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Metsküla loorberitele
puhkama ei jää
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Osavallad valivad
aasta tegijaid ja tegusid

MTÜ Leisi Noored tõestasid,
et kui midagi väga tahta,
on kõik võimalik. Nimelt
asutasid Kadri Kanemägi,
Kerttu Seema ja Jane Süld
mittetulundusühingu ja tegid
teoks selle, millest 20 aastat
oli räägitud – Leisi noortele
vaba aja veetmise võimaluste pakkumine.
Fotol Kadri Kanemägi ja
Kerttu Seema koos neile
tunnustuse koju kätte viinud
abivallavanem Helle Kahmi
(vasakult esimene) ning
Kuressaare Noortejaama juhataja Anneli Meistersoniga.
FOTO: Irina Mägi

Noorsootöö ühendab südameid
11. veebruaril tunnustati Saare maakonna noortevaldkonna parimaid
M

öödunud aasta
pani meid kõiki
veelgi loovamalt
ja nutikamalt valdkonnale lähenema, tuues välja
igaühe parimad oskused
ja tõestades, et peame siin
mere taga noortevaldkonLindia Lallo
da väga südamelähedaseks
noorsootöö ja
nii oma sõnades kui ka tehuvihariduse
gudes. Seekordne tunnuspeaspetsialist
tusüritus kandis alapealkirja „Noorsootöö ühendab südameid“ ning
11. veebruaril kuulutati Kadi Raadio saates
„Keskpäev“ välja möödunud aasta Saare maakonna noortevaldkonna parimad.
Sellega soovime tunnustada ja väärtustada
tublisid tegijaid – esile tõsta noorsootöösse
panustanud, valdkonda edendanud inimesi,
organisatsioone, noori ning silmapaistvaid ja
olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju
kohalikul ja maakondlikul tasandil. Kokku
esitati neljas kategoorias 33 kandidaati ja anti
välja kuus tunnustust. Aasta Noortevaldkonna Tegija ja Aasta Noortevaldkonna Tegu said
nominatsiooni neljal korral.
Parimad ja kõige ilusamad asjad maailmas
ei ole nähtavad ega isegi mitte kuuldavad.
Neid peab südamega tunnetama. /Helen Keller/

Aasta noortevaldkonna
Tegu – MTÜ Leisi Noored
Pea 20 aastat on unistatud ja räägitud Leisi
noortekeskuse asutamisest ning lõpuks 2020.
aastal võtsid kolm entusiastlikku, hakkajat ja
särasilmset naisterahvast – Kadri Kanemägi,
Kerttu Seema ja Jane Süld – ohjad enda kätte
ja asutasid mittetulundusühingu, et pakkuda Leisi noortele vaba aja veetmise võimalusi. Suvel toimusid Melsase maja hoovis ehk
KUURis erinevad huvi- ja vaba aja tegevused.
Coopiga koostöös korrastati Mustjala mnt 5
teise korruse ruumid ja muudeti need hubaseks ja noortepäraseks.
Usun, et täna ei kahtle noortetoa vajalikkuses sealses piirkonnas enam keegi ning Leisi
noortel on avardunud uued võimalused noorsootöö tegevustest osa saamisel. Oma tegevusega on MTÜ kaasanud erinevaid osapooli
ning sellega elavdanud kogukonna elu-olu ja
pannud kohalike noorte silmad särama.

Aasta Noortevaldkonna
Toetaja – MoNo buss
Tegu on väga vajaliku Muhu ja Saaremaa
koostööprojektiga – see on pikaajaline unistus, mille elluviimise nimel töötavad mitme
piirkonna noorsootöötajad ja mis täidab ära
suure lünga maakonna noorsootöömaastikul. MoNo buss annab võimaluse jõuda kõigi

noorteni, ka nendeni, kes muidu elukoha, sotsiaalse tausta või muu põhjuse tõttu noortekeskustesse ei jõua.
Tegemist on väga lihtsa, kuid tõhusa meetmega, et parendada oluliselt noorsootöö kättesaadavust ja suurendada selle positiivset
mõju meie maakonnas ning ka väljaspool.
Eriline tänu eestvedamise eest kuulub Anneli
Meistersonile ja Liia Otsale, aga samuti kõikidele noorsootöötajatele, kes on ratastel noortekeskusega kaasanud noori noorsootöösse.
Aasta Noortevaldkonna
Tegija Kristin Lauri
Kristin Lauri on MTÜ Saaremaa Noorsootöö
juhatuse esimees ja Kuressaare Gümnaasiumi
noorsootöötaja. Kristini käsi on mängus lugematute noorteürituste korraldamisel, olgu
see siis T.O.R.E, kodutütarde laager, õpilasmalev, noorte infomess „Tuleviku Kompass“,
mõni heategevusüritus või noortevaldkonna
tunnustusürituse korraldamine.
Kristinil on olnud oluline roll kehtinud
eriolukorra ajal, mil ta vabatahtlikuna panustas iga päev mobiilset noorsootööd tehes ning
märkimisväärne oli tema oskus noorteni jõuda ning igale olukorrale lahendusi leida. Kui
Kristinit poleks, siis oleks Kuressaare veidi
nukram koht, sest tema entusiasm ja temast
kiirgav soojus ei jää tähelepanuta.
Järgneb lk 4
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KURESSAARES
21. VEEBRUAR

17:00 veebiülekanne Saare Maakonna tunnustusüritusEST
19:00, 20:00, 21:00 valgusetendused “Pimeduse valgel“ Lossi 1 hoonel

24. VEEBRUAR
10:00 kõnekoosolek Vabadussõja ausamba juures
11:00 jumalateenistus Laurentiuse kirikus

S

alme osavallakogu valis Salme Tegijaks 2020 mahemunatootja Tanel Tangu,
mehe, kes võttis aasta tagasi endale kanad
ja nüüd on tal Salmel Saaremaa suurim mahekanala. „Tanel on nii sotsiaalmeedia kui traditsioonilise meedia kaudu hoidnud Salmet aktiivselt pildil kogu 2020. aasta ja kindlasti ka edaspidi,“ ütles osavallakogu esimees Andrus Raun.
Tunnustus antakse Tanel Tangule üle 19. veebruaril Salme rahvamajas.
„Torgu valis 2020. aasta tegijaks Kristjan
Koppeli Küülikuküla asutamise eest,“ teatas
Torgu teenuskeskuse juhataja Mari Kübarsepp,
lisades, et plaan oli tunnustus üle anda vabariigi
aastapäeval, aga seoses haiguse leviku tõusuga
lükkub pidulik üritus tulevikku.
Aasta tegusid ja tegijaid valitakse teisteski
piirkondades üle Saaremaa, kuid tunnustatavate
nimed tahetakse enamasti hoida saladuses kuni
tunnustuste üleandmiseni.
Lümanda piirkonna tegijate nimed hõigatakse
välja 19. veebruaril kell 19 Eesti Vabariigi 103.
aastapäeva tähistamisel Lümanda Maja lipuplatsil.
Orissaare piirkonnas valitakse lisaks piirkonna tegijale ja teole ka spordiperekond. Kuna kultuurimajas jääb koroonaviiruse tõttu vabariigi
aastapäeva tähistamine ära, antakse teenuskeskuse juhi Raul Koppeli sõnul tunnustused üle
ainult asjaosaliste juuresolekul nende töökohas
22. veebruaril. Spordipere tunnustus antakse üle
Orissaare Spordihoones.
Pöide piirkonna aasta tegija ja aasta tegu kuulutatakse välja 23. veebruaril Tornimäe rahvamaja esisel platsil toimuval vabariigi sünnipäeva
tähistamisel. Osavallakogu esimees Õnne Sööt
ütles, et Tornimäele tasub kohale tulla juba sellepärast, et rahvamaja ette on valatud jäässe oma
Vabadussõja võidusammas.
Laimjala aasta tegu ja tegija tunnustused on
plaanis üle anda 24. veebruari hommikul lipuheiskamisel, sõnas teenuskeskuse juht Vilmar
Rei.
Valjala tublimaid kogukonnaliikmeid tunnustatakse samuti 24. veebruaril, kui kell 12 peetakse Valjala kirikaias Vabadussõja monumendi
juures pidulikku meenutushetke.
Mustjala austuse märgi ja tänukirjade kavalere
arutas Mustjala osavallakogu eile õhtul ja nimed
polnud lehe trükkimineku ajaks veel teada.
Saaremaa Teataja

Maakond ja vald
jagavad tunnustusi
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aaremaa vallavolikogu esimees Tiiu Aro
ja vallavanem Mikk Tuisk annavad Saare
maakonna vapimärgi ja teenetemärgi üle
pühapäeval, 21. veebruaril kell 17 Kuressaare
raekojas algaval tänuüritusel. Samas kuulutatakse välja ka Saaremaa aasta inimene ja aasta tegu
2020.
Väikesearvulise osalejaskonnaga tänuüritusele on kutsutud tunnustuse pälvinud inimesed
ja maakonna omavalitsuste esindajad ning sellest tehakse veebiülekanne, mida saab vaadata
www.saaremaavald.ee kodulehelt.
Ehkki samal, 21. veebruari õhtul toimuvat
umbes 10-minutilist valgusetendust „Pimeduse valgel“ saab jälgida vallavalitsuse Lossi tn 1 hoonelt, tehakse valgusetendusest ka
veebiülekanne Saarte Hääle kodulehel selleks,
et etendust oleks võimalik vaadata üle Saaremaa ka neil inimestel, kes ise kohale tulla ei
saa.
„Kindlasti on etendust kohapeal jälgida kõige
põnevam, samas aga palun inimestel hoida distantsi ja kanda ka maske, et vähendada riske,“
soovitas Kultuurivara juhataja Tiiu Tammoja.
Saaremaa Teataja
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DETAILPLANEERINGUD
Kuressaare linnas Nooruse tn 1
spordikompleksi detailplaneeringu algatamine

Saaremaa Vallavalitsus teatab Kuressaare linnas Nooruse tn
1 spordikompleksi detailplaneeringu algatamisest Saaremaa
Vallavalitsuse 02.02.2021 korraldusega nr 2-3/106. Detailplaneeringu (DP) eesmärk on ehitusõiguse määramine jalgpalli
sisehalli püstitamiseks, tehnovõrkude planeerimine, liikluskorralduse ja parkimise põhimõtete määramine ning haljastuse ja
heakorrastuse põhimõtete määramine.
DP ala on u 4,5 ha ja hõlmab Kuressaare linnas osa Nooruse tn 1 katastriüksusest (34901:012:0135), osa Vuti tänava katastriüksusest (34901:012:0149), Kaevu tn 33
katastriüksust (34901:012:0129), Kaevu põik katastriüksust (34901:012:0119) ja Kaevu põik 1 katastriüksust
(34901:001:0110).
DP algatamine on vajalik tulenevalt planeerimisseaduse
§ 125 lg 1 p 1. DP on kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla
kontaktvööndi ühisplaneeringuga kooskõlas, kuna planeeringuala reserveeritud juhtotstarvet ei muudeta.
DP algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole
DP koostamise käigus vaja teha eraldi täiendavaid uuringuid.
Kui DP edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid,
analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Lilbi külas Anni detailplaneeringu algatamine

Lilbi külas Anni detailplaneering (DP) algatati Saaremaa Vallavalitsuse 09.02.2021 korraldusega nr 2-3/136. DP eesmärk
on Anni katastriüksuse (katastritunnus 27003:001:0916)
jagamine kolmeks elamumaa krundiks, ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks, tehnovõrkude ja
juurdepääsutee asukoha määramine ning keskkonnatingimuste
seadmine. Planeeringuala suurus on 4,12 ha. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu
vee-, pinnase- või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon
või valgus-, soojus-, kiirgus- ja lõhnareostus.
Anni DP on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. DP algatamise korraldusega on
võimalik tutvuda valla kodulehel aadressil www.saaremaavald.
ee/algatatud-detailplaneeringud.

Vintri külas Mihkli detailplaneeringu
koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavalitsuse 02.02.2021 korraldusega nr
2-3/105 lõpetati Vintri külas Mihkli detailplaneeringu (DP)
koostamine. Vintri küla Mihkli (katastriüksusel katastritunnusega 72101:003:0250) DP algatati Salme Vallavalitsuse
15.10.2012 korraldusega nr 169. DP eesmärk oli ehitusõiguse
määramine elamu ja abihoonete püstitamiseks, katastriüksuse
sihtotstarbe muutmine ning juurdepääsutee ja tehnovõrkude
planeerimine. Käesoleva hetkeni ei ole DP-d vallavalitsusele
menetlemiseks esitatud, millest tulenevalt on DP koostamine veninud ebamõistlikult pikaks. DP koostamise lõpetamise
korraldusega on võimalik tutvuda valla kodulehel www.saaremaavald.ee/detailplaneeringute-koostamise-lopetamine.

Salme alevikus Sõrve mnt 5
detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavolikogu 29.01.2021 otsusega nr 1-3/2 lõpetati Salme alevikus Sõrve mnt 5 detailplaneeringu (DP)
koostamine. Salme alevikus Sõrve mnt 5 katastriüksusel
(katastritunnus 72101:002:0738) algatati DP Salme Vallavolikogu 18.02.2013 otsusega nr 1-3/3-1. Kinnistu omanik on
Saaremaa vald.
DP eesmärk oli Sõrve mnt 5 katastriüksuse jagamine kaheks
ning ehitusõiguse määramine tekkivale katastriüksusele olemasoleva hoone juurdeehituse rajamiseks. Juurdeehituse planeerimise eesmärk oli äri- ja tootmishoone püstitamine kalapüügivahendite tootmiseks ja müümiseks. Lisaks planeeriti
ruume kohviku või muu sarnase äritegevuse jaoks.
Käesoleva hetkeni ei ole DP-d koostama asutud ning hoone
potentsiaalsed rentnikud ei ole DP elluviimisest enam huvitatud. DP koostamise lõpetamise korraldusega on võimalik tutvuda valla kodulehel www.saaremaavald.ee/detailplaneeringute-koostamise-lopetamine.

TEADE
Taotleda saab aleviku- ja külaraha

22. veebruarist kuni 17. maini on võimalik esitada taotlusi
2021. aasta aleviku- või külaraha saamiseks. Alevikuraha
suurus on 500 eurot aleviku kohta.
Külaraha suuruse kohta teeb sel aastal vallavalitsus
otsuse alles pärast kõigi taotluste vastuvõtmist, jagades
kogu külaraha taotlejate vahel. Otsus külaraha suuruse
kohta tuleb mai lõpus ning veidi üle kuu läheb aega väljamakseteni.
Veebruari volikogus on aleviku- ja külavanema statuudi
muudatus, mis lihtsustab vanema valimise korda. Seega,
kui külal või alevikul ei ole veel vanemat või kui kasutati n-ö Lääne-Saare erandit, on võimalik enne 17. maid
vanem valida.
Lisainfo valla kodulehelt või Eda Keskülalt, tel 4525028,
eda.keskula@saaremaavald.ee.

18. veebruar 2021

Saaremaa Gümnaasiumi järgmised sammud
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ügisel alustavas Saaremaa Gümnaasiumis on lisaks riiklikele ja kooli
kohustuslikele kursustele ka moodul- ja valikkursused.
Õpilasel on võimalik kolme õppeaasta
jooksul igal aastal üks kord suunamoodulit valida. Iga õppeaasta suunamoodul
koosneb kolmest kursusest. Kokku läbitakse kolme aasta jooksul üheksa kursust.
Õpilane võib valida igal aastal sama suunamooduli, aga võib seda ka vahetada. Suunamoodulite süsteem suurendab õpilase
valikuvabadust oma õpitee planeerimisel.

Suunamoodulite kirjeldused
Inimene ja õigus: jagatakse teoreetilisi ja
praktilisi teadmisi inimese õigustest virtuaalses maailmas, juriidilistest kokkulepetest ning õiguslikest tugisüsteemidest.
Keskkond ja meri: jagatakse teoreetilisi
ja praktilisi teadmisi keskkonnateadlikkuse suurendamiseks ja kestliku arengu
tagamiseks.
Kommunikatsioon: jagatakse teoreetilisi
ja praktilisi teadmisi inimese harjumustest
meediatarbijana, teadlikust meediatarbimisest ning selge sõnumi loomisest.
Riik ja turvalisus: jagatakse teoreetilisi ja
praktilisi teadmisi riigikaitsest, liikumisest
ja siseturvalisusest.
Ruum ja disain: jagatakse teoreetilisi ja
praktilisi teadmisi arhitektuurist, elukeskkonna planeerimisest ja kasutajakesksest
lähenemisest disainile.
Tuleviku tehnoloogiad: jagatakse teoreetilisi ja praktilisi teadmisi informaatikast, robootikast ja tehnoloogia eetikast.

Valikkursused
Kui suunamoodulite raames läbib õpilane kolme aastaga üheksa kursust, siis valikkursuste arv on kuus. Valikkursuseid
võib alati ka rohkem läbida, kui õpilasel
on aega ja tahtmist. Valikkursuste nimekiri on pikk ja see selgub lõplikult alles
sügiseks. Kindlasti pakutakse midagi igale maitsele – alustades karjääriõpetuse ja
ettevõtlusega ning lõpetades võõrkeelte ja
etenduskunstidega.
Tutvumisvestlused
1. märtsist 1. aprillini toimuvad vestlused
tutvumise eesmärgil tulevaste Saaremaa
Gümnaasiumi 11. ja 12. klasside õpilastega. Vestlused võivad toimuda ka videosilla
vahendusel.
Vestlusi alustatakse 11. klasside õpilastest ning neid planeeritakse koostöös
Saaremaa Ühisgümnaasiumi ja Kuressaare
Gümnaasiumiga. Avalduste esitamine 11.
ja 12. klassi astumiseks toimub veebikeskkonnas. Vastuvõtmise eelduseks on otsus
järgmisse klassi üleviimise kohta senises
kodukoolis.
Sisseastumisinfo 10. klassi õpilastele
1. märtsist 1. aprillini toimub registreerimine Saaremaa Gümnaasiumisse kandideerimiseks veebikeskkonnas Sisseastumine (www.sisseastumine.ee).

Motivatsioonikirja pikkus on kuni 1 A4
ja selles kirjeldatakse oma motivatsiooni Saaremaa Gümnaasiumis õppimiseks.
Soovitav on lisada esmane valik suunamooduli osas (see valik ei ole lõplik). 24.
maist algavad vestlused õpilastega.
Vestlusel analüüsib õpilane enda tugevusi ja nõrkusi motivatsioonikirja abil.
Õpilane on valmis vastama silmaringi
puudutavatele küsimustele ning on valmis vastama ühele küsimusele ka inglise
keeles. Vestlusel hinnatakse õpilase motivatsiooni, üldteadmisi ja suhtlemisoskust
inglise keeles. Õpilasele tutvustatakse kooli õppekorraldust.
Täiendavate dokumentide esitamise
tähtaeg on 25. juuni. Kui õppija õppeedukus on pärast vestlust oluliselt langenud,
siis võib õpilase kutsuda ka täiendavale
vestlusele.
Suunamoodulite lõplik valimine toimub
septembri jooksul pärast põhjalikumat
tutvustust koolis.
Täiendavat infot saate kooli Facebookist,
kooli ajutiselt kodulehelt www.saaremaa.
edu.ee või kirjutades info@saaremaa.
edu.ee.

Sisseastumise tingimused
Registreerimisel esitatakse hinnetelehe väljavõte ja motivatsioonikiri. Kandideerimise
eelduseks on positiivsed õpitulemused.

TEATED
Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena
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aaremaa Vallavalitsus teatab, et 18. veebruarist kuni 4.
märtsini on avalikul väljapanekul Kuressaare linnas Paju
tn 21 ja Lehe tn 3 detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimuste eelnõud, millega täpsustatakse detailplaneeringu kohaseid arhitektuur-ehituslikke tingimusi.
Eelnõudega on võimalik tutvuda Saaremaa Vallavalitsuse kodulehel ja Kuressaare Tallinna tn 10 asuvas vallamajas. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele
paberkandjal aadressil Tallinna 10, Kuressaare 93819 või e-posti
aadressil vald@saaremaavald.ee.
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aaremaa Vallavalitsus teatab, et 19. veebruarist kuni 5.
märtsini on avalikul väljapanekul Abula küla, Ojakünka
ja Salme aleviku Viiase tee 26 detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimuste eelnõud, millega täpsustatakse
detailplaneeringu kohaseid hoonestusala tingimusi.
Eelnõudega on võimalik tutvuda Saaremaa Vallavalitsuse kodulehel ja Kuressaare Tallinna tn 10 asuvas vallamajas. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele
paberkandjal aadressil Tallinna 10, Kuressaare 93819 või e-posti
aadressil vald@saaremaavald.ee.

Taotle toetust kultuuri- ja spordiprojektidele
Toetuste esimene taotlusvoor on avatud: kultuuriprojektid
15.02–12.03.2021 ning 22.02–19.03.2021 spordiprojektid.
Ootame kultuuriprojektide toetusvooru kõiki mittetulundusühinguid (MTÜ), sihtasutusi (SA) ja seltsinguid projektidega,
mis rikastavad Saaremaa kultuurielu.
Sporditoetuste vooru on oodatud kõik sündmused ja tegevused, mis parendavad Saaremaa inimeste vaimset ja kehalist
tervist ning rikastavad aktiivse eluviisi võimalusi.
Maksimaalne toetus taotleja kohta on mõlemas voorus 1500
eurot.

Toetusemäär: sündmuste puhul maksimaalselt 90%; tegevuste
puhul 100%.
Toetuse taotlemine toimub iseteenindusportaalis iseteenindus.saaremaavald.ee.
Lisainfo vallavalitsuse kodulehel www.saaremaavald.ee.
Küsimuste korral võtke ühendust maria.ruubas@saaremaavald.ee, tel 452 5076.
Maria Ruubas
kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist

Oma piirkonna spetsialisti leiab hõlpsasti piirkonna veebilehelt
Saaremaa valla kodulehel on nüüd võimalik veel lihtsamini leida oma piirkonda teenindavad teenistujad. Selleks tuleb minna
oma piirkonna veebilehele (nt www.saaremaavald.ee/kaarma),
kust leiab vastava spetsialisti nii tabelist kui ka kaardi pealt
otsides.
Välja on toodud need spetsialistid, kelle töö on jaotatud piirkonniti: teenuskeskuste juhatajate kõrval sotsiaalvaldkond, ehitus- ja planeerimisvaldkond, teedega seotud küsimused ning
avalike alade heakorra eest vastutavad Saaremaa Halduse haldusjuhid. Need ja kõikide teiste vallavalitsuse teenistujate kon-

taktid on kokku koondatud ka aadressil www.saaremaavald.ee/
kontakt.
Piirkondade veebilehtedelt leiab veel infot piirkondliku esinduskogu (osavalla- või kogukonnakogu), kohaliku külaelu (sh
külavanemad), kultuuri ja spordi ning hariduse ja noorsootöö
kohta. Samuti leiab sealt piirkondliku infolehe digiversiooni
ning igapäevased teated ja uudised.
Risto Kaljuste
kommunikatsiooni peaspetsialist

Huvihariduses ja -tegevuses osalemise transpordikulude hüvitamine
Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise transpordikulude
hüvitamiseks tuleb esitada hiljemalt 5. märtsiks taotlus valla
iseteeninduskeskkonnas (sisenemine valla kodulehe esilehelt).
Taotlusi saab esitada alates 25. veebruarist kuni 5. märtsini
detsembrist veebruarini tehtud kulutuste eest, mil kehtinud
olukorras oli võimalik huvihariduses ja huvitegevuses osaleda.
Tänavu makstakse peredele 0,1 €/km kohta, kuid mitte rohkem kui 40 € kuus, kui huvialaga tegelemise koht on elukohast kaugemal kui 5 km. Hüvitamisele kuuluvad isikliku sõidu-

Meeldetuletus

Kuni 25. veebruarini saab esitada külaelu arendamise toetuse taotlusi Saaremaa vallavalitsuse iseteeninduses või
erandkorras taotlusvormil. Lisainfo: www.saaremaavald.ee/

vahendi ja/või ühistranspordi piletite kulud. Enam ei ole nõutud kuludokumentide esitamine, kuid taotlusesse tuleb märkida
arve numbrid ja summad. Mitme õppuri transpordikulude hüvitamiseks tuleb esitada ühistaotluse vorm.
Palume taotluse esitamisel pöörata tähelepanu, et õppuri andmed on seotud taotluses märgitud teenusepakkujaga ja kajastuvad ka huviharidusregistris.
Lisainfo ja küsimused: Lindia Lallo, noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist, lindia.lallo@saaremaavald.ee.

kulaelu-arendamise-toetus või Eda Kesküla, 4525028, eda.
keskula@saaremaavald.ee.
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Kutsume jäätmehoolduse arendamisel kaasa rääkima
Vallavalitsus planeerib järgmise
kuue aasta jäätmealaseid tegevusi. Selleks on koostatud jäätmekava eelnõu ning tegevuskava, mille kohta ootame vallaelanike ettepanekuid.
Oleme koondanud kokku
andmed jäätmemajanduse
praeguse olukorra kohta
ning neid andmeid analüüsinud. Sellest on välja koorunud ka peamised probleemid, mis Saaremaa valla
jäätmemajanduses muret
Katrin Koppel
teevad.
jäätmete
Näiteks on endiselt korpeaspetsialist
raldatud jäätmeveoga liitmata ligi 800 hoonestatud kinnistut üle Saaremaa. Valla jäätmejaamade vastuvõtutasud on
ilmselt Eesti kõige kõrgemad ning pea kõik
meie jäätmed transporditakse mandrile, kuna
Saaremaal jäätmete taaskasutamiseks võimalused puuduvad. Eelkõige maapiirkonna elanike jaoks on problemaatiline, et jäätmejaamad jäävad paljudest küladest liiga kaugele,
üle poole küladest on ilma avaliku pakendipunktita ning suurjäätmete üleandmiseks
puudub käepärane võimalus.
Ringlusse vähemalt pool olmejäätmetest
Üldises vaates aga kogume liiga vähe jäätmeid
liigiti. Teatavasti peame alates eelmisest aastast võtma ringlusse vähemalt poole kõigist
olmejäätmetest ning suudame selle saavutada vaid siis, kui hakkame jäätmeid rohkem
liigiti koguma. Oluline on, et annaksime
pakendijäätmed üle eraldi kogutuna, mitte
koos segaolmejäätmetega. Samuti on oluline,
et biojäätmeid ei pandaks kokku segaolmejäätmetega, selle asemel peaks need ise kompostima või andma üle jäätmevedajale. Nii
pakendijäätmeid kui biojäätmeid saab jäätmevedajale üle anda igas Saaremaa nurgas,
sellest soovist tuleb vaid jäätmevedajat teavitada.
Järgnevate aastate põhieesmärgid on eelnõu
kohaselt jäätmetekke vältimine seal, kus see
on võimalik, jäätmealastele teenustele juurdepääsu parandamine ning meie jäätmete ringlussevõtu edendamine. Kavas on uute jäätmejaamade rajamine nii Leisi kui ka Salme
ja Kihelkonna piirkonda. Need jäätmejaamad võiksid olla mehitamata. See tähendab,
et sissepääs, kaalumine ja tasumine tuleks

KÜSIMUS
Kuidas tähistame Saaremaalt
pärit maailmakuulsa arhitekti Louis Kahni sünniaastapäeva?

Üle poole olmejäätmetest antakse Saaremaa vallas endiselt üle segaolmejäätmetena. Segaolmejäätmetest kolmandik on aga tegelikult pakendijäätmed ja kolmandik hoopis biojäätmed, mille liigiti kogutuna
üleandmine on segaolmejäätmetest oluliselt odavam.

lahendada tänapäevaseid digitaalseid võimalusi ära kasutades ning jäätmeid peaks saama
ära anda siis, kui vaja ehk 24 tundi ööpäevas
ja seitse päeva nädalas.
Samuti on kavas biojäätmete ringlussevõtuks rajada vastavad kompostimislahendused – haljastusjäätmete kompostimisväljak Kudjape jäätmejaama juurde ning
toidujäätmete kompostimislahendus sobiks
Maasi jäätmejaama juurde.
Erinevad konteinerid kodule lähemale
Kavandatakse ka riidekonteinerite, pakendikonteinerite ja vanapaberi konteinerite võrgustiku laiendamist, et neid jäätmeliike oleks
inimestel võimalik mugavamalt ja kodule lähemal üle anda. Senisest rohkem tähelepanu
ja ressurssi tuleks edaspidi kasutada teavituse
tegemiseks, millega juhtida inimeste tähelepanu jäätmete liigiti kogumisele.
Lähiajal tuleb analüüsida, milline on parim vorm meie jäätmejaamade opereerimiseks ning mis ülesandeid peaks jäätmejaamad
valla elanike huvides täitma. Peame jõudma
selgusele, kas jäätmejaam on vaid teatud liiki
jäätmete vastuvõtja või peaks jäätmejaam ka
näiteks konteinereid ja kompostmulda müü-

Hoia konteineri ümbrus lumest vaba!
Viimasel ajal on päris palju probleeme sellega, et jäätmevedaja jätab konteineri tühjendamata, kuna mahutile puudub ligipääs. Selleks,
et jäätmevedaja saaks õigel ajal konteinerit
tühjendada, palume tagada konteinerile ligipääs.
Hoia konteineri ümbrus ja pealne lumevaba.
Kui kasutad ratastel konteinerit, siis puhasta konteineri ja jäätmeveoki peatumiskoha
vaheline tee lumest piisavalt laialt, et jäätmevedaja saaks sinu konteineri lükata veokini ja
tagasi.
Metallkonteineri kasutamisel peab jäätmeveok pääsema tõstemehhanismiga vahetult
konteineri ette. Palun puhasta lumest veoki
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manööverdamiseks piisav ala oma konteineri
ümbruses.
Jäätmekoti kasutamisel kontrolli, et see ei
mattuks lume alla.
Hoia jäätmeveoki juurdepääsutee sinu kinnistuni ja konteinerini lumest puhastatuna
piisavas laiuses, arvestades, et veok on tavalisest sõiduautost laiem.
Kontrolli, et jäätmemahuti tühjendamist ei
takistaks ükski pargitud sõiduk.
Veendu, et juurdepääsuteele poleks lume
raskuse all vajunud oksi, mis võivad jäätmeveokit kahjustada.
Katrin Koppel
jäätmete peaspetsialist

ma ning kogumisringe korraldama.
Põhimõttelise küsimusena tuleb lähiaastatel otsustada, mitu jäätmeveopiirkonda peaks
Saaremaa vallas olema. Praegu on neid kolm,
mis tähendab, et ka jäätmeveo teenustasud on
piirkonniti erinevad, kuigi teenus ise on laias
laastus sama. Tuleb analüüsida, kas edaspidi
peaks olema kogu Saaremaa vald üks jäätmeveopiirkond, mille puhul Kuressaare linn
kompenseeriks osaliselt hajaasustuspiirkonna jäätmeveokulusid, või peaks säilima mitu
veopiirkonda.
Üks veopiirkond tähendab ka ühte jäätmevedajat, millega kaasnevad mõningad riskid
nagu konkurentsi vähenemine või jäätmeveoteenuse peatumine lepingu ülesütlemise
korral.
Jäätmekava eelnõuga on kõigil võimalik tutvuda vallavalitsuses ja valla veebilehel www.
saaremaavald.ee. Kuni 12. märtsini ootame
kirjalikke arvamusi ja ettepanekuid, palume
need saata vallavalitsusse Tallinna 10, Kuressaare või e-postiga vald@saaremaavald.ee.
Jäätmekava eelnõu tutvustamiseks toimub avalik arutelu 3. märtsil kell 17 Kuressaares Saaremaa vallavalitsuse Tallinna 10
hoones.

Tõepoolest, sel nädalal tähistame Eesti juurtega USA
arhitekt i L ouis Is adore
Kahni 120. sünniaastapäeva.
2021. aastal pöörame suuremat tähelepanu 20. sajandi
ühe olulisema arhitekti elule
ja loomingule ka Saaremaal,
Kristel Peel
tema sünnipaigas. Kahni
kultuurinõunik
puhul on võibolla tegemist
kõige kuulsama saarlasega
maailmas, keda meil veel
piisavalt ei tunta.
Kuigi Louis I. Kahn (1901–
1974) veetis saarel vaid kuus
esimest eluaastat, on tema
ideede algallikana nähtud just
Maria Ruubas
Kuressaare piiskopilinnust
kultuuri- ja spordi- ning siinset põhjamaist valtöö peaspetsialist
gust. Kahn on ise alati uhkelt
öelnud, et temas on „25% head eesti verd“. Sünnisaarelt jäi ta alatiseks meenutama lestakala ja
merelõhna. Aeg on Kahn „koju tagasi tuua“.
Tänavu 15.–16. oktoobril ootame koostööpartneritega kõiki Kuressaarde, kus toimuvad
Louis Kahni Eesti SA eestvedamisel teised
Louis Kahni päevad. Ühendamaks sümboolselt Kahni elu mõlemat otsa, on samal ajal New
Yorgis toimuva arhitektuurifestivali Archtober
raames Franklin D. Roosevelti Nelja Vabaduse
pargis Saaremaa kultuurisaadikuna Maria Faust
ja Skandinaavia majas on eksponeeritud Eesti nüüdisaegne arhitektuur. Plaanis on ehitada
kahe sündmuse vahele virtuaalne sild.
Tähistamist alustame aga eeloleval laupäeval, Kahni 120. sünniaastapäeval. 20. veebruaril
kell 20 toimub Skandinaavia maja kodulehel
(scandinaviahouse.org) otseülekanne Harriet
Pattisoni raamatu „Our Days Are Like Full Years: A Memoir with Letters from Louis Kahn“
vestlusringist. Vestluses osalevad Louis Kahni poeg Nathaniel ja raamatu autor Harriet
Pattison ning William Whitaker, Pennsylvania
ülikooli arhitektuuriarhiivi juhataja. Vestlusringi võõrustab New Yorgi Skandinaavia maja
Eesti konsulaadi kutsel.
Märkimaks arhitekti sünnipaika jäädavamalt,
on Saaremaa vallavalitsusel koos heade partneritega soov luua Kuressaarde Louis Kahni
keskus. Nii oleme esitanud Riigikogu kultuurikomisjonile ettepaneku lisada rajatav multifunktsionaalne kunstide kohtumise paik tähtsate kultuuriehitiste nimekirja. Kahni isikust ning
loomingust tulenevalt on kultuurivaldkondade
koostöö keskuse ideesse orgaaniliselt sisse kirjutatud.
Hoonesse on planeeritud isikuarhiiv Kahni
pärandi tutvustamiseks ja säilitamiseks, muu
hulgas paindlike ruumilahendustega näitusepinnad, kontserdisaalid, black-box saal ning
vastavad pinnad residentuuri läbiviimiseks.
Erilist tähelepanu pöörame põlvkondade ülesele koostööle ning vastastikusele täiendamisele, mis on teadmuse tekkimiseks ning kinnistumiseks oluline. Residentuur toob regiooni intellektuaalset võimekust ja mõjub motiveerivalt
kohalikule loomingule. Loodetavasti saab Louis
Kahni keskusest arhitektuuri ja kultuuriturismi sihtkoht, mille missioon on luua sünergiat
reaalteaduste ning humanitaaria vahel.
Meie regiooni tuntav valupunkt on sesoonsus
– suvine kõrghooaeg vaheldub talvise vaikeluga. Meie nägemuses võimestab loodav Kahni
keskus aastaringse kultuuriturismi arengut.
Tõstab eesti kultuuri väärikust nii siseturismi
kui ka Eesti rahvusvahelise nähtavuse seisukohalt. Toetab läbi aasta mitmekülgsema ning
rikkalikuma kultuurikogemuse pakkumist, mis
võimaldab turundada Saaremaad üle maailma
(kõrg)kultuuri sihtkohana. Näeme tulevast keskust kindlasti ka kohalike inimeste kohtumispaigana, mis pole pelgalt vaid turistidele suunatud. Keskus pakuks võimalust alati kultuurselt
ning meeldivalt aega veeta.
Kahni keskuse rajamine on saare kultuuriruumi loomulik areng, mis toetab meie haridusruumi, kõrgkultuuri, linnapilti, saarlase identiteeti
ning vähendab turismi sesoonsust. Tort on olemas ja maiasmokad ootavad, et seda uudistama
tulla. Vaja on vaid kirss tordile asetada.
Seni kutsume kõiki külastama Kuressaare
Raekoda, kus saab sünnipäevaõnnitlused edastada Louis Kahnile portreel, mille on maalinud
tema tütar Alexandra Tyng.
NB! Et oleks kergem ülekannet leida, lisame
20. veebruari vestlusringi ka syndmused.saaremaavald.ee veebikalendrisse.
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ARVAMUS
Külaraha on saanud
vajaliku uuenduskuuri
Valla 2021. aasta eelarve on
kinnitatud ning eelmisel aastal täielikult kärbitud aleviku- ja külaraha on eelarves
taastatud – kokku on selleks
40 000 eurot nagu varemgi.
Aleviku- ja külaraha eesKristiina Maripuu märgi ja vajaduse üle on
palju arvamust avaldatud.
abivallavanem
Enim olen kuulnud muret, et
raha ühe küla kohta on vähene ning tee selle
saamiseks liiga keeruline. Teisest äärmusest on
kõlanud seisukoht, et sellise laustoetusena pole
külaraha üldse vajagi.
Külaraha üldised alused pärinevad LääneSaare valla aegsest praktikast ning sealgi oli see
toetus nähtud ette esmaste väikesemahuliste vajaduste katmiseks ja külaelu aktiveerimiseks.
Sellele lisaks saab toetust taotleda mitmetest
valla projektivoorudest ja kohaliku omaalgatuse
programmist või viia hea idee ellu näiteks kaasava eelarve toel. Seega on aleviku- ja külaraha
puhul rõhk kahel põhipunktil: see on mõeldud
justnimelt esmavajaduste katmiseks ning eeldusel, et küla- või alevikuvanema volitused kehtivad, on raha saamine kindlalt garanteeritud.
Aleviku- ja külaraha osas on arvamust avaldatud ka möödunud aasta oktoobris läbi viidud
külaelu küsitluses ning nüüd, veebruari algul
kogukondliku tegevuse küsimustikus – selle
toetuse põhimõtet peetakse igati heaks, kuid
arenemisruumi kindlasti jagub.
Sel aastal olemegi aleviku- ja külaraha jaotusmudeli üle vaadanud. Toetuse kogusumma
40 000 eurot on küll sama, kuid lahendust vajas
küsimus, kuidas toetust küla kohta tõsta. Varem
jagati kogusumma 40 000 eurot vaikimisi kõigi
Saaremaa valla külade vahel, kus on vähemalt
üks rahvastikuregistrijärgne elanik. Tulemuseks
sai see, et enam kui pool rahast jäi kasutamata,
sest paljudel küladel pole vanemat valitud või
jäeti taotlus summa väiksuse tõttu lihtsalt esitamata.
Parema lahenduseni jõudmisel on suureks
toeks ja kaasamõtlejaks olnud vallavolikogu
piirkondliku arengu ja külaelu komisjon. Tänavu jaguneb 40 000 eurot vaid nende vahel, kes
taotluse esitavad. Taotlusi ootame 22. veebruarist 17. maini ning seejärel saab toetus soovijate
vahel paika. Nii saame suurendada kõigi külade
võrdset baasraha ning lisada sellele teise osa,
mille suurus arvutatakse küla elanike arvust
lähtuvalt – ehk siis suurem küla saab mõnevõrra
rohkem ja väiksem vähem. Alevikuraha suuruseks on 500 eurot. Jätkuvalt on toetuse saamise
ainus tingimus, et küla- või alevikuvanemal on
kehtivad volitused.
Veidi vähem kui kahe aasta jooksul on Saaremaal saanud uue külavanema ligi 140 küla,
lisaks on kehtivaid volitusi ka ühinemiseelsest
ajast ning valitud on ka kolm alevikuvanemat.
Eesti Külaliikumise Kodukant kaardistuse järgi
oleme nende näitajatega Eestis esirinnas.
Kellel vanem valimata, jõuab seda veel teha
ning ajaliselt olemegi arvestanud, et ka sellised
nii-öelda uued külad ja alevikud jõuaksid rahataotluse õigeaegselt esitada. Selleks, et vanema
valimine läheks lihtsamalt, oleme muutmas aleviku- ja külavanema valimise korda ning väga
loodan, et volikogu poolt saavad muudatused
26. veebruaril kinnitatud. Arvestades, et vanema valimise üldkoosolekust tuleb piirkonna
inimesi teavitada vähemalt kolm nädalat ette,
kulub mõttest teostuseni ligi kuu ning raha
taotlemise aspektist peaks üldkoosolek saama
kokku kutsutud hiljemalt aprilli keskel. Soovi
korral saab mitmele külale valida ka ühise vanema.
Mõne päeva eest oli meil Lümanda kogukonnakogu koosolekul arutelu, et külaraha taotlemine ja kõik järgnev on liiga puine ja bürokraatlik ega kutsugi seda toetusraha kasutama.
Lisaks taotluse esitamisele tuleb allkirjastada
leping ning pärast esitada ka lühike aruanne.
Ometi ei pea taotluses ega hilisemas aruandes
midagi pikalt põhjendama – piisab mõnest lausest. Taotluse ja aruande vorm on lühikesed ja
lihtsad ning mugavalt täidetavad ka vastavas
e-keskkonnas.
Enamasti on aleviku- ja külaraha kasutatud
heakorratöödeks, väiksema ürituse korraldamiseks või mõne tarviku ostmiseks. Viimati
arutlesime nende näidete üle Kaarma kogukonnakogu koosolekul ning toetusraha saab kasutada ka näiteks aleviku- või külavanema tehtud
asjaajamiskulude katteks.
Olen arvamusel, et olemuselt on aleviku- ja
külaraha vajalik, sest väiksemaid või suuremaid
esmavajadusi on igas kogukonnas.
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Majutatud turistide
arv langes kolmandiku võrra
Saare maakonnas majutatud eestlased 2019 ja 2020 aastal
Eelmine aasta oli üks isemoodi aasta, sealhulgas ka turismis. Aasta algus (jaanuar-veebruar) olid paljulubavad. Praami üleveo statistika kasvas, lennukiga jõudis saarele rohkem
rahvast (kui aasta varem), majutusstatistika
oli plussis.
Ja siis tulid märts, aprill ja mai. Neist kõige
nutusem oli aprill, kui terve saar oli lukus. Kes
siin, see siin. Kes seal, see seal. Kõik turismi
näitajad olid sisuliselt nullis. Tulevik tundus
tume ja keegi ei osanud prognoosida, mis
saama hakkab. Üksikud julgesid välja öelda
lootuse, et kui aasta lõpuks tuleb 50% eelmise
aasta tulemusest, on hästi läinud. Nüüdseks
on see kummaline aasta läbi ja arvud kokku
löödud. Kuidas läks?

Augustis lõid eestlased rekordeid
Pärast Saaremaa piiride avamist ja eriolukorra lõppu ei liikunud turiste veel mõnda
aega. Pigem oldi ettevaatlikud. Kuid tasahilju
hakkasid inimesed siiski liikuma. Majutuse
statistikat vaadates näeb, et kevadkuude -90%
langusest oli juuniks saanud -50%.
Juulis oli majutuse üldine näitaja küll
miinuspoolel, aga näiteks jõudis juulis saarele 93% rohkem leedukaid kui aasta varem.
Suurem oli ka Saaremaal ja Muhus ööbinud
eestlaste arv (+4%) ja see on näidanud eelmise aastaga võrreldes kasvutrende juulist kuni
aasta lõpuni välja.
Augustis löödi suisa rekordeid. Nii palju
eestlasi kui 2020. aastal, pole kunagi varem
augustis saartel ööbinud. Aasta kokkuvõtteks näitab 2020. aasta majutusstatistika aasta varasemaga võrreldes ca 30% langust. Samas suurusjärgus langes ka majutusteenuse
müügist saadav tulu. Nii suurt langust ei ole
majutuse statistikas Saaremaal kunagi varem
nähtud. Ennekõike tuli see välismaalaste ja
rühmareisijate arvelt. Neid liikus väga vähe.
Samas kevadel kardetud -50% langusest läks
majutusettevõtetel siiski mõnevõrra paremini.
Võrdlusena saab välja tuua, et Eestis tervikuna langes majutatud turistide arv eelmise
aastaga võrreldes 48%. Lähimatest naabritest
Pärnumaa ja Läänemaa langus oli meiega
samas suurusjärgus, jäädes 30% juurde. Erandiks oli siinkohal Hiiumaa, kus majutatute arv
kasvas eelmisel aastal 3%, olles ainuke Eesti
maakond, kus majutatute arv suurenes.
Liigutakse väikestes seltskondades
Kuidas olid lood transpordisektoris? Parvlaevaga Saaremaale sõitjaid oli aprillikuus
mullusega võrreldes 94% vähem. Kevadisest
madalseisust alates on üleveo numbrid küll
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paranenud, aga tunamullusele tasemele need
jõudnud ei ole ning aasta lõikes on reisijate
arv umbes 20 protsendiga miinuses.
Kui oluliselt on vähenenud turismibusside
üleveo numbrid, siis kasvanud on näiteks haagissuvilate üleveo statistika (+12%). See on
märk asjaolust, et inimesed eelistavad liikuda
omasoodu ja väikestes seltskondades. Kuuldavasti on karavaniautode müük Euroopas
eelmisel aastal hüppeliselt kasvanud.
Eelmisel aastal tuli lennukiga Saaremaale umbes 30% vähem inimesi kui aasta varem. Aasta lõpuks oli lendajate arv jõudnud
enam-vähem varasemale tasemele ja detsembris liinile tulnud suurem lennuk lubab
lendajate arvu osas selleks aastaks seada kõrgeid ootusi.
Väikesadamate kaudu tuli 2020. aastal saar-

tele ca 10 000 inimest, mis on umbes 20%
vähem kui aasta varem. Märgatavalt langesid
kaugemalt (Rootsi, Saksamaa) tulnud aluste
arvud. Lähemalt tulijaid (Läti, Soome) võis
mitmes sadamas näha rohkem kui mullu.
Kuidas siis aasta ikkagi kokkuvõttes läks?
Numbriliselt näitavad erinevad turismisektorid 20–30-protsendilist langust. Aga numbrite taha mahub hulk äärmuseid ja erandeid.
Arvamusi möödunud turismihooaja edukuse osas jagub seinast seina. Leidub neid
turismiettevõtjaid, kes ütlevad, et oli täiesti
olematu turismihooaeg. Samas on ka neid,
kes ütlesid, et oli läbi aastate parim suvi.
Võta siis kinni.
Kristina Mägi
turismispetsialist

Esiküljelugu jätkub: noorsootöö ühendab südameid
Algus lk1

Aasta Noore Tegija
laureaate on kokku kolm
Lauri Pehlak (vasakult esimesel pildil) on
Muhu Põhikooli 9. klassi õpilane ja avatud
meelega hakkaja noor. Kui suvel 2020 teatas
senine Muhu Noortekeskuse male- ja kaberingi juhendaja pensionile jäämisest, võttis
Lauri ringi enda vedada. Ta on osalenud aastaid sama ringi tegevuses ja saanud maakonnas võistlustelt väärikaid kohti. Oma oskusi ja
teadmisi valdkonnast annab ta noorematele
edasi motiveerivalt, kannatlikult ja arusaadavalt. Lauri on tõeline Noor Tegija!
Orissaare Gümnaasiumi 11. klassi õpilane
Raahel Ränk (teisel pildil) avas oma fotostuudio ja käib tihti kohalikke üritusi jäädvustamas. Ta kirjutab muusikat ja laulab oma
laulud stuudios ka sisse. Möödunud suvel
käis ta kohaliku muusikakooli direktoriga ka
suvetuuril. Lisaks esinemistele püüab ta sel

aastal jalga ukse vahele saada ka Eesti Laul
2021 konkursil.
Raahel on sihikindel ja täis pealehakkamist –
ehe näide sellest, et kes palju teeb, see palju
jõuab. Ta on üks suur rõõmurull, kes oma
positiivsuse, suure tahtejõu ja pühendumisega on eeskujuks absoluutselt kõigile.
Saaremaa Ühisgümnaasiumi abiturient Sander Teras (kolmandal pildil) on mitmekülgne noormees, kes oma ettevõtlikkusega jääb
silma nii koolis kui väljaspool seda. Kevadel
2020 pälvis suuremat tähelepanu Sandri tegutsemine, kui ta asus Saaremaa suurimal kriisiajal vabatahtlikuna tööle kohalikus hooldekodus. Algselt oli ta abiks kolimistöödel, aga
hiljem töötajate puudusel tegi ise ettepaneku
nädalavahetustel hooldekodus abistada.
Sander on aktiivne õpilane, osaleb näiteringis, laulab kooris ja meesansamblis ning
teeb kaasa rahvatantsurühmas. Ta on õppinud
muusikakoolis nii trompetit kui kontrabassi
ja mängib siiani ka orkestris. Ta on Saaremaa

Ühisgümnaasiumi õpilasesinduse esimees
ja esindanud õpilasi hoolekogus. Oma ühiskondliku aktiivsuse, positiivse ellusuhtumise
ja altruistliku käitumisega on Sander eeskujuks nii kõikidele noortele kui ka täiskasvanutele.
Täname
Aitäh, MTÜ Saaremaa Noorsootöö, Anneli
Meisterson, Kristin Lauri, Kadi Raadio ja
Tõnis Kipper, Hoia Home Spa, Wösel, Epi Talu,
Kunksmoori kool (Maagilised loodushinged),
Lahhentagge, Idea Farm, Arensburg, Grand
Rose, Sutustraws ning Tilk. Pikad paid ka
märkajatele.

Kuna praegu ei ole võimalik kontaktset üritust korraldada, saame kindlasti kokku suve
hakul – peame pidu ja sööme torti. Selleks on
põhjust küllaga!
Lindia Lallo
noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist

Fotod: Irina Mägi
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Kes on viikingid?

FOTO: Margit Kõrvits

Saaremaa on
viikingisaar

Mida toob meile
Viikingiaasta 2021?

K

ümne aasta eest Saaremaalt Salmelt
leitud kahe muinaslaeva kohta tehtud
uurimistöö jõuab lõpule ning leiud saabuvad Saaremaa Muuseumisse tagasi, saades osaks muuseumi püsiekspositsioonist.
Viikingilaevade leidude näitus moodustab
ühe osa suuremast projektist – 2021. aasta on
Saaremaal Viikingiaasta.
Aastakümneid Skandinaaviaga seostatud
viikingikultuur oli tegelikult palju laiemalt
levinud ja kujundas ka Läänemere idaranniku rahvaste igapäevaelu. Saaremaa on
geopoliitiliselt olnud Skandinaaviast tulnud
rännete oluline peatuspaik ja seega väärib
viikingiretkede kaardile kandmist.
Viimase aastakümne avastuste valguses
tuleb arvata, et Eesti rannarahvas, ennekõike aga saarlased, mängisid siinkandis palju
suuremat rolli, kui Põhjala saagad ja muud
muistsed allikad jutustavad. Uuemad muinasleiud näitavad, et Saaremaa kartmatud
meresõitjad kasvatasid vägevust ühes areneva sõdalaskultuuriga, millest kasvas välja
retkede- ja avastusterohke viikingiaeg. Saaremaa on viikingisaar.
Viikingiaasta eesmärk
Viikingiaasta eesmärk on pöörata tähelepanu Saaremaa viikingiajaloole läbi hariduse,
kultuuri ja meelelahutuse. Lisaks tutvustada viikingite ajalugu ja kultuuri nii kohalikele kui ka mujal elavatele inimestele ning
rõhutada Salme laevmatuste leidude olulisust
Saaremaal.
Viikingiaasta tähtsündmuseks ja turismihooaja avapauguks saab 2021. aasta mais Saaremaa muuseumis avatav Salme laevmatuse
leidude näitus ja Uppsala ülikooliga koostöös korraldatav rahvusvaheline viikingiteemaline ajalookonverents. See aga ei ole
mõistagi kõik. Hetkeseisuga on Viikingiaasta
sündmuste kalendris pea 15 eriilmelist üritust, millele loodame veel kahekordset lisa
koostöös ettevõtjate, koostööpartnerite ja
kogukonnaga.
Viikingiaasta märk
Viikingiaasta tähistamiseks on loodud
Viikingiaasta märk, mis rõhutab Saaremaa
viikingipärandit ja aitab ühendada 2021.
aastal siin piirkonnas toimuvaid kultuuri- ja
spordisündmusi ühtse Viikingiaasta märgi
alla. Siinkohal kutsumegi üles kõiki ettevõtlikke inimesi andma oma panus Viikingiaasta kordaminekusse – korralda temaatiline
üritus, loo suveniire või temaatilisi tooteid
Viikingiaasta märgiga, paku toitlustusasutuses temaatilisi hõrgutisi. Kui oled midagi valmistanud, korraldamas, pakkumas, siis anna
sellest ka Viikingiaasta projektimeeskonnale teada. Lase loovusel lennata ja löö kaasa
VIIKINGIAASTA õnnestumisel!
Võta ühendust:
VIIKINGIAASTA 2021 PROJEKTIJUHT
Rasmus Tüüts
Tel +372 5559 7928; +372 452 5074
rasmus.tuuts@saaremaavald.ee

Viikingiaja alguseks loetakse tinglikult 793. aasta
8. juunit, mil Anglo-Saxon kroonika järgi põhjast tulnud sõjamehed ründasid Põhja-Inglismaal
rahumeelset Lindisfarne’i kloostrit. Sündmus
kuulutas uue ajajärgu algust, kus peamiselt Norra,
Rootsi ja Taani sõdalased külvasid hirmu Lääne–
Euroopast kuni Idamaades Bagdadini. Kuid viikingid olid enamat kui lihtsad rüüstajad, nad olid
kavalad kaupmehed, kogenud meresõitjad, osavad
käsitöölised ning laevaehitajad. Nimi viiking tuleb
vanaskandinaavia sõnast víkingr, mis tähendab
mereretkel käijat.

Rahvusvaheline ajalookonverents ja
rändnäitus „Viikingid enne viikingeid“

A

astatel 2008 ja 2010 avastati kahe
eelviikingi-aegse (u 750 pKr) neediridadena säilinud laeva jäänused
koos luustike ja muinasesemetega. Kogu
maailmas teeb leiu ainulaadseks neisse
maetute suur hulk (kokku 41 langenud
sõdalast) ja matuseinventari rikkalikkus.
Salme matuselaevad on seni ainukesed
omataolised Eestis ja neid nimetatakse viimaste kümnendite olulisemateks leidudeks
viikingite uurimises. Salme laevade ainulaadsus ei ole oluline ainult Eesti kontekstis, vaid on suurt tähelepanu pälvinud nii
Euroopas kui ka laiemalt maailmas. Võime
öelda, et see leid on ümber kirjutanud viikingiaegset ajalugu ja toonud päevavalgele
uut infot viikingite sõjaretkedest.

Näitus ja konverents
Nüüdseks 10 aastat kestnud uuringud on
jõudnud lõpule. Salme laevade leiud jõuavad aastaks 2021 tagasi Saaremaale ja Saaremaa muuseumi käsutusse. Saaremaa muuseum on Salme laevaleidude seaduslik
omanik ja need on kantud Saaremaa muuseumi museaalide registrisse.
Nii avataksegi 21. mail 2021 Saaremaa
muuseumis näitus „Viikingid enne viikingeid“ ning 21.–22. mail toimub Salmel
koostöös Uppsala ülikooliga rahvusvaheline konverents „Viikingid enne viikingeid“.
Konverents toob Saaremaale viikingiuurimise parimad teadlased Rootsist ja
mujalt. Osalevad näiteks Neil Price, John
Ljungkvist, Marie Allen ja Charlotte

Hedenstierna-Jonson Uppsala ülikoolist; Jüri Peets, Raili Allmäe, Liina Maldre
Tallinna Ülikoolist; Marge Konsa ja Alar
Rosentau Tartu Ülikoolist, viikingiaja spetsialist Marika Mägi.
Kahe päeva kestel on võimalik osa saada
ettekannetest Salme projekti teemadel nii
laiemalt kui ka 10 aastat kestnud uuringute
tulemustest. Konverents ise toimub Salme
rahvamajas, see tähendab sümboolselt leiukoha vahetus läheduses.
Animatsioon sündmuste käigust
Konverentsi raames avatakse Kuressaare
linnuses ka Salme laevmatustele pühendatud näitus „Viikingid enne viikingeid“.
Näituse tarbeks valmib spetsiaalne ligi viis
minutit kestev animatsioon võimalikust
sündmuste käigust Salmel. Animatsiooni
teeb põnevaks asjaolu, et kujutatu põhineb
uurimiste käigus välja tulnud faktidel ja
annab loodetavasti üsna tõetruu ülevaate
toimunust.
Näituse nn nutikad vitriinid annavad võimaluse kuvada esemete kohta lisainfot ja
kindlasti ei puudu sealt ka peredele ning
eelkõige lastele mõeldud tegevused. Näituse
valmistab Motor OÜ ja animatsiooni Velvet
DP OÜ. Näituse valmimist rahastab EAS,
lisaks saadakse toetust Muinsuskaitseameti
poolt ellu kutsutud Muuseumikiirendi
taotlusvoorust.
Taniel Vares
SA Saaremaa Muuseum programmijuht

Saaremaa vallavalitsuse teenistujad koos lastega oma taiesel
nimega Viikingiaasta 2021.
FOTO: Irina Mägi

Viikingid lumelinnas
Viikingiaasta ideest oli kantud ka tänavune lumelinna ehitus Kuressaare piiskopilinnuse hoovis.
Kuigi selleaastane lumerohkus on palju peavalu valmistanud teehooldajatele,
on see suusatajatele ja kelgutajatele justkui lotovõit. Üks lumerohke talve tunnus
on kindlasti lumelinna ehitamine. Seekordsete teoste vahel ringi jalutades jääb
esmalt mulje, nagu oleks tegemist viikingi-

sõltlaste grupiteraapiaga, sest viikingi temaatikat õhkub igast teosest, mis lossihoovis lumest välja vormitud. Põhjuseks
see, et tänavuse lumelinna ehitamise algataja oligi Saaremaa Muuseum ja märksõnaks just „viikingid“, sest valla ja muuseumi eestvedamisel tähistame sellel aastal viikingiaastat.
Kuniks talve jätkub, tule ja imetle lumelinna teoseid!
Valmar Kass
Viikingiaasta kunstiline juht

Viiking ei olnud rahvus, vaid amet
Viiking ei olnud rahvus, vaid amet – iga vaba elanik võis soovi või vajaduse korral viikingiks käia,
seeläbi tõusta sotsiaalses hierarhias või koguda
varandust jne.
Viikingite ründeretked toimusid piki Euroopa
suuri jõgesid – Rein, Seine, Loire – kuni Pariisini välja. Pariisi rüüstati 845. aasta lihavõtete ajal;
kutsumata külalistest vabanemiseks pidi Prantsusmaa kuningas maksma viikingitele 3150 kg
hõbedat. Lisaks võttis viikingite pealik suveniiriks
kaasa tükikese linnaväravast. Aja möödudes hakkasid viikingid talvituma vallutatud paikades ja
rüüsteretked venisid vahel aastatepikkuseks;
kulusid veel mõned aastad ning osa viikingeid,
näiteks need, kes olid jäänud pidama Normandiasse, Iirimaale ja Põhja-Inglismaale, sulasid
kohaliku rahva sekka ning võtsid omaks kohaliku
keele ja kombed.
Idaviikingid ehk varjaagid
Idaviikingid, keda varjaagideks kutsutakse, purjetasid üle Läänemere ning piki Venemaa suuri
jõgesid alla lõuna poole. Selle tee nimi oli Idatee
ehk Austrvegr. Paljude taoliste reiside sihtpunktiks olid tolleaegse maailma rikkamad linnad
– Bütsantsi keisririigi pealinn Konstantinoopol
(praegune Istanbul) ning Araabia kalifaadi pealinn Bagdad.
Bütsantsi keisririigis tõestasid viikingid enda
osavust nii hästi, et keisri personaalne ihukaitsemeeskond koosnes viikingitest. Bütsantsi heast
arvepidamisoskusest tulenevalt teame, et ihukaitsjate nimede seas oli ka mitmeid soome-ugri ja
balti isikunimesid.
Tänu pärimusele ja Vene leetopisside andmetele
teame, et Rootsist pärit idaviikingid asutasid 862.
aastal Vana-Vene riigi, kus tähtsamaks asulaks
kujunes Kiiev. Viikingitest ülemkihi olemasolust
Kiievi ümbruses annavad tunnistust ka rohked
skandinaaviapäraste matustega kalmed.
Viikingid ja Saaremaa
Uurijad on Eesti ala jaotanud kaheks teineteisest
selgelt eristuvaks kultuurialaks: Ranniku-Eestiks
ja Sise-Eestiks. Ranniku-Eesti hõlmas Lääne-Eesti
saarestikku, Lääne-Eesti mandriosa kuni Pärnu
jõeni lõunas ja Põhja-Eestit. Sise-Eesti hõlmas
ajaloolist Tartumaad, Viljandimaad ja Võrumaad
ehk Lõuna- ja Kagu-Eestit. Nende kahe piirkonna
vahele jääb suur metsade ja rabadega kaetud alade
vöönd, kus põllumajandusliku püsiasustuse jälgi
ei ole leitud.
Viikingiaegset Saaremaad nimetati skandinaavia saagades Eysyslaks, mis hõlmas nii Saaremaad kui ka Hiiumaad, kuigi viimases on muinasaegseid leide leitud vähem. Saaremaa asus Idatee
lähtepunktis ning kontrollkaubatee üle selle võimaldas tagada tugeva majanduse, millest annavad aimu rohked muinasaegsed leiud. Saaremaa
tähtsaim ekspordiartikkel oli raud, mida toodeti
kohalikust soomaagist, mille jälgi leiab Tuiult veel
tänagi.
Saaremaa merenduslik jõud
Saaremaa merenduslik võim kujunes aja jooksul
nii tugevaks, et preester Hendrik pidi Liivimaa
kroonikas märkima, et saarlased koos kuralastega
on kõige kardetum merenduslik suurjõud Läänemerel.
Ka Taani kuningriigi huvi Saaremaa alade vastu tulenes just tugeva merekultuuri ja teadmiste
vajadusest.
Saaremaa asustuse ja linnuste asukohad on seotud põllumaade paiknemisega ning lähedal oleva sadamakohaga. Selle aja linnustest on kindlalt
teada Pöide linnus ja taas kasutusele võetud Asva
linnamägi, mis olid arvatavasti kohaliku eliidi
kontrolli all. Nende tegevust reguleerisid tavad ja
seadused ning need olid peatumispaigad kaugelt
tulnud külalistele.
Saaremaa kõrgajaks peetakse 12. sajandit, mil
Skandinaavia viikingiretked olid lõppenud ja
saarlased mängisid Läänemere sõjanduses olulisemat rolli. Kuulsamaks sündmuseks kujunes
Rootsi suurlinna Sigtuna hävitamine – hinnatakse,
et saarlased mängisid selles olulist rolli. Ühtlasi arvatakse, et Tartu linna tagasivallutamine
Vana-Vene vürsti vägede käest ning hilisem
Pihkva lahing toimus saarlaste eestvõttel.
Hardi Lipand
Salme viikingituru korraldaja ja viikingiekspert
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SAAME TUTTAVAKS
Valla veekasutuse ja
-kaitse peaspetsialist
Meelis Albert
„Sündinud ja kasvanud
olen Saaremaal, teadaoleva sugupuu juured
ulatuvad Sõrvest Tõllusteni ja Kaali mõisani, pluss kõik see, mis
jääb nende piirkondade vahele. Lapsepõlv
möödus Vaivere küla
väljadel,“ tutvustab ennast valla keskkonnaosakonnas 15. veebruarist töötav Meelis
Albert (pildil).
„Koolitee algas Pihtlas, edasi tuli Kingissepa I Keskkool (praegu SÜG). Kooli kiituseks
tuleb öelda, et juba siis oli tase kõrge ja järgnenud sisseastumiseksamid Eesti Põllumajanduse Akadeemiasse olid elu kõige lihtsamad. Seal
omandatud maaparanduse ja hüdrotehnika
eriala teadmised on olnud abiks pea kõigis
järgnenud töödes ja tegemistes.
Keskkonna ja veeprobleemidega hakkasin
tegelema 1998. aastal, kui osutusin valituks
Saare Maavalitsuse keskkonnaosakonna veespetsialistiks. Pärast reforme 1999. aasta lõpus
viidi keskkonnaosakond üle Keskkonnaministeeriumi haldusalasse ja moodustati
Saaremaa Keskkonnateenistus, kus töötasin kuni järgmiste reformideni vee peaspetsialistina. 2009–2013 olin Keskkonnaameti
Hiiu-Lääne-Saare regiooni maapõue peaspetsialisti ametis (asendusspetsialistina).
Edasi olen tegelenud väikeettevõtjana põllumajanduslikus valdkonnas ja teostanud
veekeskkonnaga seotud uuringuid. Tööde
tellijad on olnud nii äriettevõtted kui ka kohalikud omavalitsused. Töö tulemusi iseloomustab see, et tööde tellijad ei ole tehtud töid
tagasi lükanud või tulemusi vaidlustanud.
Viimastel aastatel lisandusid ka väikesemahulised taimekaitsetööd. Sellega on olemas ka kogemused ja teadmised kaasaegsete
taimekaitsevahendite kasutamisest ja nendega seotud ohtudest.
Praegu elan Sutu külas Loona-Jaagu talus.
Juured on siin aastast 1750, kui pärast katku
tühjaks jäänud kohale toodi Kaali mõisast
uued asunikud. Minu lapsed on siin juba 10.
põlvkond. See on olnud ka sidemeks (mitte
kütkeks), mis on hoidnud mujale asumisest
ja laias maailmas õnne otsimisest.
Veekasutuse ja -kaitse peaspetsialisti ametikoha konkursi väljakuulutamise järel, kaalunud ja analüüsinud kõiki pluss- ja miinuspooli, jõudsin arusaamisele, et on võimalus
omandatud teadmisi paremini ja kasulikumalt rakendada.“

Vallavaranõunik
Raivo Kahm
Vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna vallavaranõunikuna
tö öt ab R aivo Ka hm
(pildil) 15. veebruarist.
Enne seda töötas ta
sama osakonna teespetsialistina (alates mullu
10. augustist).
„Vallavaranõunikuna saan oma varasemaid kogemusi, oskusi ja õpitud eriala paremini rakendada,“ ütles Raivo ameti vahetamise kohta. Tallinna Tehnikaülikooli
ehitusinsenerierialamagistrikraadigalõpetanud
Raivo Kahm töötas enne valda tulekut pikalt –
2004. aastast kuni 2020. aasta juunikuuni –
osaühingus Kuressaare Ehitus ehituse projektijuhina. Varem oli Raivo kümme aastat
ehitusinsener Saaremaa Liha- ja Piimatootmiskoondises.
Vallavaranõuniku ametikoht moodustati
vallavalitsusse selleks, et töötada välja vallale
kuuluva kinnisvara ühtsed haldamise põhimõtted ning kujundada valla kui teadliku
kinnisvara majandaja mainet. Vallavaranõunik korraldab ja koordineerib valla kinnisvara remonditegevust, korrashoidu, investeeringuid, omandamist ja võõrandamist
koostöös vallavara peaspetsialisti ja vallavara
spetsialistiga.
Seoses sadamate ja väikesaarte spetsialisti töökoha koondamisega liiguvad vallavaranõunikule ka mitmed selle spetsialisti
ülesanded, nagu valla hallatavate sadamate ja
lautrite korrashoid ning haldamine.

18. veebruar 2021

Metsküla loorberitele puhkama ei jää

M

etsküla Küla Selts asutati
2006. aasta novembris,
asutajaliikmeid oli 21.
Seltsi algatusel on saanud Metsküla oma sümboolikaga lipu, rinnamärgi, külavanema auraha ja ka
T-särgi ning kruusi. Varsti lisanduvad Karja kihelkonna värvides
rahvariided Metsküla naisrahvatantsurühmale.
Seltsi tegemised
Seltsi esimene suurüritus oli Metsküla küla II kokkutuleku korraldamine 2007. aastal, tänaseks on
külakokkutulekuid peetud iga viie
aasta tagant. Selts on võtnud üle
kevad- ja sügispidude, jaanipäeva
ning Tuhkana mängude korraldamise, juurde on tulnud sportlikud turniirid, ratta- ja jõulumatkad, jõuluaja alguse, vastlapäeva,
volbriöö, tervise-, laste- ja eakate
päeva tähistamine, koolitused ja
heakorratalgute korraldamine.
Mai lõpus lastepäeval tähistame lastekaitsepäeva, mil Metsküla
juurtega uued ilmakodanikud
saavad külavanemalt sünnikirja.
Seitsme aastaga on tunnuskirja
„See on Sinu küla“ saanud 66 last.
Traditsiooniks on olnud uue
aasta tervitamine ilutulestikuga,
mis soetatud annetajate toel ja
mida tuleb küla keskele vaatama
palju inimesi. Küünlavalges küla
– 24. ja 31. detsembril süüdatakse oma õueväravas või teeotsal
küünlad – pakub ilusat vaatepilti.
Vana traditsioon soku jooks on
ka Metskülas jätkuvalt au sees.
Tänavu jätsime selle riigis kehtivate piirangute tõttu küll ära, kuid
eks ka need ajad mööduvad.
Seltsimaja taastamise epopöa
Tänaseks on endisest koolimajast saanud läbi mitmete kokkusattumiste, tegusate inimeste ja
omavahelise koostööga Metsküla
seltsimaja. Alustasime kogemuste
vahetamisega Võhma Spordi- ja
Kultuuriseltsi inimestega ja küsisime abi mitmetelt spetsialistidelt.
Seltsi luues ei julgenud keegi
unistada endise koolimaja renoveerimisest, kuid juba 2010. aastal
telliti kogu hoone ehitusprojekt.
Kui järgmisel aastal küsisime esimese hinnapakkumise, ilutses
sellel ebareaalselt suur number ja
tundus, et maja taastamine jääbki
vaid unistuseks. Aasta-aastalt on
hoone ehitust läbi viidud etappide
kaupa. Hoone on saanud uueks nii
väljast kui seest, sellesse on ehitatud uus ventilatsiooni- ja küttesüsteem.

Lastepäeval saavad Metsküla juurtega uued ilmakodanikud külavanemalt
sünnikirja.
2019. aasta lastepäeval jäid fotole (vasakult) Astrid Ansper, Aren Ansper,
süles Agnes Ansper, Leeni Ellermaa, süles Elsa Ellermaa, Jaak Toompuu,
Roosmarii Toompuu, süles Rosanna Toompuu, Teele Kull, süles Cataleya Kull,
Merita Õigemeel, Rain Uussaar, süles Meriliis Õigemeel.
Lisaks oli kohale kutsutud veel 9 last. 2019. aastal anti sünnikirju 28.
maist 2018 kuni 1. juunini 2019. aastal sündinud lastele. Kõik lapsed küll
Metskülas ei ela, kuid siit on pärit nende vanem või vanavanem.
Foto: Maarit Toompuu

Oleme saanud toetust PRIA
meetmest 3.2, LEADER-meetmest
(läbi Saarte Koostöökogu), Kohaliku Omaalgatuse Programmist
(KOP), Kristjan Rahult eraisikuna, MTÜ-lt Vöimalus, eraisikutelt
ja ettevõtetelt (nt tahvel seltsimaja
saalis). Omaosalusi on katnud algul Leisi ja seejärel Saaremaa vald.
Lastehoiu mänguväljaku ja
parkla jaoks saime Reformierakonnalt nn katuseraha.
2019. aastal saime Saaremaa valla kaasavast eelarvest 25 000 eurot
seltsimaja saali siseviimistluseks.
Kümne aasta töö tulemusena valmiski viimasena seltsimaja saal,
mis on justkui kingitus neile, kes on
aastate jooksul olnud abiks talgupäevadel või muul viisil.
Teekond seltsimajani võib kõrvaltvaatajaile tunduda üsna kerge,
kuid projektide läbiviijad teavad,
et see tee on harva sile ja vahepeal
võib tunduda lausa läbimatu. Suur
tänu paljudele inimestele, kes on
aidanud nõu ja jõuga! Loodame
tänavu taastada tavapärase elurütmi, mil inimeste kogunemised on
taas normaalsus.
Praegu planeerimegi sel suvel
suurt kokkusaamist. Nimelt tuleb
endisel Metsküla koolil 100. aastapäev, mida tähistatakse 17. juulil
kooli kokkutulekuga.
Igapäevaselt tegutsevad seltsimajas Metsküla lastehoid, raamatukogu, kogukonnaköök, avatud

on saal. Raamatukogus toimuvad
lisaks ka erinevad temaatilised
üritused. Saali kasutavad lastehoiu
lapsed võimlemiseks, naisrahvatantsurühm Kiigele, samuti käiakse seal iganädalaselt koroonat
mängimas ning toimuvad mitmed
külaseltsi üritused. Eraüritustel on
saalis võimalik tellida toitlustamist. Kes on proovinud, pole olnud kiitustega kitsi!
Kogukonnaköögis on peetud
erinevaid koolitusi ja igapäevaselt
valmistatakse seal lastehoiule toitu.
Kogukond ja kaasamine
Mitmeid töid ümbruse korrastamisel, seltsimaja ehituseks ettevalmistamisel ning külaplatsil
on tehtud külaelanike ühistööna.
Tihtipeale on kogukonna abi vaja
ka ürituste ettevalmistamisel, näiteks jõulutulede sättimisel kuusele, jaanilõkke valmispanekul.
Talgupäevad on olnud rahvarohked, nende raames on taastatud külaplatsil külakiik, korrastatud lõkkeplats, seltsimaja ruumi
on ehitatud riiulid jne. Ka erinevad matkad, üritused, koolitused
on läbi viidud Metsküla elanike
või meie tuttavate poolt.
Hindame väga ka vabatahtlikke algatusi ja entusiasmi. Näiteks
kui talv võimaldab, sõidetakse
küla vahele sisse suusarajad. Tänu
Reinu algatusele ja Ando initsia-

Eerik Haameri preemia pälvis Enno Hallek

E

erik Haameri kunstiauhinna
žürii otsustas määrata 2020.
aasta preemia Eesti–Rootsi
kunstnikule Enno Hallekile.
Stockholmis elav ja tänavu oma
90. sünnipäeva tähistav Enno
Hallek on väljapaistvamaid Eestis
sündinud kunstnikke, kes ainsana
meie pagulaskunstnikest on pälvinud tunnustuse ja auväärse koha
ka uue kodumaa Rootsi kunstimaastikul. „Tema traditsiooniliste kunstiliikide piire ületav ning
erksalt kaasaja kunsti väljendusvõimalustega suhestuv looming
loob seoseid nii värvika ja lakoonilise popkunsti kui ka sisusügava kontseptualismiga,“ kirjeldas
Kuressaare Raegalerii kunstikuraator Lii Pihl.
Kuressaares sai Halleki töid
näha 2000. aastal Kunstisuve näituse „Kõik on maal“ raames.
Enno Hallekile antakse Haameri

Enno Hallek 2000. aastal Kuressaare
Raegaleriis Kunstisuve näitusel.
FOTO: Sirje Eelma

kunstiauhind üle Kuressaare Raekojas 20. veebruaril, mil tähistatakse Eerik Haameri 113. sünniaastapäeva. Auhind koosneb klaa-

sist sümboolsest meenest, mille autor on klaasikunstnik Eeva
Käsper, aukirjast ja stipendiumist
suurusega 2000 eurot.
Samas avatakse Raegaleriis
eelmise aasta kunstipreemia laureaatide Juta Kivimäe ja Isabel
Aaso-Zahradnikova kaasabil Eesti
Kunstimuuseumi kogude põhjal
koostatud näitus „Maire Männik –
Eesti legend Pariisis“.
E e r i k Ha a m e r i n i m e l i n e
kunstiauhind on varem omistatud kunstnik Uno Roosvaltile
(2017), Karel Koplimetsale (2018)
ning Juta Kivimäele ja Isabel
Aaso-Zahradnikovale (2019).
Auhinna eesmärk on tunnustada Eesti kunstnike silmapaistvaid
saavutusi kunsti valdkonnas ja
jäädvustada silmapaistva saarlasest kunstniku Eerik Haameri
mälestust.
Saaremaa Teataja

tiivile on
kvaliteetrajad olnud kõigile kasutada juba palju aastaid,
pakkudes mõnusat suusasõitu
erinevatel radadel ja mitmekesisel
maastikul.
Meil on olnud palju heldeid ja
lahkeid annetajaid. Seltsimaja saal
on saanud lauad ja toolid tänu inimestele, kes on ostnud omanimelise tooli, mis märgistatud nimeplaadiga. Suurim ja ka edukas annetamisaktsioon oli 2019. aastal,
kui paluti toetada saali põranda
ehitust, et renoveerimine saaks
lõpetatud.
Olgugi et meie suur unistus
– seltsimaja renoveerimine – on
täitunud, ei jää me loorberitele
puhkama. Soov on ehitada seltsimajale väliterrass ja lõpetada sissesõidutee katmine tänavakiviga,
mille jaoks oleme juba kogunud
annetusi. Terrassilt avaneks vaade
seltsimaja ümbritsevale pargile,
mis on rajamisel. Pargiprojekti on
välja töötanud grupp külaelanikke
ja pargi laiendamisele aitavad kaasa ka Metsküla lastehoiu lõpetajad, istutades sinna igal aastal ühe
puu. Meie tegemistest huvitatud
saavad rohkem infot kodulehelt
www.leisi.ee/metskyla ja Facebookist.
seltsi liikmed
Maarit Toompuu, Arli Toompuu,
Imbi Oolup, Airi Toompuu

KÜLAVANEMAD
Külavanemad ja
vanemate valimised
Lümanda küla koosolek toimub 28. veebruaril kell 11.30
Lümanda Majas. Päevakord:
külavanema valimine; ühistegevuse plaanid. Täpsem info vajadusel Anni Roost, tel 521 9811.

Saaremaa
Saaremaa Vallavalitsus on välja
kuulutanud järgmised avalikud
konkursid:
Arhitekt (tähtaeg: 22.02)
Vallaarhitekt (tähtaeg: 22.02)
Teespetsialist (tähtaeg: 28.02)
Kandideerimise täpsete tingimuste
ning ametijuhenditega saab tutvuda
veebilehel
www.saaremaavald.ee/
toopakkumised.
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Algavad 29. Saaremaa piirkondade spordimängud
Elame keerulisel ajal. Kuidas ja milliseks
kujuneb homne päev, on raske ennustada.
Kuid inimesel peab olema alati oma plaan,
kas seda on võimalik ellu viia või mitte,
selgub sageli protsessi käigus.
Saaremaa piirkondade spordimängude eesmärk on pakkuda valla elanikele
sportlikku tegevust, selgitada välja sportlikumad piirkonnad ja kujundada sel moel
inimestes ühtsus- ja kogukonnatunnet.
Spordimängudest saavad osa võtta kõik
Saaremaa inimesed, kes on kantud valla
elanike registrisse, on sündinud Saaremaal või kelle vanem(ad) on kantud valla elanike registrisse. Iga sportlane esindab mängudel aasta jooksul ainult ühte
piirkonda.
Eelmisel aastal, kui kavas oli 17 spordiala, saime kõigi takistuste kiuste viia neist
läbi 15. Sel aastal on plaanis läbi viia 20

ala + 1 näidisala – Laimjalas korraldatav
aerutamine-orienteerumine.
Sellest kõigest saame järeldada, et piirkondade sportlik elu on aktiivne ja osalejate arv aladel on vaikselt tõusuteel.
Saaremaa piirkondade spordijuhid on
aastaks mängude kava kokku pannud
ja mis seal salata, alasid on rohkem kui
kunagi varem. Lisaks juba traditsioonilistele – male, koroona, kabe, lauatennis,
meeste korvpall, kergejõustik, võrkpall
(mehed, naised), petank, kurn, mälumäng, jahilaskmine, ketasgolf, sasku, mölkky, darts, sulgpall, suusatamine – lisanduvad jalgpall ja jalgrattakross.
Loodame, et uued alad toovad osalejate
hulka juurde ka noori, kelle osakaal praegu veel suhteliselt tagasihoidlik on.
Muudatus on piirkondade üldkokkuvõtte tegemisel. Kui varem olid piirkonnad

jagatud elanike arvu järgi kahte rühma,
siis piirkondade spordijuhtide ettepanekul
on tänavu üldkokkuvõte ühes arvestuses.
Põhjenduseks piirkondade elanike arvu
sarnasus. Suuremateks piirkondadeks on
vaid Kaarma, Kärla ja Kuressaare.
Suur on lootus, et 28. veebruaril saame
esimese alana viia Pöide suusarajal läbi
suusavõistluse, mis on aastaid lume puuduse tõttu ära jäänud.
Kogu spordimängudega seotud info,
juhend, ajakava jne on saadav Saaremaa
valla kodulehel.
Kui näed, et on spordialasid, mis just
sind kõnetavad, võta ühendust oma piirkonna spordijuhiga ja nii saad anda oma
sportliku panuse kodukandi toetamiseks.
Aivi Auga
spordinõunik

VI huvihariduskonverents „Miks üldse?” Kuressaares juba märtsikuus!
15. märtsil toimub Kuressaares veebiülekandena üle-eestiline huvihariduskonverents „Mis tuuled puhuvad?“.
Konverentsi alateemaks on seekord
„Miks üldse?“ ning toimumispaigaks virtuaalruum, mis aga tegelikkuses on uus,
2019. aastal valminud ja erinevaid tegevusi pakkuv kultuurikeskus Thule Koda.
Konverentsi modereerivad Mikk Saarela
ja Triino Lest.
Konverents toimub kuuendat korda.
Aastatega on huvilised saanud osa nii
põnevatest diskussioonidest kui kogemuste jagamistest. Konverentsi eesmärk on
kaasa aidata noorsootöö kvaliteedi tõstmisele, koostööle ja uute võrgustike loomisele, kureerimaks paremini üle-eestilist
ühtset mõtlemist huvihariduses.
Kuus aastat tagasi toimunud esimese konverentsi kutsus ellu tollane vähene
tähelepanu noorsootöö vastu. Palju räägiti haridusest, aga huviharidusest mitte.
2014. aastal Kuressaare Linnavalitsuse ja
KG huvikooli Inspira koostöös esimene
konverents alguse saigi ja on tänaseks kasvanud ja arenenud oodatud ainukeseks
omanäoliseks temaatiliseks konverentsiks
vabariigis.

Huvihariduskonverents

Mis tuuled puhuvad?

2019. aasta juubelikonverentsil tõdeti, et
areng noorsootöö vallas on olnud märgatav nii rahastuse kui sihiseadmise poolest
ja keskenduda saab järjest enam sisulisele
tööle. 2020. aasta tõi aga uskumatud tuuled ja pandeemiaohus Eestis pidi paljutki, suures osas ka huviharidust, hoopis
uues võtmes analüüsima ja korraldama.
Seetõttu oli aasta ka meie konverentsile
sisekaemuse aasta, mis meil on ja mis meil
huvitöös vajaka, sest ega inimene kunagi
ilma hobita ei saa.
2021. aastal oleme mitmeski mõttes
samas kohas, üleriigilist konverentsi me
kokku kutsuda ei saa, küll aga oleme kogemuste võrra rikkamad. Ootame teid
virtuaalruumi kaasa mõtlema ja arutama,
kuhu oleme teel. Huviharidus on teinud

uskumatuid käike, kuidas ellu jääda, kuidas meie noori toetada ja nende tegevust
arendada.
Mida on oodata 2021. aasta huvihariduskonverentsilt? Saame koos mõelda, kus
oleme ja kuhu liigume. Tutvume Noorteinfo rakenduse „Infohunt“ Harjumaa, Saare- ja Muhumaa ning Hiiumaa koostöögruppide ühiselt loodud digilahendusega,
kuuleme Märt Aro nippe, kuidas häkkida haridust. Kati Orav mõtiskleb kiviaja
oskuste ja tänase hariduse paralleelide üle.
Mihkel Raud räägib oma miksidest ja nendest vabanemisest. Põnevaid esinejaid ja
teemasid on veelgi.
Ootame osalema kõiki huvilisi, kes
üht- või teistpidi huviharidusega seotud
on.
Registreerimine, konverentsi kava,
esinejad, oluline info on leitav kodulehelt
haridus.saaremaavald.ee/huvihariduskonverents/, samuti Facebookist.
Kohtume konverentsil!
Marit Tarkin
huvihariduskonverentsi
korraldustoimkonna liige,
Kuressaare Gümnaasiumi
eesti keele õpetaja

Esitagem Kuressaare linna aukodaniku ja teenetemärgi kandidaate
Aunimetus „Kuressaare linna aukodanik“
antakse isikule Kuressaare linnale osutatud väljapaistvate teenete eest või linnapoolse erilise austusavaldusena – sobiva
kandidaadi esitamisel.
Teenetemärk antakse Kuressaare linna rahvastikuregistri järgsele elanikule
Kuressaare linnale osutatud väljapaistvate teenete eest. Igal aastal võib anda kuni

kaks teenetemärki.
Ettepanekuid aukodaniku aunimetuse
või teenetemärgi andmiseks palume esitada vallavalitsusele hiljemalt 1. märtsiks
kas kirjalikult Kuressaare, Lossi tn 1 või
e-kirjaga aadressil raekoda@saaremaavald.ee.
Ettepanek peab sisaldama isiku, kelle
kohta ettepanek tehakse, ees- ja perekonna-

nime, sünniaega või isikukoodi ja teene kirjeldust. Aukodaniku aunimetuse ja teenetemärgi andmise otsustab volikogu linnakodaniku komisjon.
Tunnustused antakse üle Kuressaare
linnale linnaõiguste andmise päevale
pühendatud pidulikul üritusel.
Saaremaa Vallavalitsus

Ürituste veebiplatvorm saare.events – märtsis meitel!

KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED
KIHELKONNA
Kihelkonna rahvamaja
19. veebruaril kl 19 Iris Oja (metsosopran), Endrik Üksvärav
(tenor), Indrek Vau (trompet), Peep Lassmann (klaver). Kavas
Veljo Tormise looming ja Tormisest inspireerituna kirjutatud
uudisteos Ülo Krigulilt. Piletid hinnaga 10/8 € saadaval Piletilevis ja tund enne algust kohapeal. Lisainfo www.interpreet.ee
Fotonäitus „Läbi aja! Saarlased laulu-ja tantsupidudel“.
ORISSAARE
Orissaare kultuurimaja
23. veebruaril kl 10–14 doonoripäev.
Saara Väli maalinäitus alates 18. veebruarist.
PIHTLA
24. veebruaril kl 13 Eesti Vabariik 103. Pärgade asetamise
tseremoonia Pühas Vabadussõja mälestuskivi juures.
Sandla rahvamaja
Käsitöö näitus-müük avatud T-N kl 10–15 ürituste ja ringide toimumise ajal. Pihtla piirkonna käsitöölised! Ootame teie
kaunist käsitööd jooksvalt näitus-müügile. Info tel 53025620.
Keskkonnaamet on algatanud Laidevahe looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmise eelnõu. Planeeritud arutelukoosolekut 20. veebruaril rahvamajas EI TOIMU seoses
COVID-19 olukorraga. Eelnõu seletuskirjaga on võimalik
tutvuda Sandla rahvamajas või rahvamaja Facebooki lehel.
Parandusettepanekud eelnõusse palume saata e-posti aadressil sandla.rahvamaja@saare.ee hiljemalt 22. veebruariks kell
15. Info tel 53025620 Annely Õisnurm.
Juuksur majas 27. veebruaril alates kell 10. Aegade broneerimine tel 51948424, saaremanner@gmail.com.
PÖIDE
Tornimäe rahvamaja
23. veebruaril kl 18 Eesti Vabariigi sünnipäeva tähistamine rahvamaja õuel. Tervitab Saaremaa vallavolikogu esimees
Tiiu Aro. Pöide osavallakogu ja teenuskeskus kuulutavad välja
Pöide piirkonna 2020. aasta tegija ja teo. Tule-show! Tule
tervelt ja kanna maski!
VALJALA
Valjala rahvamaja
20. veebruaril kl 12–16 Valjala Talverõõmu päev Valjala
Põhikooli staadioni juures (osalejatele maitsev supp, vastlakukkel ja kuum tee).
24. veebruaril kl 12 Vabariigi sünnipäeva tähistamine Valjala
kirikuaias, lillede asetamine Vabadussõja mälestussamba juurde, väike aktus ja piirkonna tublimate tunnustamine.
KURESSAARE
Kuressaare Kultuurikeskus
Käsitööseltsi Lapimoorid lapitööde näitus.
Ajamaja galerii
Tallinna ainelised tööd erakogudest „Kivine linn – Tallinn“.
Kuressaare tervisepark
24. veebruaril kl 12–14 Kuressaare linna tervisespordisari
„Liikudes tervemaks“.
Jätkame traditsiooni ja kogume kilomeetreid. Võid seda teha
endale sobivas stiilis – jalutades, suuskadel või jalgrattal. Kilomeetrid saad registreerida ürituse toimumise ajal kohapeal!
Lisainfo: Ulvi Moks, tel 52 75 340.
www.saaremaaspordikool.ee

Rohkem infot: www.sundmused.saaremaavald.ee
Kuressaare päevakeskuses
Esmaspäeval, 22. veebruaril pakub päevakeskuses eakatele
tasuta õigusabiteenust advokaadibüroo A. Ratnikov&Partners advokaat Kaupo Kask. Vajalik eelnev registreerimine tel
551 5583 ja broneerida aeg kokkusaamiseks.

Plaanilised arendustegevused sündmuste veebikalendris hakkavad jõudma lõpusirgele. Praegune veebipõhine sündmuste kalender suunatakse märtsis uuele platvormile.
Uus veebikalender kannab nime saare.events. Saare tähistab,
et keskkond kajastab kõigil siinsetel saartel ehk ka Muhumaal
ja Ruhnus toimuvat. Küsimuste korral helistage tel 452 5076 või
kirjutage maria.ruubas@saaremaavald.ee.

Kuressaare Gümnaasiumi
koolituskeskus Osilia
kutsub koolitusele:

TEADLIK TURUNDUS
(maht 40h) algus 3. märtsil 2021 kell 14.00.

ÜLESKUTSE
Ajaloolised interjöörielemendid kuressaarlaste kodudes
Olen Eesti Kunstiakadeemia tudeng ning
õpin muinsuskaitse ja konserveerimise
erialal. Oma magistritöös uurin Kuressaare ajaloolisi interjööre. Veetsin Kuressaares vanavanemate juures kõik oma lapsepõlve suved. Sellest ajast on mul palju ilusaid mälestusi.
Kuna Kuressaare ajalooliste interjööride kohta leidub väga vähe informatsiooni, siis palun teil, Kuressaare elanikel olla
mulle abiks. Palun, et saadaksite mulle nii
mälestusi, fotosid kui ka kirjeldusi kodude
sisekujunduse elementidest. Samuti ootan
teie mõtteid, kas ja miks peate vajalikuks,
et need elemendid teie kodudes säilivad.
Ühtlasi, millist kohta peate kodu südameks?
Uurimistöös vaatlen ajaloolisi interjööre

ehk hoone sisemust kujundavaid elemente
(välja arvatud mööbel) kuni 1991. aastani.
Ruumi kujundavad elemendid on uksed,
aknad, põrandad ja põrandaliistud, trepid,
krohvitud ja laudisega kaetud laed, seinte kujundus (tapeedid, maalingud, laudis,
krohv), küttekehad (soojamüürid, pliidid,
ahjud), tubade paigutus, laerosetid, karniisid jne.
Mäletan vanavanemate korterist Tuulte-Roosis koridori sisseehitatud suurt
maast-laeni kappi, mis sulandus korteriga
üheks ega mõjunud iseseisva mööbliesemena. Nende praegusest elukohast 19.
sajandist pärinevas elamus Lootsi tänaval
on mul selgelt silme ees köögi soojamüüriga pliit, millel vanavanaema veel süüa
valmistas, 1960. aastatest pärit vanavana-

isa ehitatud veranda, alumist ja ülemist
korrust ühendav puidust järsk trepp ning
katus aastast 1938–1939, millel on siiani
nähtav mõlk kivilahmakast, mis sinna
1944. aastal sõjategevuse käigus lendas,
kui purustati kõrvalasuv Tori sild.
Kui teil on vanu fotosid (inimesed võivad peal olla), kirjeldusi või mälestusi
vanade interjööridetailide kohta või kui
teil on tänaseni mõni kodus säilinud, siis
palun võtke minuga ühendust meiliaadressil gerda.ruuser@artun.ee või telefonil
+372 53 236 319.
Olen tänulik igasuguse informatsiooni
eest!
Gerda Ruuser
Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja
konserveerimise eriala tudeng

Koolitaja Andres Kuusik, Tartu Ülikooli
majandusteaduskonna turunduse õppetooli juhataja
Info ja registreerimine: www.oesel.ee/osilia

1. märts

Tervisejutud
Emotsioonide mõju tervisele

Rita
Rätsepp

9. märts

Kultuurijutud
Elust Ameerikas

Guiseppe
Provenzaro

19. märts

Haridusjutud
Rahatargalt investeerimise ja
pensionini

Tarvo
Vaarmets

Lisainfo ja registreerimine
www.ktg.edu.ee/rahvaylikool

Kontakt: Krista Hallik, 526 9690
rahvaylikool@ktg.edu.ee
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Saaremaa Teataja

18. veebruar 2021

Saaremaa Kaubamaja pole ainult ostukeskkond - see on näitusesaal,
kohtumispaik, messihall, teatrisaal.

RAEKOJA 1, KURESSAARE

OLEME AVATUD:

SAAREMAAKAUBAMAJA.EE

E-R 10-19, L, P 10-16

5+ KAMPAANIA
REMONDITÖÖDE TUNNIHINNE
Kõigile 5a ja
vanematele
autodele.

-20%
TUTVU LÄHEMALT
www.mlauto.ee või 45 22 553

TRÜKIARV:
14 050

VÄLJAANDJA:
Saaremaa Vallavalitsus

TEOSTAJA:
Ajakirjastus OÜ

TRÜKKIJA:
Printall

TOIMETAJA: Merike Pitk
Tel 452 5022, 521 6653; merike.pitk@saaremaavald.ee

REKLAAMI TELLIMINE:
reklaam@ajakirjastus.ee; 5688 8797

