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Rajameister
soovitab

Ainult skoorijatele Auklik tee või
oksapesu

Jalgsimatk, jäta auto
parklasse

Ajapiirang



SAAREMAA II PÄEV

201 - Ühe uus on teise vana
Kas Aadu Hint ja Juhan Smuul olid sõbrad või
läksid pigem tänaval kohtudes teine teisele
poole, me ei tea. Kui leiad aga meeste
kokkupuutekoha, oskad otsida ka mälestuskivi.

202 - Muhuromantika
Rahvasuu räägib, et kui kitsetädi tahtnud
sokuonuga kokku saada, määranud nad
kohtumispaiga ikka allika juurde, et sealt
üheskoos kambrisse minna!

203 - Sannikovi maa
Jah, kindlasti ei ole raske leida Suurele Tõllule
püstitatud mälestuskivi, kui sa oled omale
eelnevalt selgeks teinud, kes too Suur Tõll oli.
Muide, kivi olla ta ise oma ihurammu
kasutades kohale toonud!
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205 - Peast rase
Sellest kuulsast kohast rääkivas anekdoodis
tehakse tavaliselt lolliks üks meie
presidentidest ja teatud haridusminister.

206 - Kivi tegi aiaiai!
See naisterahvas oli kas lohakas või veidi lihtsa
meelega. Miks muidu ta kõikjal ringi paterdas,
põlle sees kive kandis ja neid pidevalt siia-
sinna pillas.

207 - Raidpilastriga keskrisaliidi
ülaosas kulgeb triglüüfifriis
"Risaliiti kroonib kõrge kolmnurkfrontoon
vapiga akantuse ja trofeede raamistuses."
Meie mälestuseks enam sellise kirjeldusega
hooneid ei ehitata. Paremal juhul jääb meid
meenutama mõni "R.I.P." ja kurb smaili
sotsiaalmeedias. Iseenesest on see kurb, sest
kus siis meie kauged järeltulijad seiklemas
käivad? Aga tegelegem meile jõukohaste
lahendustega probleemidega ja leidkem see
kabel.

208 - Eriti Rammus Kirik
Tallinnas on samanimeline linna osa, kus
asuvatest paarishoonetest leiab nii kõrgklassi
korterid ja kontoripinnad aga ka
konverentsikeskuse, spaa, hotelli, mitmed
söögikohad jms. Meie otsime aga kirikut.
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209 - Loodusega hoos
See matkarada on heaks näiteks, kuidas "vene
ajal" kujunes eestlasel välja oskus teha kõike
käepärasest materjalist. Seega pole midagi
imestada, et kui on vaja rajada sohu matkarada
ja käepärast on vanad metallprofiilid, siis
sobivad just need matkaraja katteks. Kuigi,
tegelikult vaataks seda inimeselooma päris
huviga, kes sellise otsuse langetas!
Sellest hoolimata leiab rajalt ka
"kaasaegsemaid" rajakatteid, uut laudteed ja ka
vahva vaatetorni.

210 - Siin on ka Aare!
Ühtede geopeiturite uskumise järgi olla kukk
süüdi, et vanapagan selle kivi siia pillanud.
Teiste arvates toonud selle kohale Piret.
Rajameistri arvates on see koht neetud, sest iga
kord, kui kivile läheneda, kaob autolt ratas.
Olge ettevaatlikud ja tõesõna, lähenedes
põhjast, pole teed vähemalt teie auto arvates
küünemustagi väärt!
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212 - Võidad punkti, kaotad (auto)
garantii
Auto alusvankri korrasolekut saab
ülevaatuspunktides kontrollida reeglina umbes
10€ eest. Muhulastel on selleks aga täiesti
tausta võimalus ja seda juba 100 aastat.
Rajameister on siinkohal dilemma ees - ka
kõige tehnikakaugem Suveseikleja saab juba
esimese poole kilomeetri peal oma auto sildade
seisukorrast aru - ülejäänud aja sel teel kasvab
aga viha rajameistri vastu. Ja see tee ei ole seda
nägugi, et otsa saaks! Loomulikult on
tõenäoline ka võimalus, et kui esimeste
kilomeetrite peal ei logise autol midagi, siis tee
lõpus juba mitte ainult ei logise, vaid jubinad
suisa irduvad... Ja kui veel mõelda, et siit tuleb
ka veel tagasi saada... Kui aga teed jätkata ja
ringiga tagasi minna, leiab kaitserajatiste
jäänuseid, ilusaid vaateid ja valusasti kriipivaid
oksi. Ei kõla kuigi mõistliku punkti moodi,
eksole! Aga nemad nimetavad
vaatamisväärsuseks!

213 - Oled näinud ühte, oled näinud
kõiki!
Üldiselt kipub sedalaadi objektide juures olema
veidi kõrges rohus ronimist ja mitte millegi uue
nägemist. Tsiteerides elavaid klassikuid: "Kui
sa oled näinud neist ühte, oled sa näinud neid
kõiki!" Laias laastus see nii ongi. Seetõttu,
erinevalt mõnest teisest päevast, on see täna
ainus omasugune kuhu te ronima peate. Õige
neist valime selle järgi, et siin lähedal asub
Saaremaa suurim ... Aga see on juba Teise
legendi teema!
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214 - Laulame neid laule jälle!
Kas tead seda laulu, mis räägib lühikesest
kevadööst, mil sotsialistliku maaparandus-
talgute tööst väsinud noored, kel hinged täis
kevadist armumist, tunnevad rõõmu tehtud
hoogtööst ning tähistavad seda öise peoga?
Tead küll! Ainult sa võibolla ei teadnud enne,
et see laul just sellest räägib. Kuigi poeet on
õnnestunult peitnud kõik sotsialistlikult punase
kevadöö romantiliste tunnete taha.
Jah, see, millest laul räägib, on tegelikkuses
just siin aset leidnud. Aga meie saame kaeda
vahvat mälestuskivi. Ja loomulikult ka laulda
täiel rinnal!

215 - Jätkuvalt Repsi lummuses
Saaremaa kuulsaima turismiobjekti ümbruses
on milleeniumijärgne aastatuhat olnud edukas.
Kõik kenasti korda tehtud ja külakeskus on
saanud uue hingamise. Kui kohalikud soovivad
aga oma hinge eest hoolt kanda, peavad nad
minema suisa läbi mitme küla! Kanna sinagi!
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217 - Istutades oled sa õnnelik
See on ainus omasuguste seas Saaremaal, kus
Sa kedagi ei sega ja võid kasvõi terve ööpäeva
ringi jalutada, et tutvuda lähemalt kõigi
sealsete, enam kui 200 erineva asunikuga.

218 - Otsi varesega mälestuskivi
Kord juhtunud nii, et kuulus kirjamees rongi
vahejaamas liiga pikalt end kohalikku
puhvetisse unustas ja rong koos tema
portfelliga kirjameest maha jättes jaamast
lahkus. Ega sellest suuremat kahju polekski
olnud, kui portfellis poleks olnud Suurele
Juhile endale pühendatud kirjatüki käsikirja.
Kiiresti telegrafeeriti Tallinnasse ja õigel ajal
saigi miilitsa poolt loomemehe portfell
vagunist päästetud. Nagu tollal kombeks, tehti
sinna juurde hoolikas protokoll, kus täpselt
kirjas kõik leitu. Kogu portfelli sisu oli
korralikult kirja pandud, suurele juhile
pühendatud käsikirja kohta oli aga loendis
kirjas "40 rikutud paberilehte."

219 - Pateetiline
Siin, hea suveseikleja, on Sul võimalus näha
hukkuvat puud. Ei kohta me siin puukaitsjaid,
ei laula keegi selle puu ülistuseks laule. Isegi
Delfi ega Rahvusringhääling ei pea vajalikuks
siia oma kaameraid saata. Ei tee Ilmar Raag
temast filmi. Ometigi on see puu oluliselt
vanem ja väärikam kui kogu eestile tuttav
hõberemmelgas. Mingem siis ja heitkem talle
esimest ja viimast korda pilk, sest varsti saab
temast parimal juhul pink.
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220 - Teine legend
Kui nüüd näpuga järge ajada, oleks Eesti
vanima kiviehitise võinud valla ehitusnõuniku
nõudel lammutada. Ligi 800 aastat, Jüriöö
ülestõusu aegadest pärit hoone on üle elanud
mitmed põlemised, nõukogude võimu ja
pikselöögid. Kuid mida ei võta tuli ja vesi, saab
oma otsa paberi abil ja nii osutus ehitusregistris
mitte kirjasolev hoone ebaseaduslikuks
ehitiseks. Õnneks jäi siiski peale terve mõistus.
Sedapuhku tasub hoonet külastada ka neil, kes
muidu seda tüüpi hoonetes ei käi ja end seal
ebamugavalt tunnevad.

221 - Labajala valss
Kui Aadu lubas Kohviveski laulu sisse panna,
siis see lastekirjanik kirjutas end mitmesse oma
raamatusse ise sisse, kus ta muuhulgas ka
vahvate ufode, tulnukate ja kollide seas seikles.
Oma esimeses raamatus pajatab ta kivist, mida
me nüüd otsima suundumegi!
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223 - Vahib pulliga tõtt
See vahva seeria sai alguse 1995. aastal
Paldiski lähedal. Saaremaad puudutati otsapidi
juba 1999. Hetkel huvitab meid aga 2002. aasta
üllitis.

224 - Kui mandri mehed Muhus käisid
... ja vahva jahisadama ehitada otsustasid, oli
muhulastel rõõmu kuhjaga. Kui aga
sadamamuuli ehitus täies hoos, selgus
dokumentatsiooni puudulikkus. Õigemini seda
polnudki. Ainus paber, mida ehitajad suutsid
ametnikele ehitusloa ja projekti pähe näidata,
oli paberilehele kritseldatud sadama skeem. Nii
see lugu laias laastus lõppeski. Sadam on siiani
ehitamata aga muhulastel on mälestuseks
jäänud 330 meetri pikkune täiesti jalutatav
muul.
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226 - (0,5 + 1,5) x 2 + 0,5 + 10,5 = 15
Suveseikluse esimesel päeval oli neid 3.
Teades, et kolmanda päeva rajameister ei täi
seiklejale neist ühtegi näidata, lisame teise
päeva ka teise säärase!

227 - Täitsa matrjoška
See kirik meenutab tuleviku kokkupakitavat
hoonet. Neid, mis arhitektide uneilmas hästi
popid on - sõidad treilaga kohale ja kuubikust
tuleb välja hunnik väiksemaid kuubikuid, kuni
ongi maja end lahti pakkinud. Sama mulje
tekib seda kirikut silmitsedes - ehitatud nii, et
oleks võimalik lihtsasti kokku pakkida. Kui ta
just kirik ei oleks! Kiriku aiast leiad samba.

228 - Stonehedge
Kunda kultuur on selle, väidetavalt 30
aastatuhandet tagasi siinmail valitsenud
tsivilisatsiooni kõrval poisike. Mis ja kuidas
oli, me teada ei saa. Küll aga saame imetleda
Saaremaa oma kivilabürinti, mille rajas siia
paarkümmend aastat tagasi vürst Gregorio
Abdali ordust. Ja seda muide täiesti kooskõlas
Eesti seadustega!
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230 - 14 aastat tagasi kirjutas Tõnu nii:
See Martinile pühitsetud kirik on Saaremaa
vanim ehitis ja pärineb 13. saj. I poolest. Siin
asub massiivne dolomiidist ristimiskivi, mis
algselt kuulus tõenäoliselt Haapsalu
linnusekirikule ning on vanimaid
raidkiviteoseid Eestis. Vahetult pärast 1227.
aasta vallutust rajati siia kivikabel - selle
müürid moodustavad praeguse kooriruumi
seinte alumise osa. 1240. aastal alustati kiriku
ühelöövilise pikihoone ehitamist, nii et
algkabel jäi kooriruumiks. Esialgu jätkati veel
romaani stiili vormides – ümarkaarsete
portaalidega. Seevastu ehitise kõrgemates
tsoonides - akende ja võlvide juures - näeme
juba gooti stiilile vastavat teravkaart.
Võlvidepealne oli kohaldatud redupaigaks:
võlvidele viiv trepp ei alga põrandapinnalt,
vaid trepiuks võidukaare lõunaküljelt paikneb
umbes 3 m kõrgusel. Seega pääses üles üksnes
redeli abil. Torn, mis omapäraselt paikneb
kiriku lõunaküljel käärkambri peal, valmis
tõenäoliselt alles 17. saj.
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232 - Quercus ei puhu siin pilli
Tegelikult oleks võinud kolmapäeva õhtul
kokku saada meie kogunemispaigast mitte väga
kaugel kirde suunal ja süüa sääl torti. Just nii
nagu seda 21 aastat tagasi pidulikult tehti, sest
põhjust ju oli küllaga!

233 - Oled näinud ühte, ... oot oot!!!
Ometigi on võimalus siin anda ninanips klassik
Aigarile, kes tõi Suveseikluse leksikasse ütluse
"kui oled näinud neist ühte, oled näinud kõiki!"
Selle objekti puhul ootab meid objekti keskel
üllatus, sest muhulased kohe oskavad üllatada!

234 - Lõhis on nüüd punas 
Tegelikult algas kõik sellest, et süüa ei antud,
õlut ei tahtnud, mõis oli lagunenud ning
eravalduses ja siis komistasime võsas puu sildi
otsa. Räägivad, et suisa haruldane teine.
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236 - Küla keset Saaremaad
Avatud: 8-20
Kui see on küla, siis sellises külas ma tahakski
elada. Eestikas!
Kuigi külla on jäänud järele vaid 14 elamist ja
neistki pooled vanad inimesed, saab see küla
tehtud töö eest Suveseikluse aasta küla tiitli! Ja
mis siis tehtud on? Külaplats, lauluväljak, oma
sepikoda ja mis peaasi - igavesti äge ja
omamoodi muuseum! Ja mis veel vahvam -
juba 10 aastat korraldatakse oma küla folki.
Tehke järgi!

237 - Omandireformitud pühakoda
Omandireform on lihtne. Sundüürnik välja,
omanik sisse. Nunnad välja, Preestri poeg
sisse! Ei ole siin kartust ei au ega Jumala ees.
Seadus on seadus ja mis kord EVP-d sulle
andnud on, ei seda Jumalavägi võtta suuda.
Nii elavad nunnad juba ligi 10 aastat uues
kohas ja toovad Kreekast uusi nunne juurdegi!
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239 - Metsa taga veeres
Suure maantee ääres seisab külast kiviviske
kaugusel suur ja uhke monument, mis tähistab
II maailmasõjas hukkunute ühishauda. Kaks
korda 50 meetrit teelt kõrvale ja sealt ta leiadki.
Kolossaalsena seisab seal metsatuka ees,
kunagine avarus võssa kasvanud. Tasub
nägemist!

240 - Sa Pühade Vägi...
Selle küla kohta on meil teada järgmine:
- Siin asub Saarema üks vanimaid
kaitseotstarbelisi ehitisi, mis sai
taasiseseisvumise aegu omale uue "mütsi"
- Kohalikud mehed plaanivad külla rajada
päikeseelektrijaama, millest terve valla peaks
elektriga ära toita saama!
- Kohaliku kiriku korjanduskarbi kallal käivad
pikanäpumehed on ületanud meediakünnise.
Seesama kirik meile hetkel huvi pakubki!

241 - Vaat millised seosed
Teades, et seiklejale meeldib otsida ja tuhnida,
jätame kiriku hetkel tähelepanuta ja suundume
otsejoones II maailmasõja ühishauda otsima.
Olgu öeldud, et selle ühishaua skulptuuri
valmistas skulptoritest abielupaar, kellest mees
hilisemas loometöös pühendus vahakujude
loomisele ja on teinud ka Lennart Meri
vahakuju.
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242 - Kui Kungla küla rahvas kuldsel
aal...
Kaks aastat tagasi on selle puu ümbrust
korrastatud ja võsast puhastatud. Ikka selleks,
et huvilisel oleks puud parem jälgida!

243 - Quercus välja!
Siin puhub Quercus pilli isegi 2 korda!

244 - Oh tule noor ja tugev mees
Siin avastati kümmekond aastat tagasi Eesti
suurim muinasaegne sadamakompleks. Küla
ise on päris veider - paar majakest ovaalse ringi
sees. Tee tuulikuni hoitakse aga lahti. Palun ära
autoga sõida!
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246 - Saare aare
Aare!!
Selle kivi all peitub saare vägilase varandus.
Kindel pauk! Kivi all üritasid ka kohalikud
koolipoisid eelmise sajandi seitsme-
kümnendatel aastatel pauku teha ja sellega kivi
nihutada, et varandusele ligi saada. Kivi aga ei
nihkunud paigast. Nüüdseks on rajameistrid
selle töö ära teinud ja aardekirstu ise välja
kaevanud. Seiklejal jääb üle vaid omanimeline
aare leida!
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