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SAAREMAA III PÄEV

301 - 7 valget kivist inglit
Olnud külm, kuuvalge öö - kohe nii külm, et
üksik teel olnud regi lausa ragisenud lumes.
Tee ääres olnud kivi, mille juures tihtipeale
vaime nähtud. Vahel olevat nad isegi kivil
tantsinud. Üksik naisterahvas silmanud juba
eemalt midagi kivi kohal hõljuvat. Oma
ragiseva reega lähenenud ta neile, kuid kivil
mängivaid valgeis rõivas tütarlapsi see ei
häirinud - nad vaid naernud kõva häälega.
Teeline sõitnud edasi ja vaimud jäänud kivile
hüppama ja mängima.

302 - Kunstisaalis
Sedalaadi mälestusmärke on terve Eesti täis.
Enamus neist on äravahetamiseni sarnased ning
mitte just kõige huvitavamad. Siinne on aga
täiesti ainulaadne. Vaatame seda objekti nagu
külastaksime kunstimuuseumit, sest taiese
autor on jätnud oma selge jälje Eesti
skulptuurimaastikule ning tuleb tõdeda, et
mitmes kohas ka kesksele kohale meie
linnapilti. Just tema tõi abstraktsionismi meie
skulptuurimaastikule. Tähelepanelik seikleja
juba kindlasti märkas, et mälestuskivi taga
kasvab hosta. Meie aga küsime..

303 - 12. mängija
Ta on abistanud nii väravate löömisel kui
takistanud pikki tsenderdusi teisele poole
väljakut. 
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304 - Foie gras
Mõisa pole ammu enam. Ainuke säilinud
hoone on niivõrd eriline, et seda tasub eraldi
vaatama minna.

305 - Versöhnung
4. kilomeetril paremat kätt mere ääres.

306 - Muistsed arhitektid
Avatud 10:30 - 17:30
Hoone on pühendatud naisele, kes olevat
dispuudis võitnud 50 filosoofi. Ilus olevat ta ka
olnud. Hoone välisilmest rääkides peaks
arhitekti ka mainima. Ja siin tahaks nüüd
natuke viriseda või kritiseerida - tundub, et
arhitektil oleks justkui võhm otsa saanud.
Lõunapoolne ehititse osa näib kohmakana ning
ei sobi absoluutselt kokku muidu lihtsa kuid
kauni üldilmega. Selle ebakõla põhjuseks on
tegelikult meie vaprad esiisad, kes muude
objektide hulgas ka seda tol hetkel värskelt
valmis saanud hoonet rüüstasid.
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307 - (Kuradi)tosin
Selle mõisa pargis kasvab üks ainulaadne
mitmeharuline puu. Haiguse tõttu tuli üks haru
eemaldada, aga vaatamist jagub ka peale seda
küll ja küll. 

308 - Suvine suursündmus
Täna on Saaremaa suuremad üritused
Ooperipäevad, Merepäevad, Saare Ralli. Kuid
pea 20 aastat tagasi sai alguse üks ürituste sari,
mis ületas oma kuulsuselt kõiki eelnimetatuid.
Ja rajameister oli üllatunud, kui sai teada, et
juba tervelt 6 aastat polegi seda üritust enam
toimunud! Alustas see aastal 1997, 2004
sunniti kolima teise asukohta ning hiljem veel
ühe korra. Kolimine Upale jäigi viimaseks ja
peale 15 toimumist läks üritus hingusele. Ja
tundub, et jäädavalt. Meie läheme sinna
alevikku, mille lähedal kõik 1997. aastal alguse
sai. 

309 - Miks me sinna läheme?
Vastatav päevavalges
Pulli pärast :)
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310 - Uisutame? Ei - uiskame!
Avatud 10-22
NB! Auto jäta asfaltteele! Palun ärge segage
naabreid!
Enne tammi ehitamist üle Väikese väina sai
just siitkaudu Muhu saarele sõita. Selle auks on
ka mälestuskivi püstitatud. 

311 - Mõis või mõnda..
Mõnes teises piirkonns läheksime sarnasest
hoonest tuima näoga mööda, aga siinkandis on
see suisa mõisa peahoone. Mõis ise pärineb
keskajast ning on aegade jooksul suuremaks
ehitatud. Algselt riigi omanduses olnud mõisa
kinkis keiser ühele oma tublile jüngrile,
misjärel mõis oli üle 100 aasta eraomanduses,
kuni see taaskord võõrandati. Meie väike riik
on näinud väga erinevaid aegu ja nii on ka siin
hoones võõrandamisjärgselt erinevaid asju
aetud - korralikke koduperenaisi väljaõpetatud,
haigeid tohterdatud ja kohaliku suurtootmise
tööd juhitud. Täna saab siin teavet ammutada
ning valla asju ajada.  

312 - Diagnoos - hoarder
Sisse pole vastamiseks vaja minna.
Ühes talus oli reegel, et midagi ei tohi ära
visata. Ja nii koguneski aastasadade jooksul
arvestatav hulk trääni, mille viimane omanik
koos hoonetega Saaremaa muuseumile kinkis. 
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313 - Saare tööline
Siin endises kolhoosikeskuses asub Saaremaa
ainuke väljaehitatud sotsialismilinnak. Meie
aga läheme vaatame kohaliku õigeusukiriku
üle.

314 - 3 km puhast rõõmu
Sadam ise ei ole täna enam kuigi suur
vaatamisväärsus. Omal ajal on ta kindlasti
olnud lääneranniku üks suuremaid sadamaid.
Rajameistrile meeldis aga hoopis tee, mis
sadamasse viib. Vot sellist teist juba siin saarel
ei leia!

315 - Nostalgialaks
Ilmselt paljud suveseiklejad mäletavad oma
lapsepõlvest bussiekskursiooni Saaremaale,
mille käigus külastati kindlasti ka seda
looduskaunist kohta, mille nime kuulmine
kõigile nalja tegi oma vähese
loomingulisusega. Koha vaatamine nägi välja
umbes selline - lapsed kamandati bussist välja,
õpetaja hakkas kohe tänitama, et keegi liiga
lähedale ei läheks ja siis kiirelt bussi tagasi.
Pidi juttude järgi olema unikaalne koht, kuid
lapsena jäid enamus arusaamatult õlgu
kehitama. Täna oleme suured, ja saame seda
kohta ikka korralikult imetleda, nii et tekib
tema suursugususest õige ülevaade.
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316 - Oda läks katki
Ei tasu tulla kohaliku tölliga kaklema, kui
endal oda nii pehme, et kohe katki läheb. Neid
sündmuseid on tänaseks jäänud meenutama
Vanapaganast maha jäänud veega täitunud
jalajäljed. Ettevaatust allikavee tarbimisega -
on teada vähemalt üks juhtum, kus joomise ja
näopesuga liiale läinud naine noorenes nii
palju, et muutus tagasi imikuks.

317 - Maailma lõpp
See punkt sai sisse pandud tänu õhtustele
uudistele. Kui üks bussipeatus juba üleriigilisse
televisiooni pääseb, siis järelikult on see
vaatamist väärt! Tõsi, buss peatub siin vaid
tellimisel, kuid külarahvale meeldib siin sellegi
poolest koguneda..

318 - Bestseller
Selle mehe bestseller on suure tõenäosusega
üks enamlevinud raamatutest eestlaste
kodudes, kui ehk ENE ja ENEKE kõrvale
jätta.. Tegemist on tõelise elutööga, mille
esimene osa ilmus võõrsil juba 1955. aastal.
Tervikteos trükiti esmakordselt 1982 ning on
sedavõrd väärt lugemine, et veel 2000. aastal
tehti sellest kordustrükk!
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319 - Tuhkagi tavaline rand!
Siia kaunisse liivaranda soovitas meil tulla üks
lahke kohalik. Esmapilgul on see täitsa tavaline
väike matkarada, mis lõpeb liivarannal. Alles
peale kogu tänase ala läbikäimist saime aru, kui
haruldane see viimane Saaremaal tegelikult on
:)

320 - Tänuliku Kihelkonna rahva poolt
Originaale on vähe alles jäänud, üle-eelmisel
aastal külastasime Kunda lähedal ühte. Ja
eelmisel aastal tegelikult ka, aga too oli
koolimaja vormis.

321 - Kivine Baywatch
Nagu filmis, aga kõik on kivist. Hoolimata
klibusest küljealusest võib siin rannas veeta
pikki tunde, sest üks kivi on huvitavam kui
teine. Pea iga kivi peal on jälgi möödunud
aegade elukatest.. Osad kivistised on
selgepiirilised, teised rohkem ära uhutud,
mõned lausa pealuu kujulised... Imeline!
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322 - Kaks tüdrukut tegid ära
Kui rajameister seda objekti esimest korda
külastas, oli ehitus veel pooleli ning ühtegi silti
uksel polnud, mis reedaks, millega tegemist on.
Väliselt meenutab hoone vaala või hoopis veidi
kandilist kummuli keeratud paati. On, mis ta
on, aga igal juhul on see hoone juba
omasuguste iludusvõistlusel äramärkimist
leidnud.

323 - Mis sel mehel kalapüügiga
pistmist?
Pühakutega on lihtne - mis inimgruppe aitasid
või mis tööd ise tegid, selle pühakuks ka said.
Aga teatud persoonide puhul seda loogikat ei
järgitud. Konkreetne tegelane sündis talupoja
peres. Tegi talutöid, kuni 23 aastasena läks
suurde linna metalli töötlema. Kolm aastat
hiljem astus Sotsiaaldemokraatlikku
Tööparteisse. Loomulikult oli seotud
ametiühinguliikumisega. Mõned aastad hiljem
tegutses põgusalt ka Tallinnas. Vahepeal pandi
korraks ka kinni, aga vabanedes algas tema
pikk tähelend. Ja nüüd tagasi teema juurde -
mis on sel mehel kalapüügiga pistmist? Meie
läheme mälestuskivi juurde.
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324 - Tänuliku Mustjala rahva poolt
Pealkiri ütleb kõik.

325 - Oled sa tont või kurat?
Kivi polegi nii tähtis, sest pähklisalu on lihtsalt
võimas! Läheme siis sinna!

326 - Külmale maale
Me peaksime andestama, kuid unustada ei tohi
kunagi. 

327 - Viime jumala templisse
Sel aastal oleme neid palju näinud - enamasti
on nad kivist ja näevad üle keskmise edevad
välja. See eksemplar on aga puidust. Kuid
traditsioone on ka tema puhul täpselt järgitud -
"jumalik" ja "inimlik" on ilusti taeva poole
sirutumas.
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328 - Jälle esimene Eestis
See konkreetne tegu sai tehtud juba pea 200
aastat tagasi. Ja koos selle teadmisega purunes
ühtlasi ka Rajameistri illusioon, et pärnakad
või äärmisel juhul haapsallased olid selle
valdkonna avangard. Tühjagi! Tänaseks on
asukohas mälestuskivi.  

329 - Tegelikult on neid Eestis veel
Osadel andmetel on see objekt Baltimaades
ainulaadne. Tegelikult oleme suveseikluse
raames ka teisi sarnaseid külastanud. Siiski on
see koht tähelepänuväärne - nimelt käisid selle
hoone kallal vägivallatsemas nii Vanapagan
kui Suur Tõll. Vanapagana põhjuseid täpselt ei
tea, pigem ta täitis oma kohust vanapaganana.
Aga Tõllust sai lihtsalt kadedus võitu ning ta
tegi seda, mida ta ikka tavaliselt tegi - hakkas
kivirahnudega loopima. Rahnu ennast pole
alles, aga see tükk, mille ta kiviga puruks
viskas, seisab ilusti künka peal.

330 - Muinaskoomiks 
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331 - Populaarne pidurüü
Siinne kirikuub õmmeldi tavaliselt neljast
laiast. See oli harilikult madarapunase põhjaga
ja valgete viiradega. Kirikuub kurrutati.
Alumise ääre sisse kooti sini-valged tükid ja
serva õmmeldi pook. Oluline oli, et kirikuub
oleks sangas.

332 - Nr. 317
Ärge seda segi ajage nr. 46-ga, meie läheme 23
aastat noorema juurde.

333 - Lipulaev
Sellest objektist ootas üks Eesti ajaloolane,
kirjanik ja riigimees linti lõigates mitte ainult
Saaremaa, vaid kogu Läänemaa majanduse
mootorit. Reaalsus pole nii roosiline olnud,
kaks aastat tagasi hinnati objekt bilansis 6
miljonit eurot odavamaks. Kui Saaremaa sild
tuleks, vot siis alles lööks see objekt õide
(arvavad mõned)!

334 - Linnus või pühapaik?
Kui Googlist seda kohta otsida, saate
esimeseks vasteks pildi, millel võib aimata
maalilist vaadet merele. Tegelikult on see koht
merest ikka päris kaugel eemal. Ning küngast
ka väga palju pole, on karjamaa. Ehitisest on
säilinud kaks kontsentrilist kiviringi, millest
suurema läbimõõt on keskmiselt 50m.
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335 - Eesti Marmor
See oli Pätsi ajal Saaremaa suurim tööandja.
Omamoodi kurioosum oli, et kui esimese 10
aastaga kasvati 20lt töötajalt 300 töötajani, siis
järgmise kolme aastaga jõuti pankrotini. Täna
läheme sinna ujuma ja ilusat helesinist vett
imetlema, kirss tordil on veealune raudtee.

336 - Muldkatus on popp
Tänases alas merele kõige lähemal asuv kirik.
Aga meie läheme hoopis kalmistule, sest seal
on kaks väga omapärast objekti. Sisse vist ei
maksa piiluda, sest ukse all oli (on?)
"skeletihunnik ja 6 kolpa".

337 - Näpukas
Kohalikud irvhambad ütlesid, et raudtee ehitati
Saaremaale ametniku näpuka tõttu - õige koht
pidi olema Sahhalin. Rajameister ei saanud küll
aru, kus seda sarnasust kahe kohanime vahel
nähti. Fakt aga on, et raudtee tehti ja rong selle
peal sõitis. Läheme raudteetammi põhjapoolse
otsa juurde.
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338 - NPLLVT
Võiks arvata, et neid objekte on siinkandis
hulgim - ikkagi piiritsoon, kus tehti kõik
võimalik, et meid lääne roiskuva kapitalismi
eest kaitsta. Või mitte lasta meil kapitalismi
viljakasse rüppe põgeneda, mine võta kinni!
Iroonilisel kombel on see konkreetne objekt ka
täna omamoodi immigratsiooni ja
emigratsiooniga seotud.

339 - Eesti vanim ja jämedaim
Räägitakse, et kunagi lasti selle puu juurest
paate vette. Aga päris täpselt ei tea, mis ajal -
puu on üle 400 aasta vana.

340 - Peale Maailma lõppu
Siia poolsaarele toovat bussipeatust nimetati
omal ajal maailma lõpuks, sest sealt edasi
tavainimesel asja ei olnud. Täna on võimalik
kõiki tollaseid suletud tsoone vabalt külastada.
Leia panga pealt looduslik estakaad ja
infotahvel.

341 - In memoriam
Selle sündmuse mälestuseks on püstitatud kuus
mälestusmärki - enamus Eestis, üks ka
välismaal. Üks neist on näiteks Võrus, üks
Pärnus ning üks ka Saaremaal. Seda
külastamegi. 
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342 - Atomaarsel tasandil struktuurselt
korrastamata tahkis
Avatud 12-17
Retsept on iseenesest lihtne: võta ränioksiidi,
lisa sinna soodat ja lupja ning kuumuta segu
1500 kraadi juures. Meie läheme vaatame,
kuidas 75-aastane meister seda päriselt teeb.

343 - Anna kabel
1605 ehitati siia mõisa lähedale kabel, mis sai
nime Taani asehalduri naise järele. Veidi enam
kui 250 aastat hiljem ehitati valmis kirik, mis
küll algse projekti järgi pidi olema kõrgema
torniga ja võlvidega. Kuulsa arhitekti projekt ei
jäänud õnneks realiseerimata, vaid teostati
kogu hiilguses Nissis.

344 - Kuuse all
Rajameistrile on ülikoolist meelde jäänud üks
fakt loovuse kohta: inimese loovus kahaneb
katastroofiliselt kusagil 7. eluaasta ümber.
Päris täpset põhjust ei teatagi, on ainult
oletused. Ja seetõttu käivad tootearendajad oma
uute toodete toorikutega just lasteaedades
lastega mängimas - et toote lõplikuks
arendamiseks värskeid ideid saada. Selle valla
valitsus pöördus aga hoopis koolilaste poole.
Kvantitatiivne tulemus: 37 ideekavandit.
Loomingulisus - minge vaadake ise, mis välja
tuli! :)
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345 - Kuldmamma
Seiklejaid oodatakse kl 13:00 ja 17:00
Auto tuleb parkida maantee äärde.
Ta oli legendide legend juba keskealisena, nii
et pikemat tutvustust ta ei vaja. Võibolla siiski
mõned mitte nii tuntud faktid tema kohta:
esimene haridus andis talle metallitreiali
paberid. Oma hilisema põhitegevuse
väiksemate saavutustena võib näiteks nimetada
patenti forellimaimude kasvu kiirendamise
kohta.

Ekskursioon algab maja juurest.

346 - Rasketööstus
Teadaolevalt Eestis rasketööstust ei ole. Aga
kunagi oli ja selle keskus asus Saaremaal. Täna
on selle omaaegse Eesti rasketööstushiiglase
säilmed osaliselt taastatud. Sinna lähemegi!

347 - Priiskamine
Eriti "uhkelt" elatakse siinkandis ikka! Isegi
bussipeatus tehakse kahekordne..
Ennekuulmatu! :)
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348 - Alles esimene pikas reas
Üllataval kombel on Eesti ajaloo neid
sündmusi mälestavaid kive Saaremaal ainult
üks ja seegi pandi paika kõigest 2,5 aastat
tagasi. Kivi leidmine on omaette kunsttükk,
Rajameister (R) kutsus selleks appi kivi
püstitaja ning ka koos temaga läks omajagu
otsimist, et õige koht üles leida. Siinkohal
noppeid vestlusest Kaareliga (K):
R: Kas see koht on siis ikka Suur-XXX juures,
ajalehes kirjutas, et Väike-XXX?
K: Jah, sealt poolt on kergem ligi pääseda,
külast otse teisel pool teed on üksik maja, ma
tulen sinna.
Saime kokku ja hakkasime minema.
K: praegu on põld vilja all, muidu saaks otse
kõrgepingeliini pidi sisse minna. Aga siit kahe
metsatuka vahelt pääseb ilusti läbi.
R: kas mingeid viitasid ka on?
K: Ei ole jõudnud panna, peaks ette võtma.
Kivi enda tõime ka talvel kelkudega kohale,
päris suur tegu oli, et ta kohale saada.
Peale võsas rassimist jõudsime kõrgepingeliini
alla.
K: Nii, siin ta nüüd kusagil on. Läheme
keerame enne jahimehe istetorni paremale
metsa vahele. Siin olid vanasti talukohad, mets
on alles 60a tagasi kasvanud.
Ja tõesti, keerasime tiheda metsa vahele ja seal
peitsid ennast väga heas korras kiviaiad.
K: Nii, mööda aeda on nüüd lihtne minna -
natuke läheb otse ja siis keerab aed paremale.
Paarkümmend meetrit ja seal ta ongi, otse
kiviaia peal.



SAAREMAA III PÄEV

349 - Pildiküsimus 1

350 - Pildiküsimus 2

351 - Pildiküsimus 3
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352 - Pildiküsimus 4

353 - Pildiküsimus 5

354 - Pildiküsimus 6
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355 - Pildiküsimus 7

356 - Pildiküsimus 8

357 - Pildiküsimus 9
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358 - Pildiküsimus 10
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