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301 In memoriam 1  
See kolmele mälestuskivile lisaks rajatud ajaloo-
muuseumi välipüsinäitus tasub läbi jalutada.  
NB! Palun jäta auto parklasse! 

302 In memoriam 2  
Ka sellele, 19. sajandi lõpuks ligi 150 000 pealiseks 
sirgunud rahvusrühmale, on eelmise sajandi esimene 
pool olnud hävitav. Mitmed küüditamised ja 
repressioonid nii sakslaste kui venelaste poolt on 
sundinud selle rahva pidevasse liikumisse. Ka läbi Eesti. 
Siin hukkunud inimestele püstitatud mälestuskivi me 
otsimegi. 

303 Siin sa imet näha saad  
Otsime ühe luuletajast rahvuskangelase ja 
vabadusvõitleja büsti, kelle järgi on nimetatud linn ja 
jäähokiklubi. 

304 JOKK. Või siis mitte?  
Vanade hoonete rekonstrueerimine on igati positiivne 
ettevõtmine. Kui bürokraatia selle tegevuse ümber on 
suur, üritavad ettevõtlikud inimesed ühel või teisel 
hämaral moel sellest ringi hiilida. Kuigi meid huvitav 
hoone ise lammutati juba 10 aastat tagasi, leiti siiski 
võimalus see mõned aastad tagasi rekonstrueerida. Ja 
milleks muuks ikka vana haiglahoone rekonstrueerida 
kui ... Aga seda lähme ja kaeme juba oma silmaga. 

305  Nagu kodulähedane piimapood 
See väike Paldiski puukirik väärib vaatamist juba 
ainuüksi oma asukoha poolest. Või siis ainult oma 
asukoha poolest. Otsi suurte elumajade vahelt! 
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306  Viimane pingutus 
Taas on meie teel üks rekordiomanik, kus 
tugitoolisportlane saab pulsi kiireks ning avanevast 
vaatest jääb hing kinni!  
Suveseikleja särk tagab vaba sisenemise. 
NB! Varu münte, et võtta aparaadist kaasa vahva 
mälestus! 

307  Georgi viimased päevad 
See 18. sajandi lõpus paekivist ehitatud suur õigeusukirik 
ei ole oma kurba saatust ära teeninud. Nõukogude 
okupatsiooni ajal kuplist ja tornist ilma jäänud kirikut 
pole linlased siiani omaks võtnud ning käivad linna 
teistes kirikutes. Vähemalt kaitseb uus katus kiriku 
edasist lagunemist. 

308 Väga tähtis mees  
Veel üks mees, kelle elulugu ja teened maailma ning 
oma kodulinna ees on jäänud unustustehõlma, kuigi 
vääriks vähemalt romaani sisse panemist. Mees, kes 
jõudis oma toimetustega mitmele alale ning panustas 
kõikjale oma enda rahakotist, oli see siis kiriku ehitus või 
raudtee linna toomine. Asutas kooli, kus vaesem rahvas 
sai lapsi ilma rahata koolitada, tegi õpetajatööd nii koolis 
kui kantslis. Eriliselt hinnatakse tema ilmavaatluste 
andmeid. Vot sellise mehe mälestuskivi me otsimegi! 

309  Hülgekütt Pakri saarelt 
See tuntud skulptor sai oma koolihariduse Peterburis. 
Kiirelt üle Euroopa tuntuse saavutanud mehel jagus aega 
ka Eestimaale mõned monumentaalsed teosed luua. 
Rohkem ei saa kahjuks midagi öelda, sest juba niigi on 
vist selge, kelle muuseumi me otsime. 
Vastuse leiab muuseumi õue pealt, kui sisse soovid 
vaadata, tuleb loovutada Euroopa tugrikuid. 
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310 Meid kaitseb artikkel 5!  
Vanasti kaitses oma rahvast sõjavägi ja kaitseliit, 
tänapäeval pole muret - ütled "artikkel 5" ja vastaseid 
langeb nagu loogu! 
Külastame mälestuskivi, mis on pühendatud meestele, 
kes artikkel 5 eest oma elu on jätnud. 2 aastat tagasi 
toodi see mälestuskivi koos missiooni lõpuga 
koduväeossa. 

311 Varjudemäng  
Päikesepaistelise tuulise ilmaga on päris õudukas, kui 
varjud vuhh ja vuhh üle sinu käivad. Pikapeale harjub 
sellega ära. 

312 Meil aiaäärne suvilas 
Eesti koorimuusika arendaja ja helilooja, kelle suvekodu 
lähedal asub temanimeline park, kust leiad ka 
mälestuskivi. 

313 Teateid tegelikkusest 
Tegelikult tahaks rajameister tutvustada suveseiklejale 
ühte ettevõtet, mis olnud paljudel aastatel loomakaitsjatel 
hambus ja ilmselt põhjendatult. Teatud parendusi on küll 
sündinud aga eks hinnangu sellele ettevõtmisele annab 
iga suveseikleja ise. Samas ei ole sünnis seda kohta 
eraldi punktivääriliseks pidada. Sestap räägibki legend 
hoopis ühe kirjamehe mälestuskivist, mille asukohal kase 
all istudes, too oma esimesed teosed kirjutas. Eile, 
muide, kondasime radadel, mis olid ühe tema romaani 
sündmuste allikaks. Ja kellel on soovi tutvuda lähemalt 
alul mainitud objektiga, leiab selle kas lõhna või siis 
tänavanime järgi ise üles. 
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314  Näidis käepärast 
Tõenäoliselt on siinse mudellennuspordiklubi meeste 
kõige suurem hirm härra Mati Meos. Hoiame siiski 
pöialt, et nende teed kardetud viisil ei ristuks! 

315 Kui seda puud ees ei oleks...  
... asuks siin praegu veduridepoo. Aga puu oli  ja on ees 
ja veduridepoo on hoopis Pääskülas. Muide, legend 
räägib, et kui paned käe vastu puud, soovid midagi ning 
teed nüüd käsi puu küljes ringi ümber puu, siis näed seda 
järgmine öö unes või midagi sellist. (allikas: kohalik 
talumees, transkriptsioon: autentne) 

316 Jõulukuuseisa  
Väidetavalt on tegu esimese eestikeelse ausambaga. 
Lisaks on ta  ainus teadaolev temale pühendatud 
ausammas. Alguses sooviti sammast püstitada 
Toompeale riigikogu hoone vasta aga tollaste poliitiliste 
olude tõttu jäi see tegemata ning sammas kerkis meie 
tänase päeva alasse. Nõukogude okupatsiooni õhkkonda 
selline mälestusmärk mõistagi ei sobinud ja see sulatati 
ümber... Stalini kujuks. Kohalik külaselts on seismas aga 
hea selle eest, et sammas saaks oma esialgsel kujul 
taastatud. Praegu võime aga kaeda infoküllast 
ajalootahvlit. 

317 Põllul põllukivid 
Kas üks Suveseikluse päev saab läbi suure kivita? Pigem 
mitte! Meie otsitav Soomest pärit rabakivi asub ühest 
täna külastatavast mälestuskivist linnulennul täpselt 1 km 
kaugusel ja maasturiga on võimalik neid ühendavat teed 
isegi läbida. Tavaseikleja läheb aga mööda suurt teed!  
Kivi muide, on ennast hästi maskeerinud ja hoolimata 
teeäärsest asukohast, on hästi varjatud! 
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318  In Memoriam 3 
Just siia toodi Hiiu- ja Saaremaalt ligi 3000 küüditatut, 
kes kaubavagunitega Siberisse saadeti. 

319 Kooli tagasi! 
Ligi 100 aastat on selles majas kooliharidust antud. Juba 
14 sajandist pärit mõis alustas oma eluteed kivist 
vasalllinnusena. Aegade jooksul on hooneid kenasti 
restaureeritud ning lisatud kaasaegset arhitektuuri. Nii 
valmis paar aastat tagasi õpilastele klaasist saal-aula, mis 
ehitati paekivist tall-tõllakuuri külge ning tulemus sai... 
vaatamisväärne! 

320 Mine tasa üle silla  
Harjumaal on kaks kohta, mida kevadise suurvee ajal 
linlased külastama tormavad. Ühte neist me eile ei 
külastanud, teist, kus külastame nüüd ja kohe! Vaata, et 
pulmarongile ette ei jää! 

321 Ohhooo! Teine pähkel!  
Otsime Eesti pinnal esimese teadaoleva 
lennukikaaperdamise nurjanud mehele püstitatud 
ausammast. 

322 Humulus lupulus  
Selle betoonikamaka nimi viib meid eksiteele, lastes 
arvata, et on rajatud juba 17. sajandil. Vale puha - täitub 
tal hoopis alles esimene aastasada. Ehitisi on mitmeid, 
kuid meie külastame kohe asfalttee äärde jäävat ilusasti 
infotahvliga tähistatud isendit. 
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323 Ära roni kuhu pole vaja  
Autoorienteerujad tunnevad end siin vene sõjaväest 
jäänud suurel alal koduselt. Üks väheseid kohti, kus on 
võimalik vähe tehnilisemaid radasid segamatult läbida. 
Või siis niisama ringi kolada. Kellel autosõidust veel 
vähe on, võib leida väikese väljakutse sel lühidal AO 
rajal. Samas manitseb rajameister siin ettevaatlik olema - 
see pole madalate autode lembeline koht. Ja iial ei tea, 
kus rehvi katki sõidad või karterit suurema kiviga 
kostitad. Seega võtab autoomanik selle retke ette omal 
riisikol ja suurima ettevaatusega. 



II SEIKLUSPÄEVA LEGENDID 

 

 

 Lisaküsimuse pildid 



SUVESEIKLUS 2016 
  

 





SUVESEIKLUST KORRALDAB

MTÜ RAJAAJAJA

NIINI&RAUAM


