurest ilmast kõrval 
ja veidi ka selle sees

Meie otsime kohta, mis asub läänes. Nii palju 
läänes, et rohkem kohe ei saa. Mine sinna.  Võta 
oma tiim kokku, keerake selg mere poole ja ...

14205 - Suvesöökla

Ning kuigi süüa armastan hästi ma,
Ei sooviks sattuda sinna ma kalana
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14208 - Lõunas lõunas

Kahe tuletorni vahele jääb kena RMK puhke-
koht.

14209 - Lestaparadiis

Jälle otsime ühte liiklusmärki. Või siis õigem-
ini mälestust selle märgiga seotud inimestest, 
sest märk ise on vee alla jäänud.

14210 - Ungur või asi...

Taas läks luhta rajameistri katse luua seoseid. 
Ridalas asuv ungrukivi tehas ning ungrukivist 
ehitatud loss Rohukülla viiva tee ääres ei ole 
kuidagi seotud meie otsutava kiviga. Hoopis 
Ungru tige krahv olla puurinud suhteliselt väik-
sesse kivikamakasse kolm auku, kinnitanud 
sinna suure laterna ja juhtinud sellega laevu 
karile.

14211 - Kiisler: 1 - Reform: 0

Kuigi haldusreform on 14 aastat järjepidevalt 
peaga vastu seina jooksnud, on nende kahe ko-
haliku omavalitsuse ühinemine saanud teoks. 
Kaarti vaadates tekib tahtmatult paralleel Vene-
maa ja Kaliningradi oblastiga sest siin on kuri 
välisvaenlane samamoodi omade maad füüsili-
selt eraldanud. Nagu mõnedes teisteski Hiiu-
maa ootamatutes kohtades, seisab ka endise 
vallamaja kõrval kunagise hiilgeaja mälestuse-
na infokiosk. 
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14212 - Palli laste mõistatus

"On neljapäeva keskpäev ning oleme sõitnud 
juba lugematuid kilomeetreid ida suunas mööda 
männimetsade kruusateid kui keerame auto 
nina põhja poole. Veidi aja pärast tuleb vastu 
väike poiss, seljas matkavarustus, nägu must 
ning käes matseetet meenutav kepp. Poiss oleks 
nagu välja astunud filmist Maisi lapsed. Prrr....

Jõuame RMK puhkealale ehk randa. See on 
paksult täis autosid ja telke. Kõikjal vedeleb 
surfivarustus. Lauad, purjed, kummipaadid. 
Vähemalt 30-35 autot, telke sama palju. Puude 
vahele tõmmatud nööridel kuivavad riided, lõk-
kekoha kohal kääksub tuule käes keskmisest 
suurem supinõu mis on pooleldi suppi täis. Üm-
berpööramise kohta ei ole. Elu oleks nagu 
noaga lõigatult otsa saanud. Ei ühtegi inimest, 
ei ühtegi inimese tekitatud heli. Sirli läheb 
torni. Mina kõõritan vaistlikult eemal kõrjkjate 
poole. Vaatan randa. See on inimtühi. Hõikan 
torni, et kas näed kedagi. ""Ei, täielik tühjus,"" 
tuleb vastuseks. Saan suure hädaga auto ümber 
pööratud. Samal hetkel jõuab ka Sirli tornist 
tagasi. Astmed loetud, kaome sealt kiirelt. Tee 
peal möödume taas samast poisist kes on jõud-
nud tubli kilomeetri edasi. Mulle näib nagu ta 
irvitaks. Õhtul loen uudised. Kõik näib korras 
olevat. Või siiski ..."
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14213 - Küla on küla on küla

Vaatan mina kaarti ja mis ma näen, kolm 
"küla" järjest. Ja veel üks külatuulik ka! Lähme 
kaeme seda tiivulist.

14214 - Jõulud või Jaanipäev?

See kohaliku tavana alguse saanud traditsioon 
on vallutanud kogu Eesti ning au sees ka 
naaberriikides. Alustati sellega kohalikul 
tasandil 1855. aastal ning üleriigiliseks muutus 
see veidi vähem kui 15 aastaga. Hiiumaale 
jõudis see vaid paar aastat enne seda, ent sünd-
must on niivõrd oluliseks peetud, et sellele 
lausa mälestuskivi paigaldatud.

14215 - Kirvest, andke mulle kirvest!

Eelmise sajandi alguses oli Kõrgessaares tubli 
metsaülem, kelle juhtimisel istutati 2300 aari 
liikuvate liivade ala lepataimi täis.

Tegevuse mõte oli, et kaitsta teed ja üm-
bruskonna põlde-niite tuiskliiva eest. Idee õn-
nestus ja alad said kaitstud. Kui majanduslikult 
mõtlev metsaomanik oleks nüüd suureks 
kasvanud puud maha võtnud ja uued asmele 
lasknud kasvada, siis hiidlased võtsid hoopis ... 
ala looduskaitse alla. Nüüdseks on puistus ku-
junenud juba küllaltki sügav huumuskiht ning 
soodne kasvupinnas teistelegi taimedele: seal 
on 5 puu- ja 9 põõsaliiki ning lepapuistu on 
muutumas segametsaks. Siinkohal lõpetab raja-
meister legendi et mitte oma metsandusalast 
küündimatust rohkem lasta välja paista.

Aga metsaülemale püstitatud mälestuskivi me 
otsimegi.
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14216 - Lilbi koduvalve

Objekt, mille inimlikku soojust on häbiväär-
selt vähe tunnustatud. Oleks õiglane üles otsida 
selle ehitanud mees või siis tema lapsed, kellele 
too isa ehitatud ""kompleks"" koolibussi oota-
miseks tehtud oli ja nendest telesaade teha. See 
on tõeline ja vahetu isaarmastuse näide.

Oma olemuselt pole see midagi muud kui bus-
sipeatus. Veelgi enam - busski ei käi seal enam. 
Ja võibolla tänu oma suhteliselt vähesele tun-
tusele ongi see seal säilinud juba oma neli aas-
takümmet.

14217 - Jõusaali asemel
Hiidlasel on vähemalt üks asi saarlasele ette 

näidata kui kõige-kõige. Nimelt on Hiiumaa 
kõrgeim mägi ligi 10 meetrit kõrgem kui saar-
laste kõrgeim künkake. Isegi teine mägi on saa-
rlaste kõrgeimast tipust kõrgemal. Eks selle 
eksponeerimiseks ongi sinna trepid rajatud. 
Ning ka kaks vaatetorni kõrvuti mägede otsas, 
et oleks saarlaste üle parem nalja heita...

Et sinna mõnusam meel oleks astuda, on 
rajatud ka trepid ning lisatud infotahvlid. Seega 
on tänase jõutrenni teravpunkt jalgadel.

14218 - Nimesaamise lugu
Selle kivi nime saamise lugu on hoopis huvi-

tav. Ei ulatu see ei muinasaega, ega isegi mitte 
tsaariaega, vaid on tegelikult kõvasti alla 100 
aasta vana. Nimelt tahetud seda kivi lõhata ja 
selle tarvis puuritud sellesse 3 auku. Kuid üritus 
ebaõnnestus ja nii on kivil täna näha hoopis Va-
natühja enda sõrmejäljed. No ja siit siis ka kivi 
nimi.
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14219 - Joonorienteerumine

Läbi kaardil toodud punane joon ning järjesta pildid vastutulemise järjekorras.
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14220 - Valges kleidis punamütsike

14221 - "Elu nagu seebiooperis"

Just siin leidis aset meie oma seebiooper, mis 
isegi türklastele silmad ette teeb. Noor vaimulik 
Jonas armub kaunisse Catharinasse. Nagu ikka 
saab naise abikaasa, ka kirikutegelane, asjast 
teada ning keskajale kohaselt esitab süüdistuse, 
et noor vaimulik tema naise ära nõidus. Süüdi-
statud põgenevad aga nagu ikka sellistel puhku-
del, nad tabatakse ja hukatakse. Traagiline lugu, 
kuid õnneks on see rikastanud meie kultuurielu 
ja sünnitanud mitmeid lavastusi, oopereid ja 
isegi mängufilmi.

1900. aastal osteti Pariisist ülemaailmselt ma-
jakaseadmete näituselt Venemaa meresõjalaev-
astiku eestvedamisel majakale uus laternaruum 
koos pöörleva optilise süsteemiga. See prim-
itiivse ehitusega, kuid töökindel süsteem 
hakkas tööle 1901. aastal. Raskele malmkon-
struktsioonile toetuv optika pöörles elavhõbe-
davannis, mis oli oma suure erikaalu tõttu tugi-
laagriks. Sellise lahenduse eeliseks oli mini-
maalne hõõrdetakistus. Kulumine praktiliselt 
puudus ja süsteem ei vajanud kunagi määrimist.

14222 - Looduse kutse

Rabajärve kaldal asub vaateplatvorm. Teel 
järve äärde saab väsinud seikleja matkaonnis 
tuld teha ja jalga puhata. Kes käib kogu 11 km 
pika matkaraja läbi, saab näha nii rabamaastik-
ke, männikuid kui ka luiteseljandikke.
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14223 - Kõigi hädade ema

Esimene kivilabürint Hiiumaal. On olnud 
eeskujuks Tahkuna kivilabürindi loomisel. Aga 
üldiselt kipub nii olema, et ega need hiidlased 
ise ka enam aru ei saa, mis värk neil nende 
kivilabürintidega toimub.

14224 - Kaubandusbilanss 

lähisvälismaaga

Nii immateriaalne kui materiaalne osa sellest 
tänaseni töötavast kirikust on Eestisse impordi-
tud.

14225 - Kõige õigem usk

Siinkohal võtame abiks Rajaajaja klassikud. 
Nimelt Aigari, kelle kuulus lause - kui sa oled 
näinud neist ühte, oled näinud neid kõiki - käib 
aastast aastasse meiega kaasas. On kõik teised 
ühte nägu ja tegu. Nagu vene värk ikka. Ainus, 
mis neid eristab, on see, palju üks või teine 
lagunenud on. Ilmselt on ainult aastate küsimus 
mil kõigist nendest vaid kivihunnikud saavad, 
sest on see religiooniliik ju Hiiumaal suurimas 
vähemuses. Meie praegu otsitav isend asub 
ühes endises vallas mis eelmisel aastal ühines 
Hiiu vallaks.
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14226 - Ükski prohvet pole tuntud omal maal

14227 - Muusapuu

"Teda peetakse läbi aegade üheks Eesti mõju-
kaimaks kunstnikuks. Hoolimata sellest et ta 
pea kogu oma loomeperioodi elas Moskvas. 
Läbi ja lõhki Hiiumaa poiss kelle elusaatus viis 
ta II maailmasõjaga kodust eemale.

On öeldud, et sarnaselt Viiratile polnud tema 
suurusjärguga mehel Eestimaal piisavalt vaba 
ruumi. Nii tegutseski ta peamiselt Moskvas, 
olles eeskujuks tervele koolkonnale vene kunst-
nikele. Tema surma asjaolud 45 aastat tagasi on 
siiani kalevi all ja ilmselt ei saada kunagi teada, 
mis tegelikult juhtus. Eestimaal on hakatud 
temast rohkem rääkima aga just viimasel 
kümnendil."

14228 - Tõrvakõlplaste näärid

Näärid on tore aeg. Ollakse kodus perekeskis, 
põletatakse küünlaid, süüakse hapukapsast ja 
võetakse kingitusi lahti. Mõni aga peab ka sel 
ajal kurja hauduma. Toppis teine kolm kivi 
taskusse ja kaabu äärele ning läks kiriklasi kim-
butama. Õnneks päästis kanade-kukkede loba 
kõige hullemast. Kaks kivi kukkusid kohe 
maha, kolmanda - kõige suurema - pillas ta 
kahe kilomeetri pärast. Seda vaatama lähemegi.

"Ma põlen ma põlen ma põlen
Mul on meeletu meeletu janu
Ma põlen ma põlen ma põlen
Juba südames tuli teeb valu
Ma põlen ma põlen ma põlen
Tahaks hüüda kuid mul pole ... suud"

Palun jäta auto 
kruusatee äärde!
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14229 - Hiiu suurim hobune

On igas külas oma hull. Vahel juhtub küll nii, 
et mingi aeg tunnistatakse hull geeniuseks. Aga 
pahatihti jääb ta siiski keenjuseks. No võta sa 
kinni millega meil siinkohal ja praegu tegemist 
on. Esteetilis-eetilistel ning võibolla ka 
turvakaalutlustel ei valinud rajameister seekord 
sihtpunktiks toda monstrumit, millele Eesti riigi 
hammas pole tänini peale hakanud. Ilmselt pole 
Hiiumaal nii suurt kraanat. Või tüdinesid ame-
tivõimud sellest vägikaikaveost. Koht ise  on 
aga jätkuvalt populaarne ja igaüks võib omal 
vastutusel ja rahakotil sealt läbi astuda. Silmar-
ing laieneb ja kerge elamuse saab ka. Meie 
küsime aga "koopia" "koopia" kohta.

14230 - Nüüd lähme ujuma!

Kahju, et see rahn nii vähe vees on. Vastasel 
juhul oleks põhjust ka ujuda. Rajameister jõudis 
siia mööda kaardilolevat teed, otse militaarse 
mäe otsast, mis osutus aina kitsenevaks ja süga-
vamaks muutuvaks liivarajaks. Ei soovita kor-
rata! Väljapääsu otsides leitud märkide järgi sai 
selgeks, et ei olnud vist päris legaalne kivi 
juurde autoga sõita. Ära sina sõida sest riskid 
tugevalt liiva kinnijäämisega.

Aga nagu öeldud, nüüd riided seljast ja vette!
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14231 - Laminaarne voolamine





SUVESEIKLUST KORRALDAB
MTÜ RAJAAJAJA

NIINI&RAUAM


