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Vald jagas stipendiume ja
tunnustusi kooliaasta parimatele

E

elmisel reedel, 27. mail kuulutas Saaremaa vallavanem
Madis Kallas tunnustusüritusel „Meie kooliaasta parimad“
välja 2022. aasta Tuleviku Tähe
stipendiaadid.
On tore, et Saaremaa vallas on
palju noori, keda peeti vääriliseks
esitada stipendiumi Tuleviku
Täht kandidaatideks. Tähesära oli neis kõigis ja stipendiumi
määramise komisjonile oli paras
väljakutse, keda esitatud 13 kandidaadi seast kõige säravamaks
hinnata.
Stipendiumi suurus ühele stipendiaadile on 300 eurot ja see
antakse loomingulise tegevuse
toetuseks neljale 9–19aastasele
lapsele või noorele, kes on silma
paistnud kunstis, spordis, huvitegevuses, õppetöös või teadusevallas.
Aastal 2022 särasid kõige eredamalt ja pälvisid stipendiumi
Tuleviku Täht järgmised andekad noored.
Tulevikutäht Kirke Medri
Saaremaa gümnaasiumi 11. klassi õpilane Kirke Medri tegeleb
edukalt nii näitlemise, tantsu
kui ka spordiga. Ainuüksi sel
õppeaastal on ta saavutanud
järgmised tiitlid ja tunnustused:
maakonna Koidulauliku konkursi laureaat, maakonna etlejate konkursi laureaat, maakonna
vendade Liivide konkursi grand
prix, üleriigilise vendade Liivide
konkursi publikupreemia, Rakvere teatri preemia, Eesti Draamateatri monoloogide võistluse
finalist.
Kirke eestvedamisel moodustatud näitetrupp Areverk saavutas üleriigilisel festivalil Tähetund
laureaaditiitli, Kirke ise tunnistati
parimaks naisnäitlejaks.
Tulevikutäht Martin Vesberg
Saaremaa gümnaasiumi abituriendis Martin Vesbergis särab
kaks poolt: ta on selgelt laitmatute akadeemiliste võimetega noormees, kelles avaldub sama laitmatu kultuuritalent. Martin on
edukalt osalenud kõigil noorte
solistide lauluvõistlustel, üleriigilisel võistlusel Solistica 2022 pälvis ta parima saarlase eripreemia
ja sekka Vaiko Epliku tunnustuse
omaloomingu eest.
Mar tini oma looming on
nüüdseks jõudnud helisalvestisele EP (extended play) „MÕTE“.
Oma aktiivse tegevusega paistab
ta silma loodusvaatluste, fotonduse, kirjanduse ja kõrgetasemeliste uurimistöödega. Teda on
tunnustatud riikliku auhinnaga
hea eeskuju 2021, mida annab
välja suurtoetaja Swedbank koos
Hea Eeskuju tunnustuskonkursi
žüriiga.
Martin Vesbergi mentor, Saa-

facebook.com/saaremaavald

Saare maakond on
uute tulevikusihtide
otsingul
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Noorimad Saaremaa
kodanikud said
vallajuhtidelt sünnikirjad
Kolmapäeval, 18. mail anti Kuressaare kultuurikeskuses pidulikult kätte sünnikirjad uutele vallakodanikele, kelle sünd
on rahvastikuregistris registreeritud jaanuaris, veebruaris ja
märtsis.
Üritusele oli kutsutud 86 last, kuid kohale tuli 55 last koos
vanematega, nende seas ka 2021. aasta teisel poolel sündinud
lapsed, kelle vanemad soovisid osaleda pidulikul üritusel.
Vallavanem Madis Kallas ütles oma tervituskõnes: „Lapsevanematena püüame alati pakkuda oma lastele parimat. Valides nende lapsepõlve veetmise kohaks Saaremaa, olete teinud neile väga erilise kingi. Tean seda omast käest. Siin saab
sirguda vabas ja turvalises keskkonnas, millel on ka vaimule
rikkusi pakkuda. Saaremaalt on teadagi sirgunud nii mõnedki suurkujud, kelle kujunemisaastad möödusid just siin.“
Peale sünnikirja said värsked Saaremaa valla kodanikud
kingiks lilleõie ja tibukollase vannirätiku.
Saaremaa vallas on tänavu I kvartalis registreeritud 79
lapse sünd, neist 32 on tüdrukud ja 47 poisid. Eelmisel aastal
sündis Saaremaa vallas 285 last, neist 144 poissi ja 141 tüdrukut.
Mullu oli sünnikirjade jagamine ebaregulaarne koroonapandeemia tõttu, mille pärast ei korraldatud ka 2021. aasta
teisel poolel sündinud lastele pidulikku sünnikirjade jagamist. Siiski oli võimalus vallavalitsusest sünnikiri ja kink kätte saada tänavu 1. aprillini.
Saaremaa Teataja

Tuleviku Tähe stipendiumi pälvisid Georg Paomees, Kirke Medri ja Martin Vesberg. Fotolt puudub Romet Vahter.
FOTO: Meriliis Metsamäe
SILMAPAISTVAD KULTUURIVALDKONNA TEGIJAD
Tunnustusüritusel „Meie kooliaasta parimad“ tänati ka tublisid kultuurivaldkonna tegijaid, kes tänavusel õppeaastal on saavutanud silmapaistvaid ja märkimisväärseid tulemusi üleriigilistel ja rahvusvahelistel konkurssidel, festivalidel ning võistlustel. Ühtlasi kuulub suur tänu ka noorte
potentsiaali märkavatele juhendajatele, kes neid suunavad ja innustavad
ning nende suurimate pöidlahoidjate hulka kuuluvad.
Lisaks sellele, et Kirke Medri ja Martin Vesberg on ka varem kultuuritegijate kategoorias häid preemiad ja tiitleid koju toonud, pälvisid
nüüd nende teod ja tegemised tunnustamist stipendiumiga Tuleviku
Täht 2022.
Selle kooliaasta parimad tegijad kultuurivaldkonnas
Kuressaare Hariduse kooli näitering Kreputlased – juhendaja Rita Ilves
Kirke Medri – juhendajad Rita Ilves, Matis Prostang ja Uku Pokk
Laura Putku – juhendaja Laine Sepp
Tähelill Niit – juhendaja Kati Meibaum
Triinu Paomees – juhendaja Kati Meibaum
Võimlemisklubi Pärl võistlusrühm Meliora – juhendaja Marjana Tõnisson
Lagle Levit – juhendaja Kairit Levit
Mihkel Nõu – juhendaja Kairit Levit
Hiie Kärner – juhendaja Karlis Saar
Mirjam Kana – juhendaja Õie Pärtel
Helina Tarkmeel – juhendaja Reivo Vinter
Martin Vesberg – juhendajad Eena Mark ja Diana Õun
Lindia Lallo, noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist

remaa gümnaasiumi vene keele
õpetaja Diana Õun on öelnud:
„Kas on üldse midagi, mida Martin ei oskaks? Mina ei ole seda
veel leidnud.“
Eelmisel aastal pälvis Martin
Saaremaa vallavalitsuse kaunite
kunstide noorte stipendiumi.
Tulevikutäht Romet Vahter
Romet Vahter, Saaremaa gümnaasiumi abiturient, on rahvusvahelisel tasemel noorsportlane,
kelle kindel siht on jõuda mitmevõistluses olümpiamängude-

le, jätkates sellega nii Saaremaa
kui ka Eesti spordi väljapaistvaid
kümnevõistluse traditsioone.
2021. aastal võitis Romet kuldseid ja hõbedasi medaleid nii U20
Balti kui ka U20 Eesti meistrivõistlustel.
2021. aasta tulemuste eest esitati Romet Eesti U20 vanuseklassi noormeeste aasta nominendiks kergejõustikus. Tänavu on
ta saanud kuldseid medaleid nii
Eesti U23 kergejõustiku meistrivõistlustel kui ka Eesti karikavõistlustel. Pingeliste treeningute

ja võistluste kõrval hoiab Romet
korras õppimise ja lõpetab gümnaasiumit ainult heade ja väga
heade tulemustega.
Tulevikutäht Georg Paomees
Kuressaare Hariduse kooli
9. klassi õpilane Georg Paomees
paistab silma andekusega mitmes valdkonnas. Ta oskab laulda, mängida pilli, purjetada ning
eest vedada ja esindada kogu
oma kooli. Lisaks laulmisele on
Georg õppinud viiulit, trumme,
omal käel klaverit ja küllap oskaks ta panna meloodia kõlama
veel nii mõnelgi pillil. Georgi
suurim kirg on purjetamine, ennekõike jääpurjetamine. Ta on
tulnud IceOptimisti klassis nii
maailma- kui ka Euroopa meistriks. Maailmameister oli ta juba
10-aastaselt!
Georg on Eesti jääpurjetamise
edetabeli ja Eesti jääpurjetamise karikasarja võitja, Eesti aasta
jääpurjetaja, tal on Eesti meistri
ja Saaremaa aasta noorsportlase tiitel. Eriline ja silmapaistev
tunnustus on Georgil tänavu kevadest, mil temast sai Saaremaa
merispordi seltsi jahtlaeva Maris
noorkapten.
See, et aastal 2022 on eredamad tähed just Kirke, Martin,
Romet ja Georg, ei vähenda meie
teiste noorte sära ja väärtust ning
see, kas järgmisel aastal on kirkamad mõned vanemad tähed või
vilgub eredalt mõni uus, näitab
juba tulevik.
Anne Põder
hariduse ja noorsootöö
peaspetsialist

Kriisikomisjon
uuendab hädaolukorra
lahendamise plaani
24. mail toimunud Saaremaa valla kriisikomisjoni koosolekul arutati hädaolukorra lahendamise plaani uuendamist ja
tutvuti Sandla kandi külade kriisiplaaniga. Samuti vaadati
üle komisjoni tänavune tööplaan ja alternatiivteavituse põhimõtted.
Hädaolukorra seaduse kohaselt korraldab Saaremaa vald
kolme elutähtsa teenuse toimepidevust: kaugküttega varustamine, kohalike teede sõidetavuse tagamine ning veega
varustamine ja kanalisatsioon. Seetõttu käsitletaksegi valla
hädaolukorra lahendamise plaanis (HOLP) neid valdkondi
ning vastavaid teenuseosutajaid, kelleks on AS Kuressaare
Soojus, Kuressaare Linnamajandus ja Saaremaa Haldus ning
AS Kuressaare Veevärk.
HOLPi uuendamist juhib valla kriisistaabi operatiivjuht
Gunnar Havi, kelle sõnul arutas kriisikomisjon ka koroonakriisi mõju hädaolukorra lahendamisele. Kuna koroonakriisi
ajal plaan toimis, siis otsustati, et sellest aspektist lähtudes
HOLP muudatusi ei vaja.
Viimaste aastate tervise- ja julgeolekukriisid on päevakorda toonud kogukondlike kriisiplaanide koostamise. Kuna
kriisiolukordade ennetamise ja lahendamise edukus sõltub
eri tasandite koostööst, on igati tänuväärne, kui kogukonnad arutavad ning lepivad kokku, kuidas keerulistes oludes
tegutseda.
Saaremaa valla kriisikomisjoni tööd juhib vallavanem. Komisjoni kuuluvad vallavalitsuse liikmed ning kriisireguleerimise, infotehnoloogia ja kommunikatsiooni eest vastutavad
teenistujad, vallasekretär ning esindajad Kuressaare Haigla
Sihtasutusest, ASist Kuressaare Veevärk, ASist Kuressaare
Soojus, Elektrilevi OÜst, kaitseliidu Saaremaa malevast ja
naiskodukaitsest, terviseametist, päästeameti Saaremaa päästepiirkonnast, Kuressaare politseijaoskonnast ja rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Lääne talitusest.
Anu Vares
kommunikatsioonijuht
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DETAILPLANEERINGUD
KÜBASSAARE KÜLAS KOPLI
DETAILPLANEERINGU
ESKIISLAHENDUSE AVALIK
VÄLJAPANEK JA AVALIK
ARUTELU
Saaremaa vallavolikogu algatas
30.09.2021 otsusega nr 1-3/59
Kübassaare külas Kopli detailplaneeringu (DP). DP eesmärk on
välja selgitada ehitusõiguse võimalikkus ühe elamu ja ühe abihoone
ehitamiseks ning ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks. DPga tehakse ettepanek vähendada ranna
ehituskeeluvööndit planeeritava
hoonestusala ja juurdepääsutee
ulatuses ning seega muuta Pöide
valla üldplaani.
Vastavalt planeerimisseaduse
§ 142 lg 2 ja § 82 lg 5 teatame,
et Kübassaare külas Kopli DP
eskiislahenduse avalik väljapanek toimub ajavahemikul
16.06.–16.07.2022.
DP materjalidega on võimalik
tutvuda paberil Saaremaa vallamaja (Tallinna tn 10, Kuressaare)
III korruse ruumis nr 308 (kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.kallas@
saaremaavald.ee, tel 452 5094)

ning valla kodulehel https://gis.
saaremaavald.ee/failid/DP/
DP-21-018/.
Planeerimisseaduse § 82 lg 2
kohaselt on avaliku väljapaneku
jooksul igal isikul õigus avaldada
eelnõu kohta arvamust.
DP eskiislahenduse avaliku
väljapaneku tulemuste avalik
arutelu toimub 25.07.2022
kell 16 Tallinna tn 10 II korruse suures saalis. Avalikul arutelul
tutvustab vallavalitsus avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke
arvamusi ja oma seisukohti nende
kohta.
KURESSAARE LINNAS KALEVI
TN 36 DETAILPLANEERINGU
KEHTESTAMINE
Saaremaa vallavalitsuse
17.05.2022 korraldusega
nr 2-3/815 kehtestati Kuressaare linnas Kalevi tn 36 detailplaneering (DP). DP ala hõlmab
Kuressaare linnas Kalevi tn 36
(34901:003:0226) katastriüksust.
DP eesmärk on muuta kinnistu
sihtotstarve äri- ja tootmismaaks
ning määrata ehitusõigus kontor-

Sotsiaaltranspordi
teenuse osutamine
vallas jätkub
Kahe aasta jooksul 1. juunist
2020 kuni 31. maini 2022 osutati
Saaremaa vallas sotsiaaltransporditeenust Euroopa sotsiaalfondi
rahastatava katseprojekti „Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine“ raames.
Seejuures kogukulust 85% oli
toetus ja 15% valla omaosalus.
Projekti abikõlblik kogukulu oli
640 000 eurot. Üle Eesti (Pärnumaa, Tartumaa, Põlva- ja Võrumaa ning Saaremaa) katsetati
erinevaid mudeleid teenuse osutamiseks. Mõnel pool katsetamine veel kestab. Saaremaal leidsime
teenuse osutajad riigihankega.
Nii vabanesid sotsiaaltöötajad
sellest tööst ning said keskenduda
rohkem oma põhitööle.
Nüüd, kui projekt läbi, kuidas
edasi?
Saaremaa vald on otsustanud
teenust jätkata ja korraldanud
uue riigihanke. Riigi rahastust
praegu veel ei ole (võibolla tuleb
see tulevikus) ja hakkama peab
saama valla oma eelarve vahenditega. Teenuseosutajad on
leitud (kõik ka varasemad tegijad) ja lepinguperiood on kaks
aastat. Pakutud hinnad osutusid
oodatust kõrgemaks ja seetõttu
on vaja kasutada eelarveraha
ratsionaalselt. Peale tavasõitude

on võimalik tellida ka ratastoolisõite (sh trepironija kasutamisega), raamitransporti ja sõite
mandri raviasutustesse.
Kui varem oli sotsiaaltransport Saaremaa vallas tasuta,
siis nüüd on kliendile väike
omaosalustasu. Alates 1. juunist
2022 on Saare maakonna haldusterritooriumil sotsiaaltransporditeenuse omaosalus ühel
sõidusuunal 1 euro. Omaosalus tuleb tasuda vahetult teenust
osutava sõiduki juhile.
Omaosalus ühel sõidusuunal
Tallinna on endiselt 18 eurot,
Tartusse 27 eurot ning Pärnusse või Haapsallu 13 eurot.
Saaremaal sõidutavad kliente
küll peamiselt taksod, kuid tegemist ei ole siiski taksoteenusega.
Taksofirmad teevad sotsiaal
transpordi sõite vallaga sõlmitud hankelepingu alusel.
Sõidud peab ette tellima vähemalt kaks tööpäeva. See võimaldab veokorraldajal sõite logistiliselt paremini planeerida ja
klientide sõite ühildada.
Head sotsiaaltranspordi kasutamist!
Aare Voksepp
sotsiaaltranspordi projektijuht
Piret Tenno
sotsiaalosakonna juhataja

SOTSIAALTRANSPORT SAAREMAA VALLAS
Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk: võimaldada teenust vajaval isikul
kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või
õppeasutusse sõitmiseks, avalike teenuste kasutamiseks või muudeks
igapäevaeluks vajalike toimingute teostamiseks.
Sotsiaaltransporditeenust on õigustatud saama isik, kellel füüsilisest või psüühilisest erivajadusest tulenevalt esineb takistusi isikliku
või ühissõiduki kasutamisel.
Kuidas teenust saada? Teenuse saamiseks peab teenust vajav inimene või tema lähedane pöörduma oma piirkonna sotsiaaltööspetsialisti poole, kes hindab abivajaduse ja teeb sellekohase otsuse, mis
väljastatakse taotlejale kirjalikult.
Sõidu tellimiseks saatke teade e-posti aadressile sotsiaaltransport@saaremaavald.ee või helistage telefonil 452 5135 vähemalt
kaks tööpäeva enne sõidu toimumise aega. Telefonile vastatakse
tööpäevadel E–N kell 8.30–16, R kell 8.30–14.30.

Allikas: Saaremaa vallavalitsus

laohoone ehitamiseks. Katastriüksuse piire ei muudeta, sihtotstarbeks on planeeritud 80% ärimaa ja
20% tootmismaa.
Krundile on lubatud rajada
üks äri- ja tootmisfunktsiooniga
hoone (maksimaalselt 478 m2,
kui hoone rajada kogu ulatuses
mittekonsoolsena, või 632 m2,
kui hoone rajada parkimisala kohal
konsoolse II korrusega). Lubatud
kõrgus on 9 m ja üks kolmandik
hoone ehitisealusest pinnast kuni
12 m. Juurdepääs on kavandatud
Tehnika tänavalt mööda Kalevi
tänavat. Kavandatud on teeservituut Kalevi tänava ulatuses, et
tagada juurdepääs eelkõige Kalevi tn 38, 40 ja 42 kinnistutele.
Veevarustus ja kanalisatsioon on
planeeritud tsentraalsed.
DP on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla
kontaktvööndi ühisplaneeringuga.
DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle
lähiümbruse kultuuri- ning looduskeskkonnale, majanduslikele ja
sotsiaalsetele aspektidele. DP ja
selle kehtestamise korraldusega

on võimalik tutvuda valla kodulehel www.saaremaavald.ee/detailplaneeringud/kehtestatud.
MÄNDJALA KÜLA
MÄNNIVÄLJA
DETAILPLANEERINGU
KEHTESTAMINE
Saaremaa vallavalitsuse
24.05.2022 korraldusega
nr 2-3/851 kehtestati Mändjala küla Männivälja detailplaneering (DP). DP ala hõlmab
Mändjala külas Männivälja tee 1
(34801:008:0552), Männivälja
tee 2 (34801:008:0558), Männivälja tee 3 (34801:008:0553),
Männivälja tee 4
(34801:008:0559), Männivälja
tee 5 (34801:008:0554), Männivälja tee 6 (34801:008:0560),
Männivälja tee 7
(34801:008:0555), Männivälja
tee 8 (34801:008:0561), Männivälja tee 9 (34801:008:0556),
Männivälja tee 10
(34801:008:0562), Männivälja
tee 11 (34801:008:05527) ja
Männivälja tee (34801:008:0551)
katastriüksust ja osaliselt Kadari-

ku (34801:008:0341), Armanni
(34801:008:0351) ja Holgeri
(34801:008:0422) katastriüksust.
DP eesmärk on jagada olemasolevad elamumaa maaüksused,
määrata ehitusõigus, planeerida
teed ning liikluskorraldus, määrata
tehnovõrkude ja -rajatiste paigutus ning servituutide ja kitsenduste vajadus. DPga krunditakse
ümber olemasolevad elamumaa
katastriüksused nii, et alale moodustatakse kokku 21 elamumaa
katastriüksust (suurus vahemikus
2839–6883 m2), üks transpordimaa katastriüksus, üks üldkasutatava maa ja üks tootmismaa
sihtotstarbega katastriüksus.
Maksimaalne ehitisealune pind
on 250 m2 (lisaks on lubatud
rajada kaks kuni 20 m2 suurust
väikeehitist). Lubatud hoonete
suurim arv on kolm (lisaks kaks
väikeehitist), kõrgus elamul kuni
8 m, abihoonetel kuni 6 m, elamu
korruselisus üks põhikorrus ja
üks katusekorrus. Üldkasutatava
maa katastriüksusele on lubatud
rajada külaplatsi jaoks vajalikke
rajatisi (nt külakiik, lõkkeplats, var-

Sotsiaalvaldkonna projektidele
jagati toetusi
7. märtsist 31. märtsini oli
avatud sotsiaalvaldkonna
projektide taotlusvoor. Taotlusi olid esitama oodatud
mittetulundusühingud, sihtasutused ja seltsingud. Taotlusvooru toetusfondi suurus
oli 16 000 eurot ning ülempiir
taotluse kohta 2000 eurot.
Projektivooru esitati kokku 14 taotlust kogusummas
17 482 eurot.
Oluline oli sündmuse või
tegevuse seos Saaremaa valla
lastekaitse ja sotsiaalhoolekande arengukava eesmärkide elluviimisega ning elanike
toimetuleku ja heaolu parendamisega. Veel peeti tähtsaks
uudseid tegevusi kitsaskohtade
lahendamisel ja kogukonna
kaasatust.
Hindamiskomisjon otsustas
14 taotlusest rahuldada täismahus kümme ja osaliselt neli
taotlust.
Karoliina Roomets
sotsiaaltöö peaspetsialist

SOTSIAALVALDKONNA TAOTLUSVOORUST
TOETUSE SAAJAD

(taotleja, projekt, toetussumma eurodes)
Täismahus toetatud projektid
Saarte kurtide ühing, „Saaremaa kurtide aktiivsuse ja heaolu parendamine“ – 350; MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus
KENA, „Elukaareülene vaimne tervis“ – 2000; Saare maakonna
arengupuuetega inimeste tugiühing, „Vabadus, iga-aastane
Eesti vaimupuudega inimeste spordi- ja õppelaager“ – 1500; MTÜ
Leisi Seeniorid, „Mälutreening“ – 900; MTÜ Saaremaa Puuetega Inimeste Koda, „Osalemine XIII vabariiklikul erivajadustega
inimeste laulu- ja tantsupeol Viljandis“ – 1170; jalgpalliklubi FC
Kuressaare, „Funktsionaaltreeningud klubi noortele“ – 2000;
Saaremaa pimedate ühing, „Rahvusvaheline valgekepi päev“ –
460; Saare maakonna invaühing, „NORA maja projekt“ – 2000;
MTÜ Õnneonn, „Soojapidavad elu- ja olmeruumid“ – 1900; Saare
maakonna pensionäride ühendus, „Sisukad päevad väärikatele
Kagu-Eestis“ – 1200.
Osaliselt toetatud projektid
MTÜ Aadam ja Eva, „Perekooli loengud rasedatele ja nende lähedastele raseduse, tulevaste laste ja perede toimetuleku toetamiseks“ – 465; MTÜ Saaremaa Puuetega Inimeste Koda, „Ajaga
kaasas“ (koolitus puuetega inimeste organisatsioonide juhatusele)
– 955; MTÜ Saaremaa Puuetega Inimeste Koda, „Saaremaa
valla puuetega inimeste toodete laat Oma Asi“ – 500; seltsing
Orissaare Eakad, „Õppereis (Läänemaa)“ – 600.

Teetööd jõudsid Pikale tänavale
24. mail alustati remonti Kuressaares Pikal tänaval Pika ja Pargi tänava ristmikust kuni Pika
ja Põik tänava ristmikuni. Abivallavanem Mikk
Tuisu sõnul on tegu käimasolevate rekonstrueerimistööde kõige keerulisema osaga, kuna korraga tuleb uuendada nii vee-, kanalisatsiooni-,
sademevee- kui ka soojatorustikud. Selle lõigu
veetorustike osaga loodavad ehitajad valmis jõuda enne jaanipäeva. Töö käigus eemaldati korterelamu Pikk tn 1 eest kaks puud, mis saanuksid
tugevalt kannatada trasside rajamise käigus, samuti tehakse sinna uus korralik kõnnitee, mis
tagab mugavama liiklemise kõigile.
Jaanipühade aegu tuleb töödesse väike paus.
Juulikuus jätkatakse töid mööda Põik tänavat
kuni A. Lutsu, Lasteaia ja Põik tänava ristumiseni. Ajagraafiku järgi lähevad tööd augustis
edasi mööda Lasteaia tänavat kesklinna poole
kuni Kauba tänavani. Septembris jätkuvad tööd
Lasteaia tänaval teises suunas: A. Lutsu, Lasteaia
ja Põik tänava ristmikust kuni Pika ja Lasteaia
tänava ristmikuni ning sealt edasi Pikal tänaval
kuni Tiigi ja Pika tänava ristmikuni.
Lõplik tööde valmimise tähtaeg on septembri lõpp. Tööde lõppfaasis taastatakse ka teekate
ning rajatakse osaliselt uued kõnniteed.
Saaremaa Teataja

töödeala (sõidutee,
taastatakse asfalt
betoonkatend)
töödeala (sõidutee,
taastatakse asfalt
betoonkatend)
rajatav/taastatav
betoonkivisillutis
(kõnniteed)

jualune), puurkaev ning alajaam.
Juurdepääs on Kuressaare–Sääre
tugimaanteelt, sealt edasi mööda
Leebemetsa teed, Ohaka teed ja
Tiitsumetsa taluteed.
Elektrivarustuse tagamiseks
tuleb rajada uus alajaam. Veevarustus tagatakse ühispuurkaevude
baasil. Kanalisatsioon ühendatakse
olemasoleva ühiskanalisatsioonivõrguga, mille liitumispunkt asub
Mändjala kergtee T18 kinnistul.
Liitumistorustik on planeeritud
kulgemisega mööda Leebemetsa
teed. Kanalisatsioonitorustik tuleb
projekteerida tervikliku lahendusena Vana-Värava ja Männivälja
tee arendustel ühine.
DP on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla
kontaktvööndi ühisplaneeringuga.
DP elluviimisega ei avaldata olulist
mõju tegevuse ala ning selle lähiümbruse kultuuri- ja looduskeskkonnale, majanduslikele ja sotsiaalsetele aspektidele. DP ja selle
kehtestamise korraldusega on
võimalik tutvuda valla kodulehel
www.saaremaavald.ee/detailplaneeringud/kehtestatud.

VALLAVOLIKOGU
26. MAI VOLIKOGU
ISTUNGIL
Infotunnis andis vallavanem
Madis Kallas ülevaate Saaremaa vallavalitsuse tegevusest
seoses Ukraina sõjapõgenikega.
Istungil vallavolikogu:
• Võttis vastu Saaremaa valla
2022. aasta I lisaeelarve kogumahuga 5 551 102 eurot.
• Kinnitas Saaremaa valla
2021. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande.
• Andis vallavalitsusele nõusoleku võtta Kuressaare jalgpallihalli rajamiseks rahaline
kohustus 2 700 000 eurot, et
korraldada vastav riigihange.
• Andis vallavalitsusele loa
sõlmida haldusleping sotsiaalkindlustusametiga ajutise kaitse saanud Ukraina sõjapõgenike Saaremaa valda elama asumisel tekkivate kulude katmise
korraldamiseks.
• Andis loa võõrandada vallavara otsustuskorras ASi Kuressaare Veevärk aktsiakapitali
suurendamiseks mitterahalise
sissemakse teel.
• Lõpetas Mustjala piirkonnas
Kugalepa külas Kuldimäe ja Liivaranna külas Liiva-Leiva detailplaneeringute koostamise.
• Võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Mustjala külas Sirgu detailplaneeringu.
• Tunnistas osaliselt kehtetuks Kuressaare linnavolikogu
23.10.2014 otsusega nr 41
kehtestatud Kuressaare linnas
Kauba tn 18 detailplaneeringu
Kohtu tn 7d katastriüksuse osas.
• Tunnistas kehtetuks Lümanda vallavolikogu 13.09.2010
otsusega nr 40 kehtestatud
Lümanda spordikompleksi detailplaneeringu.
• Võttis vastu ja saatis avalikule väljapanekule Salme piirkonnas Tehumardi külas Kuuse
detailplaneeringu.
• Jättis algatamata Kaarma
piirkonna Abruka küla Villemi
detailplaneeringu.

Andrus Lulla
volikogu nõunik

Saaremaa Teataja

2. juuni 2022

Tunnustati aineolümpiaadide parimaid

27.

mail Kuressaare
kultuurikeskuses
p e e t ud t u n nu s tusüritusel „Meie kooliaasta
parimad 2022“ anti tänukirjad
ja meened üle ka maakonna aineolümpiaadidel I koha ning
üleriigilistel aineolümpiaadidel
I–X koha saavutanud õpilastele
ja nende juhendajatele.
Maakonna/piirkonna aineolümpiaade toimus 2021/2022.
õppeaastal 14. ainevaldkonnas
(matemaatika, füüsika, keemia,
emakeel, inglise keel, geograafia, bioloogia, loodusteadused,
kunstiõpetus, muusikaõpetus,
ajalugu, lingvistika, informaatika, õpioskused). Lisaks osaleti
mõttespordi olümpiaadidel.
Märkimisväärseid tulemusi saavutas 60 õpilast koos neid
juhendanud õpetajatega üheksast koolist (Kuressaare Hariduse kool (KHK), Kuressaare
Nooruse kool (KNK), Orissaare
gümnaasium (OG), Saaremaa
gümnaasium (SG), Kuressaare Vanalinna kool (Kuressaare
VK), Muhu põhikool (Muhu
PK), Valjala põhikool (Valjala
PK), Leisi kool (Leisi K), Lümanda põhikool (Lümanda PK)).
Saavutused üleriigilistel
olümpiaadidel
Üleriigilistel aineolümpiaadidel jõudis 1.–10. koha hulka 11
õpilast neljas ainevaldkonnas
(inglise keel, bioloogia, geograafia, õpioskused) kolmest koolist
(SG, KHK, Valjala PK).
Üleriigiliste olümpiaadide
saavutused: õpioskuste talgutel
III koht – Kuressaare Hariduse
kooli 6. klassi võistkond koos-

Üleriigilistel õpioskuste talgutel saavutas III koha Kuressaare Hariduse kooli 6. klassi võistkond. Pildil rõõmustavad
võidu üle Remi Ool (vasakul) ja Edward Lulla.

seisus Krita Kilumets, Edward
Lulla, Eudora Kask, Helerin
Viktoria Tüür, Lenna Haandi,
juhendaja Reeli-Alli Kaesvelt.
Inglise keele olü mpiaadil VI koht – Triinu Vipre
(12. kl, SG), VII koht – Merit
Matt (11. kl, SG), IX koht – LiisMarii Kangur (11. kl, SG). Kõigi
kolme õpilase juhendaja on õpetaja Reet Lulla. VIII koht – Romet Vahter (12. kl, SG, juhendaja Marju Roberts), X koht – Eva
Sõmmer (12. kl, SG, juhendaja
Riina Haljas).
Geograafiaolümpiaadil VI
koht – Saskia Saar (8. kl, Valjala
PK, õpetaja Ülle Lahi). Bioloogiaolümpiaadil IX koht – Siim

Vatsfeld (7. kl, KHK, juhendajad Inge Vahter, Mart Mölder) ja
Merit Matt (11. kl, SG, õpetajad
Agnes Heinla, Inge Vahter).
Üleriigilisel mõttespordi
olümpiaadil saavutasid märkimisväärseid tulemusi Saaremaa
gümnaasiumi ja Kuressaare Hariduse kooli õpilased. SG võistkond saavutas gümnaasiumiastmes I koha neljas valdkonnas
(gomoku, sudoku, ristsõnad,
koondarvestus), individuaalselt
ristsõnades pälvis I koha Otto
Tuuling (SG) ja sudokus I koha
Kristiin Pulk (KHK), mõlema
õpilase juhendaja on Arne Loorpuu.
Saavutused maakonna
olümpiaadidel
Maakonna aineolümpiaadi võitjaid on kokku 54 õpilast 14. ainevaldkonnas.
Üheksa õpilast saavutas
I koha kahes aines: Krita Kilumets (6. kl KHK) bioloogias ja
õpioskustes, Illimar Kirss (8.
kl, KHK) keemias ja loodusteadustes, Jaagup Rang (9. kl,
KHK) matemaatikas ja ajaloos,
Juhan Tuulik (9. kl, Lümanda
PK) füüsikas ja bioloogias, Merit Matt (11. kl, SG) bioloogias
ja geograafias, Thomas Hendrik Liiv (11. kl, SG) keemias ja
emakeeles, Ekke Jaak Valge (12.
kl, SG) matemaatikas ja füüsikas, Martin Vesberg (12. kl, SG)
bioloogias ja geograafias ning

Voldemar Kirss (12. kl, SG) keemias ja lingvistikas.
Saaremaa Fond ja
vallavalitsus tunnustavad
Endiselt toetab Saaremaa Fond
silmapaistvaid tulemusi saavutanud õpilasi ja igal aastal premeeritakse ka parimat juhendajat/õpetajat 250 euroga.
Üleriigilisel aineolümpiaadil
I koha saavutanut premeeritakse
120 euroga, II–X koha saavutanut aga 25 euro väärtuses raamatupoe kinkekaardiga.
Saaremaa vallavalitsus tunnustab heade õpitulemuste eest
maakonna aineolümpiaadidel
I–III koha saanuid ja üleriigilistel aineolümpiaadidel I–X koha saavutanud õpilasi ja nende
õpetajaid tänukirja, aineolümpiaadi logoga klaasauhinna,
pastapliiatsite ja raamatupoe
kinkekaartidega.
Nagu eespool kirjas, siis maakonna aineolümpiaadidel I koha
ning üleriigilistel aineolümpiaadidel I–X koha saavutanud õpilastele ja juhendajatele anti tänukirjad ja meened üle Kuressaare
kultuurikeskuses.
Maakonna aineolümpiaadidel II–III koha saavutanutele
saadetakse tänukirjad ja meened koolidesse, kus need õpilastele ja õpetajatele kooli lõpuaktustel kätte antakse.
Meelis Kaubi
haridusnõunik

Kuidas saada kohta lasteaeda?

Mida arvestatakse koha
määramisel
Kõigepealt võetakse lasteasutusse vastu teeninduspiirkonnas
elavad lapsed, eelistades võimaluse korral lapsi, kelle pere teised

KÜSIMUS

Milliste ürituste korraldamiseks
peab taotlema vallavalitsuselt
avaliku ürituse luba?

S

aaremaa sündmuste kalender on kirju
kut rahvariidesiilik. Ja seega on suvehakul igati mõistlik taas meelde tuletada,
millal on vaja ja kuidas taotleda vallalt avaliku ürituse luba.
Mis on avalik üritus ja avalik koht?

Kristel Peel
kultuuri- ja
spordiosakonna
juhataja

11. klassi füüsikaolümpiaadi võitis Marie Eike Rebane Saaremaa gümnaasiumist. Teda õnnitlevad vallavanem Madis Kallas ja abivallavanem Maire
Käärid. FOTO: Meriliis Metsamäe

Palju on küsitud, kuidas saada
lapsele lasteaiakohta. Laste vastuvõtul lasteaedadesse järgime
koolieelse lasteasutuse seaduses
sätestatut, Kuressaare puhul ka
Kuressaare linna munitsipaallasteasutustesse laste vastuvõtu
ja sealt väljaarvamise korda.
Kõikidel meie lasteaedadel
on teeninduspiirkond, mis ühtib üldjuhul endiste valdade
piirkondadega. Kuressaare on
arvestatud ühe piirkonnana ja
kõik Kuressaare lasteaiad teenindavad tervet linna, lisaks ka
linnalähedasi piirkondi, kus lasteaedu ei ole (nt Abruka, Nasva,
Upa, Muratsi jne).
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lapsed käivad samas lasteaias.
Pärast teeninduspiirkonna laste vastuvõttu võetakse vabade
kohtade olemasolul vastu lapsi
ka väljastpoolt piirkonda, eelistades esmajärjekorras sama
valla lapsi. Isiku elukohaks loetakse Eesti rahvastikuregistrisse
kantud elukoha aadressi ning
see peab olema lapsel ja lapsevanemal sama.
Kohtade planeerimisel tagatakse esmalt kohad vanuselt
vanematele lastele, lapse vanust
arvestatakse seisuga 30. september. Taotlus lasteaiakoha
saamiseks tuleb esitada valda
õppeaastale eelneval kevadel
15. aprilliks – kõik selleks ajaks
esitatud taotlused loetakse ühel
ajal esitatuks ja ajalist järjekorda
ei ole. Nagu mainitud, siis kõigepealt arvestame lapse vanust
ja pere juba lasteaias käivaid
õdesid-vendi, seejärel võetakse

koosmõjus oluliste asjaoludena
arvesse lasteaiakoha kasutamise algusaega, lapsevanema töötamist lasteaias, elukohta ning
lapsevanema eelistust lasteaia
valikul.
Juhul kui lapsevanema poolt
esimese eelistusena valitud lasteaia vastavas vanusegrupis vaba
koht puudub, pakutakse kohta
mõnes teises Kuressaare linna
lasteaias. Õppeaasta keskel võetakse uusi lapsi vastu vaid vabade kohtade olemasolul.
Laste arv aedades kasvab
aasta-aastalt
Tänavu kevadel laekus 15. aprilliks lasteaiakoha soovijatelt
348 taotlust, millest 29 on lasteaia vahetuse sooviga ja esimese
lasteaiakoha taotlejaid on 319.
Taotlused jagunesid suhteliselt
ootuspäraselt: 215 taotlust linna lasteaedadesse ja 114 maale.

Enim taotlusi laekus Pargi lasteaeda, kus 29 kohale soovis saada
104 last. Kohapakkumise oleme
eelmise reede seisuga teinud 279
lapsele. 42 last on koha ootejärjekorras, ülejäänud on kas lasteaeda mineku aasta võrra edasi
lükanud, otsustanud eralasteaia
kasuks või muul põhjusel taotluse tühistanud.
Praegu vaatame võimalusi,
kuidas ootejärjekorras olevatele
lastele lisakohti luua, ning võtame vanematega, kellega me veel
kontakti ei ole saanud, kindlasti
ühendust.
Ülevaatlikult saab öelda, et
pea kõik lasteaiad on lapsi täis.
2020. sügisel oli meie lasteaedades 1345 last, 2021. aastal 1427
ja sellel sügisel hakkab lasteaia
poole tõttama 1458 last.
Maarja Pildre
alusharidusnõunik

Avalik üritus on avalikus kohas toimuv
ja avalikkusele avatud lõbustusüritus,
võistlus, etendus, kaubandusüritus või
muu selline koosolemine, mis ei ole avalik koosolek.

Avalik koht on aga määratlemata isikute
ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala,
ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk. Lihtsustatult on see koht, mis ei ole eraomandis ning on
kõigile ligipääsetav.
Avalikuks ürituseks ei loeta valla enda hallatava asutuse tegevust oma tegevuskohas.
Seega igasuguse ürituse – tantsupidu, vabaõhukontsert, rahvapidustus, rongkäik, laat, spordiüritus jms, mis toimub avalikus
kohas – korraldamine, mis toimub korraldajale mittekuuluvas
avalikus kohas, vajab vallavalitsuse kirjalikku luba.
Küll aga ei pea avaliku ürituse luba taotlema korraldaja, kelle
sündmus toimub tema enda territooriumil, kui üritus vastab
valdaja põhikirjalisele tegevusele ja ehitise kasutusloas määratud
kasutusotstarbele ning üritusega ei kaasne kõrgendatud turvariski.
Illustreeriva näitena võib tuua olukorra, kus rahvamaja korraldab oma õuel mõnd avalikkusele mõeldud üritust, siis selleks nad
eraldi luba taotlema ei pea. Kui huvikool kasutab oma tegevuste
läbiviimiseks koolistaadionit, ei ole ka neil vaja luba taotleda.
Soovib aga seesama rahvamaja või huvikool üritust korraldada
näiteks Kuressaare keskväljakul, on tegemist avaliku üritusega
avalikus ruumis ning selleks on vaja saada kohaliku omavalitsuse
nõusolek ja muud kooskõlastused.
Kas jaanitule tegemiseks on vaja luba?

Eraldi võiks välja tuua jaanipäevade korraldamise, mis mõnikord toimuvad rahvamaja või külaseltsi enda platsil ja justkui
ei vajaks seetõttu avaliku ürituse luba. Jaanipäeva puhul on
aga avaliku ürituse korraldamise ja pidamise korra järgi tegemist kõrgendatud turvariskiga üritusega, kuna seal enamasti tehakse lahtist tuld.

Lisaks on kõrgendatud turvariskiga üritused need:
1) millega kaasneb liikluse ümberkorraldamine;
2) mille pidamisel toimub alkohoolsete jookide pakkumine
või jaemüük (v.a üritus, mis toimub alalise müügikohaga siseruumis);
3) mida peetakse ehitises või kohas, mis ei ole selleks ette nähtud, või valla haldusterritooriumi kohal olevas õhuruumis;
4) mille pidamisel kasutatakse ajutist ehitist (nt tribüün, lava,
suuremõõtmeline telk või konstruktsioon) või muud inimese
elule ja tervisele ohtu kujutavat lisainventari (v.a spordiüritused
ja etendusasutustes toimuvad üritused);
5) mille toimumise kohaga piirnev ala või kus toimuv tegevus
või kasutatav lisainventar võib kujutada ohtu inimese elule, tervisele ja turvalisusele või varale;
6) mille pidamisel kasutatakse pürotehnilisi tooteid, tehakse
tuletöid või kasutatakse lahtist tuld.
Kui üritus mõnda neist tingimustest täidab ehk sellega kaasneb kõrgendatud turvarisk, tuleb loa taotlusele lisada turvaplaan,
mille leiab valla kodulehelt.
Kui üritusel osaleb üle 500 inimese, peab ürituse toimumise
kohas olema tagatud meditsiiniabi, mida pakub tervishoiuteenuse õigust omava isik.

Avaliku ürituse loa taotlemine
Avaliku ürituse loa taotlemine Saaremaa vallas (sh Kuressaare
linnas) on korraldajatele väga mugavaks ja lihtsaks tehtud – valla
iseteeninduskeskkonnas (iseteenindus.saaremaavald.ee) tuleb
vähemalt 30 päeva enne ürituse toimumist esitada avaliku ürituse loa taotlus koos kõigi nõutud lisadokumentidega.
Loa taotluses märgitakse lisaks korraldaja ja ürituse andmetele informatsioon osalejate eeldatavate arvu, liiklus- ja parkimiskorralduse, kavandatava kaubandustegevuse, turvalisuse korraldamise, ettevalmistus- ja järeltegevuse kohta.
Loa taotlejal tuleb kooskõlastada taotlus Kuressaare linnas
toimuva ürituse puhul Kuressaare Linnamajandusega ja mujal
vallas vastava piirkonna teenuskeskuse juhiga. Kõik vajalikud
kontaktandmed leiab valla kodulehelt.
Looduskaitseseaduses sätestatud kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas ja kaitstaval looduse üksikobjektil on vaja kooskõlastada
loa taotlus keskkonnaametiga. Juhul, kui üritusega seoses on vaja
sulgeda tänavaid, tuleb lisaks esitada ning kui üritusega kaasneb kõrgendatud turvarisk, lisada taotlusele ka turvaplaan. Kõik
need dokumendid ja nõuded on kirjas Saaremaa valla kodulehel
kultuurivaldkonna all www.saaremaavald.ee/avalik-uritus.
Avaliku ürituse korraldamise luba väljastatakse taotlejale
15 tööpäeva jooksul alates selle registreerimisest.
Planeerige oma üritusi aegsasti ning kõikide küsimuste korral
aitame taotlejaid kultuuri- ja spordiosakonnas hea meelega.
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ARVAMUS

Me oleme nii tugevad,
kui tugev on meie
nõrgim lüli
12.

ja 13. mail toimus Gotlandi saarel Visby linnas Euroopa mereliste äärealade konverentsi (The Conference of Peripheral
Maritime Regions, edaspidi CPMR) saarte komisjoni üldkoosolek.
1973. aastal loodud CPMR tegutseb nii
regioonide mõttekoja kui ka lobiorganisatsioonina, mille eesmärk on tagada Euroopa
Liis Juulik
abivallavanem
senisest tasakaalustatum areng ning liikmesregioonide vajaduste ja huvidega arvestamine
suure territoriaalse mõjuga poliitikate kujundamises ja elluviimises.
CMPRi saarte komisjoni eesmärk on teadvustada saarelisusest tingitud püsivaid ebasoodsamaid olusid, kutsuda üles Euroopa
Liidu institutsioone ja liikmesriike pöörama
saartele erilist tähelepanu, kujundama saarte olukorra parandamiseks vajalikke poliitikaid ja viima ellu vastavaid tegevusi. Samuti
edendab komisjon saartevahelist koostööd, seda nii ühisprojektide
kui ka teiste tegevuste kaudu.
Saarte komisjoni üldkoosolek keskendus seekord saarte majanduslikule olukorrale, lähtudes jätkusuutliku arengu aspektist. Üldkoosoleku suure osa moodustasid arutlusringid, mis olid jagatud
alateemade kaupa neljaks.
Ühes sellises, mis puudutas tööjõu, rahvastiku ja eluasemetega
seotud väljakutseid, oli mul hea võimalus osaleda. Keskse
teemana tõstsin esile Ukraina sõjapõgenike saabumisega
kaasnenud eluasemepuuduse, mis on eluasemepuudust Saaremaal
üksnes süvendanud. Üldkoosolek võttis konsensuslikult vastu
deklaratsiooni, millega rõhutati vajadust võtta Euroopa Liidu tasandil
vastu pikaajaline strateegia, mis keskenduks saarte ebasoodsamate
olude leevendamisele ja näeks ette selleks konkreetsed meetmed.

S

aarte komisjoni liikmed on väga erinevad saared ja saarelised
regioonid, näiteks Küpros, Korfu, Korsika, Gozo, Mayotte, aga
ka Gotland ja Baleaari saared. Huvitaval kombel saab aga tõdeda, et
olenemata saare suurusest ja elanike arvust, olid aruteluringides esile
toodud väljakutsed ja mured tuttavad ning sarnased kõikidel liikmetel. Näiteks saarelisusest tingitud isolatsiooniga kaasnevad probleemid majanduses (kõrgemad sisendkulud, sõltuvus transpordiühendustest), jätkusuutlik turism (tasakaal keskkonnahoiu ja turistide
voo vahel), saarte hooajalisest külastatavusest tingitud väljakutsed
(hooaja pikendamine, elanikkonna kahe(kolme)kordistumine teatud perioodil), aga ka saarte julgeolek (sõltuvus nii transpordi- kui
ka elektriühendustest) ja põgenikega toimetulek. Kokkuvõttes oli
läbiv seisukoht, et tuleb minna edasi Euroopa Liidu tasandil nendele
probleemidele tähelepanu pööramisega ning poliitikakujundamises
saarelise eripära arvestamisega.
Eestis kehtib püsiasustusega väikesaarte seadus: kokkulepe, et riigi tasandil poliitikat kujundades tuleb arvestada püsiasustusega väikesaartel valitsevate oludega. Meid puudutab see Abruka, Kõinastu
ja Vilsandi vaatest ning kahtlemata on tänuväärt, et seaduse tasandil
selline kokkulepe on saavutatud. Siiski tuleb märkida, et riiklikult
on reguleerimata suursaarte seisund ja eripära ehk riigi jaoks on
Saaremaa ja Hiiumaa võrdsed Harju- või Tartumaaga.
Küllap aga nõustume kõik, et kuigi Saaremaal on elada väga kena
ja saarel elamisel on mitmeid häid külgi, ei saa näiteks meie ettevõtjad olla kuidagi võrdväärses konkurentsis mandri sama valdkonna
ettevõtjatega. Seda mitmel põhjusel, olulisim ehk see, et meie ettevõtjate sisendkulud saarelise asukoha tõttu on tahes-tahtmata kõrgemad ja transpordiühendustest sõltuvus väga suur.
Skeptikud võivad ju öelda, et alati on võimalik kolida oma ettevõte
(või elukoht) mandrile ja tegutseda seal, kuid nagu ka koroonapandeemia esile tõi, on väljaspool suuri linnu elamisel arvatust suuremad
positiivsed küljed ja inimeste soov maal elada suur. Viimane elav
näide saarelisuse haavatavusest on praamipileti kallinemine, mis ei
ole veel oma tõelist mõju ilmselt näidanud ja mille tegelikke tulemusi
saame tunda sügisel, kui selguvad andmed suviste külastajate kohta.

P

iirkondade tasakaalustatud areng Eestis ja kogu Euroopa Liidus
laiemalt on võtmetähtsusega, sest ühe piirkonna mahajäämus takerdab ka teise piirkonna edasiminekut. Ei öelda asjata, et kui tahad
minna kiiresti, mine üksi, kui tahad jõuda kaugele, mine koos. Poliitika kujundamisel tuleb arvestada saartel valitsevate ebasoodsate
oludega ning lähtuda nende mõjude leevendamisest.
Siinkohal on Eestil veel suur samm astuda, kuid Euroopa Liidu
tasandil tehakse järgmine samm 7. juunil, mil Euroopa Parlamendis
hääletatakse saarte ja ühtekuuluvuspoliitika resolutsiooni vastuvõtmise üle. Dokument, mille heakskiitmiseks on saarte komisjon pikalt
vaeva näinud, ütleb, et koostatakse strateegia, mis lähtub konkreetselt
saarte probleemidest koos rahaliste vahenditega nende lahendamiseks.
Tehakse ka ettepanek nimetada aasta 2024 Euroopa saarte aastaks.
Euroopa saarte ja ühtekuuluvuspoliitika praegust olukorda ja tulevasi väljakutseid käsitleva resolutsiooni vastuvõtmisel on kindlasti
otsene mõju ka Eestile ja Saaremaale ning loodetavasti on see eeskujuks Eesti poliitikakujundajatele, võtmaks arvesse Eesti suursaarte
eripära.
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Koostöö lapsevanemaga
algab tunnustamisest
Kristina Kallas
lastekaitsespetsialist

Lastekaitsetöö eesmärk on last
väärtustava ja lapse arengut soodustava käitumise ning elulaadi
kujundamine ühiskonnas. Selle
eesmärgi saavutamiseks töötavad lastekaitsetöötajad pidevalt
lapse ja tema vanematega, et
lapse huvid ja heaolu oleks paremini tagatud. Olulisel kohal on
koostöö, kuid keeruliste lastekaitsejuhtumite puhul ei ole lapsevanemad alati koostööaltid.
Lapsevanemast sundklient
Lapsevanemat, kes ei soovi lastekaitsetöötajaga koostööd teha, nimetatakse sundkliendiks.
Sundklient ei ole sotsiaalsüsteemi sattunud vabatahtlikult,
vaid on survestatud politsei,
kooli või lasteaia poolt suhtlema lastekaitsetöötajaga.
Sundklienti iseloomustab
vastumeelsus pakutava abi suhtes, lastekaitsetöötaja vältimine
ning koostöö mittetegemine.
Sundklient tajub lastekaitsetöötaja sekkumist pigem negatiivsena, mitte võimalusena
saada tuge.
Sundkliendi vastupanu abi
pakkumisele võib defineerida
kui hirmu muutuste ees. Lapsevanema jaoks võib praegune
olukord olla halb, kuid siiski vana ja tuttav ning ta teab, kuidas
selles olukorras toimida. Muutusele järgnev uus olukord on
tundmatu. Ometi, lastekaitsetöötajal on kohustus aidata abivajavat last ja luua koostöösuhe
sundkliendist lapsevanemaga.
Tähtis on usaldus
Koostöösuhe on kui protsess,
kus spetsialisti ülesanne on luua
empaatiline ja siiras keskkond,
mis aitab lapsevanemal olla
avatud. Koostöö eesmärk on
töötada muutuse esilekutsumise
nimel. Viimastel aastatel on laste ja peredega seotud sotsiaaltöö

nihkunud lastekaitse käsitluselt
lapse heaolu käsitlusele, kus vaadeldakse spetsialisti ja pere vahelist suhet kui partnerlust.
Partnerlusel põhinevas suhtes on tähtsal kohal turvaline ja
usalduslik vahekord, kus klient
ise sõnastab enda jaoks olulised
eesmärgid ning on võimeline
neid ka täitma. Lastekaitsetöötaja jaoks võib seesugune suhe
tuua kaasa rollikonflikti, kus
vastanduvad aitaja ja seadusega
kaasnev võimupositsioon.
Aitaja roll võimaldab kliendis tekitada usaldust ja kasvatada motivatsiooni, kuid
võimupositsioon kohustab lastekaitsetöötajat last abistama
ja rakendama seejuures toetavaid meetmeid. Paratamatult
tajuvad lapsevanemad eelkõige
lastekaitsetöötaja võimupositsiooni, mille tõttu nad ei soovi
teha koostööd.
Lapsevanema tunnustamine
Koostöösuhte loomiseks sundkliendist lapsevanemaga on vaja efektiivselt töötada vanema
vastupanu osutamise põhjustega. Sundkliendi tegelik sisemine soov on kogeda toetust, leida
mõistmist ja tunnustust. Juhul
kui inimene ei koge piisavalt
tunnustust, väljendab ta ennast
moraalsete tunnetega, nagu häbi, viha ja nördimus.
Inimese täisväärtuslik identiteet on seotud sooviga olla
tunnustatud kolmest isiklikust

MAGISTRITÖÖ KOOSTÖÖSUHTE LOOMISEST
SUNDKLIENDIGA
Saaremaa vallavalitsuse lastekaitsespetsialist Kristina Kallas lõpetas
2021. aastal cum laude Tallinna ülikooli sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse eriala magistriõppe. Tema magistritöö teema oli „Koostöösuhte loomine lapsevanemast sundkliendiga ühe Eesti valla näitel“.
Uurimuses kasutati kvalitatiivset uurimisviisi, mille valim moodustati eesmärgipärase valimi moodustamise põhimõtte alusel.
Andmete kogumiseks tehti ajavahemikul 05.–12.05.2021 kuus
ekspertintervjuud ühe Eesti vallavalitsuse lastekaitsetöötajatega.

tegurist: enesekindlusest, eneseaustusest ja enesehinnangust.
Neid kolme tegurit arvesse võttes on lastekaitsetöötaja ülesanne kliendi vastupanu olemuse
põhjal rakendada armastuse
ja hoolitsemise tunnustamist,
seaduslikkuse ning õiguste tunnustamist või kliendi isiklike
tugevate külgede tunnustamist.
Tulemused
Uurimistulemustest selgus, et
sundklient ei tunnista lapse või
tema endaga seotud probleemi
ning asetab probleemifookuse
kolmandale osalisele. Lapsevanema vastupanu osutamine on
seotud varasemate negatiivsete kogemustega kas tema enda
lapsepõlvest, varasemate lastevõi sotsiaalvaldkonna spetsialistidega.
Koostöö loomiseks ja vanema enesekindluse suurendamiseks tunnustati vanema teadlikkust olla hea lapsevanem
ning valmisolekut teha koostööd. Eneseaustuse kasvatami-

seks tunnustati vanema õigust
iseseisvalt otsustada ja võtta
vastutus last puudutavate küsimuste üle.
Ebaühtlase võimujaotuse
vähendamiseks tunnustati vanemat kui võrdset partnerit ja
lapsevanema tunnet kui loomulikku reaktsiooni. Vanema
enesehinnangu parandamiseks
tunnustati tema julgust astuda
iseseisvalt probleemi lahendamise poole. Selgus, et lastekaitsetöötaja võimupositsiooni on
kasutatud tööriistana, mille abil
püüti vähendada ebavõrdset
võimujaotust koostöösuhtes.
Tunnustamine on üks perspektiiv koostöösuhte loomiseks
lapsevanemaga ning selle aluseks on spetsialisti oskus märgata ja rakendada lapsevanema
enesekindlust, eneseaustust ja
enesehinnangut. Paratamatult
on enamik sotsiaalsüsteemi
kliente sundkliendid, kellega
koostöösuhte ebaõnnestumine
võib kaasa tuua spetsialisti läbipõlemise.

Tänavu valitakse taas Saare maakonna aasta küla
Saarte Koostöökogu jätkab
Saaremaa Kodukandi traditsiooni maakonna aasta küla
konkursi korraldamisel.
Konkursiga kutsume üles
märkama ja tunnustama oma
kodupaika, mida kohalikud
inimesed ja kogukonnad ise
väärtustavad, hoiavad ja edasi
arendavad.
Sel aastal on konkursi korraldamises küll muudatusi,
mis loodetavasti teevad osalemise põnevamaks ja annavad
võimaluse kogukonnale ühiselt
oma tugevad küljed välja tuua
ning kandideerimiseks vajalikud ettevalmistused aegsasti
ära teha.
Maakonna aasta küla valimise konkurss on avatud
1. juunist, kandidaate saab esitada kuni 1. oktoobrini.
Iga tiitlile kandideeriv kü-

la või külade piirkond peab
1. oktoobriks Saarte Koostöökogule esitama:
• motivatsioonikirja põhjenduse ja näidetega;
• kuni kolme minuti pikkuse
oma küla/piirkonda tutvustava filmiklipi.
Suunavad küsimused motivatsioonikirja koostamiseks ning
juhised filmiklipi valmistamiseks on Saarte Koostöökogu
kodulehel.
Filmiklipi valmistamiseks
on võimalik taotleda kuni 300
eurot toetust Saarte Koostöökogu projektist „Hoo andmine
kogukondade koostöövõrgustikele“.
Konkursile esitatud kandidaatide hulgast parim küla/
piirkond selgub hindamiskomisjoni ja rahvahääletuse tule-

muste summana – 1/3 lõpphindest annab rahvahääletus ja 2/3
komisjoni antud hinne.
Valdade, eelmise aasta küla
(Nasva alevik), Saare Arenduskeskuse ja Saarte Koostöökogu
esindajatest moodustatud hindamiskomisjon külastab hindamise käigus kõiki kandidaate kohapeal.
Maakonna aasta küla 2022
kuulutatakse välja kodanikupäeval, 25. novembril 2022
Salme rahvamajas koostöös
Saaremaa valla ja Saare Arenduskeskusega korraldataval
tunnustusüritusel.
Konkursi võitnud küla saab
1000 euro suuruse rahalise auhinnastipendiumi ning esindab Saare maakonda järgmisel
üle-eestilisel aasta küla konkursil.
Saare maakonna aasta küla

valitakse igal teisel aastal. Eelmisel kolmel korral maakonnas
tiitli pälvinud küla ei saa uuesti
kandideerida.
Täpsema info konkursi kohta, motivatsioonikirja koostamise juhised, filmiklipi tehnilised andmed ja teave selleks
toetuse taotlemise võimaluse
kohta leiab Saarte Koostöökogu veebilehelt: https://skk.ee/
uudised/a/saarte-koostookogu-kuulutab-valja-saare-maakonna-aasta-kula-2022-konkursi.
Täpsemat infot konkursi ja
filmiklipi valmistamise toetuse taotlemise võimaluste kohta saab Terje Ausilt telefonil
513 8767.
Terje Aus
MTÜ Saarte Koostöökogu
büroojuht
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Saare maakond on uute tulevikusihtide otsingul
Nii nagu kõik Eesti maakonnad, uuendame ka meie sel aastal oma arengustrateegiat. Selle pika ja kontorliku
märksõna taga peitub tegelikult küsimus, millisena kujutame oma elu Saaremaal, Muhus ja Ruhnus ette aastal
2035 ning millised on takistused, mis meid sellel teel kõige enam tagasi hoiavad.
Riigi soovituse põhjal lähtumegi fookuseotsinguil praeguste arenguprobleemide kindlaks tegemisest ning
neile soovitud tulevikulahenduste sõnastamisest. Valdkonnad, mida analüüsime, on majandus ja ettevõtlus,
taristu, liikuvus ja ühendused, inimareng, kestlikkus ja kliimapoliitika, sinimajandus ning energeetika. Tegime
maikuus neile kõigile ringi peale ja juunis tahame sõnastada üldise visiooni. Pärast sügisesi avalikke arutelusid
ning kaasamisi plaanime arengustrateegia volikogudele kinnitamiseks saata novembris. Ülevaate protsessist
saab Saaremaa valla kodulehelt aadressilt www.saaremaavald.ee/arengustrateegiad.
Niisiis! Mitte, et seda ei võiks teha iga päev, kuid eriti praegu on parim aeg ühiselt mõelda, milline võiks
elu meie armsatel saartel välja näha 10–15 aasta pärast?

Jaanika Tiitson, arendusnõunik

FRED SIIMPOEG
Saaremaa ettevõtjate liidu (SEL)
juhatuse esimees

1.

Eks see sõltub suuresti sellest, millise elu-, töö- ja
õpikeskkonna suudame luua.
Kõrgharidus ja töökohad on
peamised põhjused, miks inimesed siit ära lähevad või siia
(tagasi) ei saa tulla.
Võimaliku positiivse muutuse kasuks räägib see, et Eesti
IT-sektoris loodavate töökohtade arv on viimase seitsme-kaheksa aastaga rohkem kui kahekordistunud. Samuti tõestasid
pandeemiaaegsed piirangud,
et töökohustusi on võimalik
täita kodukontorist ja haridust
omandada virtuaalselt. On ka
tunda, et inimesed otsivad maalähedust ja soovivad kas alaliselt
või hooajaliselt elada linnast
väljas.
Elu Saare maakonnas peaks
olema võimalik ilma, et peaks
tegema mööndusi toodetele ja
teenustele. Ühtlasi ei peaks siinne kodanik loobuma haridusest,
soovitud ametist või muust, mis
takistaks tema isiklikku arengut. Kui toimime targalt, siis
aastal 2035 peaks see võimalik
olema ning sel juhul on meid
siin 40 000.
Mina kahe väikese lapse
isana hindan väga siinset
keskkonda lapse kasvatamiseks.
Siin on igati turvaline, piisavalt
loodust ja kõik käe-jala juures.
Kuressaares elades kehtib nii
auto kui juba ka elektritõukerattaga igale poole jõudmisel viie
minuti reegel.
See kõik on tore, aga ma poleks juba seitsmendat aastat siin
tagasi, kui mulle ei oleks tehtud
atraktiivset tööpakkumist. Mul
on palju tuttavaid ja sõpru, kes
koliksid peredega Saaremaale
(tagasi), kui neil oleks siin töökoht.
Kui suudame luua keskkonna ja eeldused, et ettevõtted,
ettevõtjad ja ka freelancer’id tahavad siin tegutseda, siis jäävad
või tulevad (tagasi) ka inimesed.
Kui tulevad inimesed, tuleb ka
sündimus.
Roheline, innovatiivne ja
efektiivne.
Näen võimalusi luua innovatsiooni meid ümbritsevate
ressursside – meri, tuul, päike –
kasutamises. Unistan, et siinsetest õppeasutustest astuvad välja
spetsialistid, kes oskavad neid
kasutada paremini kui keegi
teine ja seda meetoditega, mida
varem pole tuntud.
Saare maakond võiks olla terve Eesti jaoks uudsete digilahenduste platvorm. Näiteks minnes
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kasvõi ajutiselt üle ainult taastuvenergiale või katsetades uusi
IT-teenuseid.
Meie rohelisus võiks tähendada looduspärandi ja taastuvenergia sümbioosi. Energiarajatistega ei tohiks üle pingutada.
Tuule- ja päikesepargid võiksid
peaasjalikult katta siinset vajadust. Kui toota rohkem, peaks
olema sellest otsene kasu vallal
ja selle elanikel.
Meie oluline väärtus on ka
aeg. Kui see ei kulu ummikutes, kiiret pole ning saad
lihtsalt hetke nautida, siis seda
mõnusam on elu. Nagu ennist
mainitud, on väga tugevaks eelduseks töökohad. Sellest järgmisena on juba mõnda aega olnud
probleem üüripindade puuduses. Uus üürimaja, mis valla ja
eraettevõtjate koostöös valmis,
on väga hea projekt ning loodan,
et see ei jää viimaseks.
Samuti peame kuidagi leevendama distantsi Eesti suuremate linnadega. Praegu räägivad meie kahjuks praamipiletite
ja kütuse kõrge hind. Õnneks on
lennuliiklus viimaste aastatega
palju paremaks läinud.
Lisaks turismindusele, rohe- ja sinimajandusele võiks
saarte inspireeriv keskkond anda tõuke ka loomemajandusele.
Selle valdkonna kasv ei nõuaks
saartelt pea midagi vastu, samal
ajal toetaks teistegi värviliste
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majanduste arengut, disaini ja
tootearendust.
Õnn on ajas muutuv. Näiteks ukrainlaste jaoks on
nüüd õnn tõenäoliselt teise tähendusega, kui see oli enne
24. veebruari. Seetõttu arvan,
et aastal 2035 peaksime olema
õnnelikud nende asjade üle, mis
meil olemas on: kodu saarel,
turvatunne, pere ja sõbrad ning
toit laual.

6.

KÜSIMUSED:
1. Mitu saarlast, muhulast ja ruhnlast võiks aastal 2035 meie maakonnas elada? Praegu on meid umbes
31 800.
2. Nagu mujalgi Eestis, võiks ka Saare maakonnas sündida rohkem lapsi. Mida saavad just meie vallad ja kogukonnad selles ära teha?
3. Milline võiks olla meie identiteet aastal 2035? Millises suunas võiks see olla arenenud ja kuidas väärtustatud?
4. Mida saaksime teha, et inimestel oleks kergem Saare maakonda elama asuda?
5. Millistes eluvaldkondades või ettevõtlussektorites näed tulevikus kõige enam arengupotentsiaali meie maakonna jaoks?
6. Mis võiks aastal 2035 saarlasi, muhulasi ja ruhnlasi õnnelikuks teha?

dang oleks eranditult mahemärgisega. Usume, et rohepööre
kogu saarel, sellega kaasnev töökohtade arvu ning heaolu kasv
loob ka soodsad tingimused, et
inimesed koliksid Saaremaale,
noored tuleksid tagasi ning et
sünniks rohkem lapsi.
Oluline on tuua saarte omapära ühtse kuvandina välja
ülejäänud Eesti ja ka välisturistide seas, unustamata iga saare
enda identiteeti, folkloori ja kultuuri. Loomulikult on siinjuures
oluline silmas pidada eeltoodut:
kuvand rohesaarest, mahetoodangust ning turvalisest elu- ja
puhkusekeskkonnast.
Ikka ja jälle saame rääkida hea ettevõtluskeskkonna arendamisest ja töökohtade
arvu suurendamisest rohelise
ja jätkusuutliku majandamise
kaudu. Loomulikult on ka siin
oluline osa kõige selle tutvustamisel. Kindlasti tuleb teadvustada, et saartele mistahes maailma
paigust elama asudes on oluline
võtta omaks siinne elukultuur ja
traditsioonid.
Kuna kahjuks põlevkivi
Saaremaal ei ole ja seegi
tundub praegusel ajal iganenud
potentsiaaliga maavara, näeme
võimalusi ikka turismiteenustes, toitlustuses ja majutuses,
puhta ja maheda toidu tootmises ning nende valdkondadega
seotud teenuste ja toodete aren-
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damises. Kindlasti on olulised
ka võimalus toota roheenergiat
ning meremajandusega seotud
tegevused.
Kordame juba tuntud filosoofiat: saarte loodust
hoidev ja jätkusuutlik, puhas ja
turvaline elukeskkond ning innovaatiline ja rohemajandusele
suunatud ettevõtluskeskkond.
Loomulikult ka saarte identiteedi säilimine ja väärtustamine.

6.
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Kuna elanikkond vananeb,
oleks tore, kui Saaremaa
suudaks säilitada praeguse elanike arvu. Ideaalne oleks muidugi, kui suudaksime kasvada
vähemalt viis protsenti.
Laste sündide kasvus mängib kindlasti rolli roheline,
tervislik ja kestlik elukeskkond
ning soosiv majandusõhkkond.
Palju on räägitud Saaremaast
kui rohesaarest, kust tulev too-
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4.
TIMO PÄRN
JUSS LINDMÄE
Kena Köögi ja
koolituskeskuse
eestvedajad

kontaktirohke kogukond (ja
mõõduka hinnaga kontorilaud),
kellega sujuvalt liituda.
Kindlasti tuleks turgutada
ka kohalikku väikeettevõtlust
ja nuputada, kuidas aidata eri
suurusega ettevõtetel tuua kõrgema lisandväärtusega töökohti
saartele.
Neid on palju, kindlasti
võiks arendada keskkonda
madala sekkumise astmega süvenevat loodusturismi.
Tuleks analüüsida, kuidas
inimene saab saarel elades
kompleksselt kokku panna tasakaalus elu: meeldiv paindlik
töö, võimalikult autovaba elu,
värske suhtumisega uuendustele
avatud koolid, mõistlik hinnaga
kohalik tervislik toit.

MELE PESTI
vabakutseline
kirjutaja

1.

Tore, kui maksumaksjaid
oleks sama palju või enamgi.
Aga usun, et piir kohaliku ja näiteks suvesaarlase vahel hägustub
muudkui edasi. Üha kasvav osa
inimestest ei ole töö tõttu ühes
kohas kinni. Laste kool muudab
veel paikseks, aga ilmselt on vaid
aja küsimus, et õppimisprotsess
läheb samuti paindlikumaks ja
ühest füüsilisest kohast vähem
kinni hoidvaks. 2035. aastaks
võiks Saaremaa olla nii mõnus
elukeskkond, et siin tahetakse
üha rohkem käia, pikemalt olla
ja ka elada.
Haridussüsteemiga tuleks
kiirelt päriselt tegelema
hakata, süstida sinna värskust,
sisuliselt üle vaadata, mis on laste, õpetajate ja vanemate mured
ning kuidas neid lahendada.
Lisaks muidugi toetused lastega seotud teenustele: üks huviring tasuta, lasteaiatasu madalamaks jne. Linnaruum võiks
olla märksa lapsesõbralikum
kui praegu: kõnniteid on juurde
vaja, liiklust rahustada mujalgi kui vaid keskplatsil, mõelda
korralikult läbi, kuidas tekitada
mugav ja turvaline rattateede
võrgustik ning ka koolitranspordi süsteem, et vanemad ei
peaks vedama lapsi autoga kooli,
rikkuma nii õhukvaliteeti, kulutama naftat ja süvendama laste
vähese liikumise probleemi.
Avatud ja sõbralik. Minu
arvates ei pea eraldi panustama saarluse säilitamisele, see
juurikas on meil nagunii tugev.
Pigem võiksime katsetada erinevaid innovaatilisi lahendusi
(nt nõudetransport: püsivaks
ja laiemalt kasutusse!), moodsamaid meetodeid pakkuvaid
riigikoole, ohtralt asukohasõltumatu töö võimalusi, mõni
uus haridusasutus jne. Kui siin
on hea elada, siis ilmselgelt kolitakse ja ka sünnitakse siia aina
rohkem.
Kuressaare Edukontor on
viie aastaga tõestanud, et
tegusatel inimestel on parem
saarele tulla, kui neid ootab ees

2.

3.

4.

Lenderi
tantsurühma
mehed Taritust

1.

Arvame, et suurt demograafilist plahvatust ei tule. Kui
elanikkond suureneb, siis kummalisel kombel kriiside tulemusena – koroona, sõda, energiakriis jne. Mõneti kummaline,
et tiheasustuse populaarsus kahaneb siis, kui heaolumull lõhki
läheb.
Noori inimesi maakonda
juurde või tagasi meelitada
ei ole lihtne. Muidugi on kaugtöövõimalus, seda arendada on
nutikas, aga see ei sobi kaugeltki
kõigile. Koolide ja lasteaedade
võrgustik peab jääma ja arenema, kindlasti mitte kahanema.
Samuti üüri- ja sotsiaalkorterid
üle maakonna – kui pole kohta,
kuhu kolida, siis polegi miskit
teha.
Meil on identiteet olemas –
saarlased. Enamasti on see
positiivne kuvand. Ei pea jalgratast leiutama ja alati ei ole uus
parem kui vana. Meie eriilmelised kogukonnad, meie kultuuritraditsioonid ja vaimne pärand
– see on rikkus, milleta kaob ka
saarlus. Selle rahas mõõtmatu
rikkuse teadvustamine igal tasandil on kõige alus.
Tugev ja ühtehoidev kogukond igas maakonna paigas
kergendab uusasukate sulandumist. See tekitab turvatunde ja
annab uutele inimestele nn käitumisreeglid. Praamiühendus
peab olema taskukohane. Elukallidus ei tohi siinseid elanikke
ja siia tulijaid eemale peletada.
Loodusturism, kohapealse tooraine väärindamine,
tööstusettevõtted.
Kui elu ei käi Exceli tabeli järgi, vaid otsuseid tehakse talupojatarkusest lähtudes.

2.

3.

4.
5.
6.
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SAAME
TUTTAVAKS

Saaremaa
orhideefestival
on muutunud
butiikfestivaliks

S
Kultuuri- ja
sporditöö
peaspetsialist
Marten
Lombiots

„Olen pärit looduskaunist kohast Tabiverest, Saadjärve külje alt. Kooliteed alustasin Tabiveres ja gümnaasiumi lõpetasin Lähtel. Suurema osa täiskasvanuelust olen elanud Tartus, kuid olen töötanud ka Valgas ja Tallinnas. Paar päeva tagasi lõpetasin pika koolitee avatud ülikoolis TÜ Pärnu kolledžis ettevõtluse ja projektijuhtimise (õppesuunaks spordikorraldus) erialal.

Sport on minu elus alati suurt
rolli mänginud. Olen mänginud
korv- ja jalgpalli, sõitnud läbi
suusamaratoni ning harrastanud ka teisi spordialasid. Olen
teinud müügi- ja turundustööd, kuid suurimat naudingut
on pakkunud spordiga seotud
ametid. 2014. aastal otsustasin
alustada spordijuhi karjääri
– nii saigi minust Valga linnavalitsuse spordi- ja noorsootöö
vanemspetsialist. Lisaks olen
töötanud ka Tartu FC Heliose
nimelises jalgpalliklubis turundus- ja projektijuhina. Sport on
kultuuri osa, seega üritusi korraldades olen kokku puutunud
ka kultuurivaldkonnaga. Kes
meist ei oleks käinud vabal ajal
kultuuri nautimas?
Veel spordil peatudes, siis ka
suurem osa minu vabast ajast
on sellega seotud. Täpsemalt
olen aastast 2013 korvpalliagent,
tegelen korvpalluritele töö leidmisega Euroopas, oluline osa
on ka karjääriplaneerimisel.
Esindan teiste seas ka noort ja
andekat Orissaarest pärit Tormi
Joonatan Metslat, kes mängib
juba kolmandat aastat Itaalia
korvpalliakadeemias. Püüan ka
ennast liigutada – seega leiab
mind jõusaalist, metsaradadelt
ja merest – nii ujudes kui ka
kala püüdes. Peale spordi meeldib mulle võtta aega raamatute
lugemiseks, et uusi ja põnevaid
teadmisi omandada.
Miks Saaremaa? Minu elukaaslane on põline saarlane ning
me mõlemad armastame loodust ja rahulikku elukeskkonda, seega võtsimegi eesmärgiks
Saaremaale elama tulla. Ootan
põnevusega koostööd Saaremaa
spordi- ja kultuurirahvaga ning
soovin anda oma panuse valdkonna arengusse!“
Marten Lombiots töötab Saaremaa vallavalitsuses alates 1.
juunist.

2. juuni 2022

aaremaa orhideefestival
„Märka lille!“ on oma
seitsmeaastase ajalooga
rohkelt piirkondlikku ja vabariiklikku tunnustust pälvinud
kultuuri- ja loodussündmus
Lääne-Saaremaal. Juba teist
aastat korraldatakse selle raames orhideeretki ka Kuressaare lähedal Loode tammikus.
Tänavu toimub festival
väiksemas mahus kui eelmised, nii saame seda nimetada
lausa butiikfestivaliks. Loodusretked toimuvad väiksemate
gruppidena ja muud sündmused on suures osas vabas õhus.
10.–12. juunini toimuva
festivali programmis on juba
traditsiooniks saanud tegevused: orhideeretked loodusesse,

orhideede maalimise õpituba,
lilleline piknik-õhtusöök ja
meeleolukas kontsert.
Suure tõenäosusega õitsevad
jaanieelsel ajal suur käopõll, kaunis kuldking, hall käpp, tõmmu
käpp, pruunikas pesajuur, kärbesõis. Sõrmkäpad õitsevad
juunikuu keskpaigast juulini.
Üks sõrmkäpa liik on tänavu
erilise tähelepanu all, sest Eesti
orhideekaitse klubi valis 2022.
aasta orhideeks balti sõrmkäpa
(Dactylorhiza baltica). Saaremaal on balti sõrmkäpp levinud
rannikualadel Lääne-Saaremaal
ja Sõrves, Kuressaare lähedal
võib teda kasvamas näha Loode
tammikus, Tuule tänava ja mere
vahelisel niidul ning staadioni
taga rohumaal.

SAAREMAA VIII ORHIDEEFESTIVAL „MÄRKA LILLE!“
Reede, 10. juuni
Kl 12 orhideeretk loodusgiid Maie Meiusega algusega Loode
tammiku parklast.
Kl 15 orhideeretk botaanik Sirje Azaroviga Tagamõisa poolsaarele
Neeme külasse algusega Kihelkonna rahvamaja eest.
Kl 19 kontsert PARIIS ja BUENOS AIRES – „Šansoon ja tango“
Kihelkonna rahvamajas. Solist Erkki Otsman ja klaveril Andranik
Kechek.
Laupäev, 11. juuni
Kl 12 orhideeretk loodusgiid Maie Meiusega algusega Loode
tammiku parklast.
Kl 12 orhideeretk bioloog Erkki Otsmaniga Papissaare sadamasse
algusega Kihelkonna rahvamaja eest.
Kl 14 orhideede maalimise ja lillede värvimise õpituba peredele
Kihelkonna laululaval.
Kl 20 lilleline piknik-õhtusöök Undva külaplatsil.
Pühapäev, 12. juuni
Kl 12 orhideeretk loodusgiid Maie Meiusega algusega Loode
tammiku parklast.
Kl 12 orhideeretk elamusdisainer Anneli Teppo-Toostiga Tagamõisa
poolsaarele algusega Kihelkonna rahvamaja eest.
Orhideeretke hind 10/7 eurot, kontsert 10/8 eurot, õpituba
5 eurot. Piletid saadaval ainult kohapeal! Info ja registreerimine
tel 564 2362.
Festivali toetab Saaremaa vald

Tervislikud
harjumused saavad
toetust ka lasteaiast

Leeder-sõrmkäpp on Saaremaa
looduses püsinud tänu kõrvalisele
asukohale. FOTO: Maie Meius

Viimase aasta jooksul on
enim kirgi kütnud leedersõrmkäpp (Dactylorhiza sambucina). See orhideeliik esines
Saaremaal Austla kandis 19.
sajandil, kuid alates 1907. aastast teda enam sealt ei leitud.
Hilisematel aegadel on botaanikud leeder-sõrmkäppa otsinud Saaremaal mitmeid kordi
ja mitmetest kohtadest, aga
tulutult. Kuni eelmise aasta
juunikuuni, kui orhideeuurijad
Rainar Kurbel ja Toomas Hirse
taasavastasid leeder-sõrmkäpa
Saaremaal, kuid hoopis teises
kohas. Leeder-sõrmkäpad on
seal püsinud tänu sellele, et nad
pole olnud inimeste tähelepanu objekt, sinna kõrvalisele kohale pole inimestel asja.
„Tegemist on ikkagi niivõrd
tähelepanuväärse leiuga, et see
on Läänemere idarannikul ainukene liigi leiukoht. Igal juhul
me peame seda hoidma ja see
ei tohi muutuda turismiobjektiks,“ ütles Rainar Kurbel.
Orhideefestivali eesmärk
on õpetada laiemat avalikkust märkama, väärtustama
ja kaitsma Saaremaa looduse
unikaalseid taimeliike looduslikke orhideesid.
Maie Meius
loodusgiid

SAAREMAA NOORED KÜLASTASID BRÜSSELIT
16.-17. mail külastasid neli Saaremaa noort 40-liikmelise grupi koosseisus Brüsselis Euroopa Parlamendi liiget Yana Toomi ja tutvusid Euroopa Parlamendi tööga. Külaskäik sai võimalikuks tänu Yana Toomi
büroole.
Tutvusime ka Brüsseli vaatamisväärsustega, käisime kunstimuuseumis, muusikariistade ja koomiksimuuseumis, millest viimane avaldas kõige rohkem muljet. Samuti proovisime klassikalisi Belgia toite,
meie lemmikuks osutus Belgia vahvel.
Jäime reisiga väga rahule, kõige enam meeldis Brüsseli linna arhitektuur, mis on väga kaunis ja haruldane.
Kõige tähtsam aga: saime targemaks selles, mida Euroopa Parlamendis tehakse, ja saime aimu, kui
raske on eurosaadiku töö. Suur tänu Yana Toomile ja tema büroole selle unustamatu reisi eest ning aitäh
Sirelin Ermann
aktiivsetele noortele, kes reisist osa võtsid!

Vasakult Katrin Lindmäe (Saaremaa gümnaasium), Karola Kuldsaar (Kuressaare Hariduse kool), Yana Toom,
Anete Ige (Orissaare gümnaasium) ja Sirelin Ermann (Leisi kool).

18.–24. aprillil toimus tervist
edendavate lasteaedade (TEL)
võrgustiku eestvedamisel liikumisüritus „On koduni meetrid
ja miilid ...”. Sellest võttis osa 14
Saare maakonna lasteaeda, kokku 58 perekonda.
Liikumisüritusel osalemiseks tuli osavõtval perel liikuda looduses kas joostes, kõndides, rattaga sõites, rulatades,
rulluisutades jne. Oluline oli
liikumise ajal nutirakendusega salvestada liigutud vahemaa ja teha sellest kuvatõmmis. Soovi korral võis lisada
ka pildi liikujatest.
Kõige aktiivsemalt osalesid
ettevõtmises Kärla lasteaia
lapsed, lapsevanemad ja töötajad.
Kõikide osalejate vahel loositi vahvaid auhindu, nagu
luup, raamatud ja looduses liikumise õppemängud. Seekord
naeratas loosiõnn Pärsama,
Kärla, Tornimäe ja Kihelkonna lasteaia ühele perele ning
Kuressaare Tuulte-Roosi lasteaia kahele perele.
TELi võrgustikuga otsustas liituda 2021. aastal ka
Kuressaare Ristiku lasteaed.
„Meie lasteaiapere soovis senisest enam kujundada lastes
tervislikke harjumusi edaspidiseks eluks,“ ütles Ristiku
lasteaia liikumisõpetaja Pille
Pajoma-Lepp. „Meile on oluline, et lapsed liiguksid rohkem ja õpiksid tegema oma
toidulaual tervislikke valikuid. Nii harjuksid nad juba

Ristiku lasteaia tubli matkaja
Romet Mägi. FOTO: Krista Mägi

maast madalast pöörama tähelepanu tervislikele eluviisidele.“
Ta lisas, et enne TELi võrgustikuga liitumist lasteaed
juba pööras rõhku tervislikule toitumisele. „TELi võrgustikuga otsustasime liituda
seepärast, et saada rohkem
tuge oma senistele tegevustele. Nii olemegi sel õppeaastal
suunanud fookuse rohkem
õuesõppele ja tegevusele värskes õhus. Ristiku lasteaias on
rohkem tunde, sh liikumis- ja
muusikategevused, toimunud
õues ja seetõttu pikenes ka laste õueaeg tervikuna,“ rääkis
Pajoma-Lepp.
Ristiku lasteaia pere

Malefestivalile tuleb
mitmeid kuulsusi
3.–5. juunil toimub Kuressaares Meri Spa hotellis ja Asa
Spa hotellis III Saaremaa Coopi malefestival.

Esimesed kaks festivali
õnnestusid keerulisest koroonaajajast hoolimata kenasti,
selle kinnituseks tuleb tänavu
mängima üle 60 välismaalase 11–13 riigist! Ei olegi väga
utoopiline, et meie malefestivalist on saamas üks Euroopa
oodatumaid malesündmusi,
mis näitab kodusaare atraktiivsust ja sobivust puhkepaigaks. Kui turniiridki hästi
korraldatud, võib just malefestivalist saada Saaremaa üks
„hitte“.
Mängima tuleb üle 20 rahvusvahelise male suurmeistri, teiste hulgas malelegendid
Robert Hübner ja Jaan Ehlvest
ning paljud teised malekuulsused. Kaasa mängib kogu Eesti
ja Saaremaa maleparemik.
Festivali avaakordiks on
2. juunil Asa Spa hotellis toimuv Eesti esimaletaja Kaido Kükaotsa malesimultaan
Saaremaa maleveteranidele ja
sponsoritele, mängulaua taha
istuvad ka Mai Takkis, Jaan
Mehik, Aivar Sõrm jt.
Esimest korda kannab festival Coop Saaremaa nime,
kes on ürituse nimisponsor.
Sellise suurejoonelise ürituse
edukaks korraldamiseks on
see väga vajalik, sest annab

majanduslikku kindlustunnet
ja vaimset tuge üritust aina paremini korraldada.
Tänusõnad kõigile, kes on
festivali toetanud: Coop Saaremaa, Kuressaare Veevärk, Kuressaare Soojus, SV Torutööd,
Ruu Kivi, Saaremaa Piimatööstus, Jetoil, Wösel, Media
House, Rausingas, AJ Tooted,
Pöide Pruulikoda, Pammana
Grupp, Seitse, Kiiltrans, Saaremaa Vesi, Sportland, Anora
Estonia AS, Saaremaa Lihatööstus, Gold Fish, Pro-Solar,
Kaali trahter, Angla Tuulikumägi, Mahlamaja, Vöimalus,
Baltic Workboats, Fifaa, Saaremaa vallavalitsus ja kultuuri- ja spordiosakond, hotell
Meri, Asa Spa hotell, Hotel
Saaremaa, Saarte Hääl, Raadio
Kadi, Eesti maleliit.
Need kõik on tublid Saaremaa ettevõtted ja saarlastega
seotud firmad/asutused. Hästi
korraldatud malefestival jääb
alatiseks Saaremaa ja saarlaste
ühiseks püüdluseks ning missiooniks kodusaart maailmale
tutvustada.
Festivaliga Saaremaa malenädal ei lõpe, 6.–8. juunil mängitakse Asa Spa hotellis 52.(!)
Saaremaa karikaturniir males,
seda korraldab Saaremaa maleklubi. Häid mängijaid jagub
sinnagi mitmest riigist.
Urmas Randma
malefestivali korraldaja

Saaremaa Teata

KULTUURI- JA
SPORDISÜNDMUSED
KAARMA
ASTE RAHVAMAJA
• 2. juunil kl 19 Lendteatri
etendus „Pasjanss ehk Alatu
kättemaks“, lavastaja Väino
Uibo. Osades Kaidi Koppel,
Airè Pajur, Margus Möll, Aare
Sepp.
• 15. juunil kl 14 laste pannkoogipiknik „Suur suvine koogitegu raamatukogudes“ Aste rahvamaja hoovis. Kl 19.30 Salme
Vallateatri etendus „Tule tagasi,
Gabriel!“.
• Näitus: projekti „Õunapuude õitsemise aeg“ parimate
fotode näitus. Väljapanek
avatud 23. juunini.
EIKLA RAHVAMAJA
• 4. juunil kl 12 lastekaitsepäev.
RANDVERE RAAMATUKOGU
• 6. juunil kl 19 kohtub lugejatega ja tutvustab oma raamatut
„Poiss kadakaselt saarelt“ Raivo
Mänd.
KÄRLA
KÄRLA RAHVAMAJA
• 7. juunil kl 19 Salme
Vallateatri etendus „Veel üks
pilet“.
LAIMJALA
LAIMJALA RAHVAMAJA
• 9. juunil kl 19.30 Salme Vallateatri näitemäng „Tule tagasi,
Gabriel!“.
LAIMJALA MÕISAPARK
• 15. juunil kl 18 muinasjutuõhtu muusikaga. Polina Tšerkassova – jutuvestja ja muusik,
kes põimib kaugetelt maadelt
toodud tõsielulugusid ja muinasjutte oma imetabase muusikaga, mida esitab erinevatel
haruldastel pillidel. Kontsert on
tasuta.
LEISI
PÄRSAMA RAHVAMAJA AED
• 21. juunil kl 18 suve alguse pidu. Esinevad Reet Linna
ja Are Jaama, hoogu annavad
Lümanda Mõnusad ja Pärsama
Muigud.
KARJA RAHVAMAJA
• 17. juunil kl 20 Karja
Mõisateatri esietendus „Ema
Tereesa“.
• Näitus: juunikuus kevadlillede
näitus.
LÜMANDA
LEEDRI KÜLAVÄLJAK
• 23. juunil kl 19 Leedri
küla kokkutulek ja 500 aasta
juubel.
TARITU VABAÕHULAVA
• 20. juunil kl 19 Taritu
tubateatri esietendus „PilaPeetri testament“. Lavastaja
Tanel Ting, kunstnik Kersti
Sepp. Mängivad Aili Salong,
Harald Tõru, Toivo Prostang,
Kai Prostang, Marko Vakrõm,
Priit Salong, Matis Prostang,
Mart Kreek, Silver Õun. Kaasa
teeb Taritu segakoor, koorijuht
Anneli Tarkmeel.
• 21. juunil kl 19 Taritu tubateatri etendus „Pila-Peetri
testament“.

TRÜKIARV:
14 150
VÄLJAANDJA:
Saaremaa
Vallavalitsus
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ORISSAARE
ORISSAARE KULTUURIMAJA
• 14. juunil kl 19 kontserdituur: Duo Mänd/Krüsban & Villu
Talsi.
• Näitus: Tiina Rannaääre fotonäitus „Ürgsed Fäärid“, avatud
20. augustini.
VALJALA
VALJALA RAHVAMAJA
• 7. juunil kl 19 Lendteatri
etendus „Pasjanss ehk Alatu kättemaks“, lavastaja Väino Uibo.
KURESSAARE
KURESSAARE KESKLINN
• 16. juunil kl 18 neljapäevane
labajalg.
KURESSAARE
KULTUURIKESKUS
• Esimesel korrusel fotonäitus
Gerd Neggo 130 - „Gerd Neggo.
Tants üksnes on suverään“, avatud 30. juulini.
• Anne Olopi õlimaalinäitus
„Minu Kuressaare“, avatud
3. juunist 4. juulini.
AJAMAJA GALERII
• Tööd erakogust „Gravüürid“,
avatud 10. juunini.
KURESSAARE RAEGALERII
• Heigo Jelle skulptuurid „Puhas
maagia“, avatud 17. juunini.
KURESSAARE TEATER
• „Mask“. Kuressaare kunstikooli
õpilaste tööde näitus.
KURESSAARE
LINNASTAADION
• 5. juunil kl 14 Saare maakonna 47. tantsupeo „Tuules“
peaproov-etendus. Kl 17 Saare
maakonna 47. tantsupidu „Tuules“.
KURESSAARE LOSSIHOOV
• 18. juunil kl 18 Saare maakonna 52. laulupidu „Teel“.
LAURENTIUSE KIRIK
• 20. juunil kl 19 „Klaver tuleb
(viimast korda) külla 25!“ Rein
Rannapi suvetuur kirikutes üle
Eesti. Kontserdil kuuleb põhiliselt Rannapi popmuusika laadis
loomingut – enamiku kavast
täidavad parimad palad varasematelt tuuridelt alates Rannapi
populaarseimast klaveriloost
„Tantsib klaveril“ kõige esimeselt
tuurilt. Edasi: „Päikeseklaver“,
„Laps vaatab tähistaevast“,
„Kellade juubeldamine“ jt. Koos
lauljatega toimunud tuure
meenutavad aga klaveriseaded
Rannapi igihaljastest lauludest:
„Raagus sõnad“, „Eesti muld ja
eesti süda“, „Nii vaikseks kõik on
jäänud“, „Rahu“ ja muud palad.
Teiste heliloojate loomingust
saab kuulda tuntuimaid klassikaviise tuurilt „Meloodiad“, nagu
„Eliisele“, „Kuupaiste sonaat“,
„Türgi marss“, „Vihmapiiskade
prelüüd“ jt.
SAARE MAAKONNA
KESKRAAMATUKOGU
• Avatud 13. juunist 31. augustini E–R kl 10–18, L ja P suletud.
• Maaraamatukogude lahtiolekuajad leiab keskkogu kodulehelt
https://skr.lib.ee.
JAANITULI
• Info jaanitulede kohta ilmub
16. juuni Saaremaa Teatajas.

TEOSTAJA:
AS Postimees
Grupp
TRÜKKIJA:
AS Kroonpress

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

VALLAVALITSUSE INFOTELEFON: 452 5000.
REKLAAMI TELLIMINE:
515 7326, reklaammaakonnalehes@postimeesgrupp.ee

SAAREMAA VALLAVALITSUS ON VÄLJA
KUULUTANUD AVALIKUD KONKURSID:
• Vallakunstnik (tähtaeg 8.06)
• Ehitusinsener (tähtaeg 9.06)
Kandideerimisavaldus esitada Saaremaa Vallavalitsusele aadressil
konkurss@saaremaavald.ee või Lossi 1, 93819 Kuressaare linn.

SAMUTI ON VÄLJA KUULUTATUD AVALIKUD
KONKURSID:
• Erinevate ainete õpetajad ja tugipersonal Orissaare gümnaasiumis (tähtaeg 3.06)
• Lasteaiaõpetaja Kuressaare Tuulte Roosi lasteaias (tähtaeg 3.06)
• Vene keele ja klassiõpetaja Kärla põhikoolis (tähtaeg 9.06)
• Kokk Salme põhikoolis (tähtaeg 10.06)
• Lasteaiaõpetaja Orissaare lasteaias (tähtaeg 10.06)
Kandideerimise täpsete tingimuste ning ametijuhenditega saab
tutvuda veebilehel
www.saaremaavald.ee/toopakkumised.

JAANIKUU PÄEVAKESKUSES
• Esmaspäeval, 6. juunil kell 13 Leili Poopuu kunstinäituse „Kevad
me ümber“ avamine.
• Teisipäeval, 7. juunil kell 13 Kuressaare Hoolekande juhataja
Ene Vahteri ümarlaud.
• Teisipäeval, 14. juunil kell 13 kõneleb Saarte praost Anti Toplaan. Emad ja naised Piiblis.
• Kolmapäeval, 15. juunil kell 13 pärastlõuna tantsuga. Jaanipäeva meeleolu loob muusik Tarvo Raja.
• Näitused: fotoringi näitus „Ukraina meie südames“, Leili Poopuu
kunstinäitus „Kevad me ümber“.

MARUTAUDIVASTANE VAKTSINEERIMINE
Kuna sõjalise konflikti tõttu on Eesti leevendanud veterinaarnõudeid meie riiki Ukrainast saabuvate põgenike ning Venemaalt
naasvate ELi kodanikega kaasas olevatele lemmikloomadele, siis on
väga oluline, et teie lemmik oleks marutaudi vastu vaktsineeritud.
Nii Ukrainas kui ka Venemaal on marutaud väga laialt levinud.
Koerte ja kasside vaktsineerimine marutaudi vastu on parim viis
kaitsta oma lemmikuid surmava nakkushaiguse eest ning see aitab ennetada ka inimeste võimalikku nakatumist haigusesse, mis
lõpeb surmaga.
Koeri ja kasse saab marutaudi vastu vaktsineerida ja kiibistada
Pähkla piirkonnas laupäeval, 18. juunil:

• kl 10 Kuuse bussipeatuses, kl 10.10 Pähkla külas (kortermajade juures), kl 10.30 Pähkla külas, kl 10.45 Saia bussipeatuses,
kl 10.55 Vantri bussipeatuses, kl 11 Helme mõisa juures,
kl 11.05 Aste külas töökoja teeristis, kl 11.10 Hakjalas Ritsu talu
juures, kl 11.20 Aste kaupluse (Coop) juures, kl 11.50 Kellamäe
kivitööstuse vastas bussipeatuses.
Marutaudi vastu vaktsineerimine on tasuta, transpordi eest tasuda kolm eurot. Mikrokiibi paigaldamine maksab 16 eurot (sisaldab
kiibi hinda). Võimalus vaktsineerida koeri ja kasse kompleksvaktsiiniga (20 eurot). Koduvisiidi soovijail enne helistada (visiiditasu
20 eurot, lisandub transpordi maksumus). Müügil on lemmikloomade parasiidivastased ravimid.
Info tel 5621 7760, volitatud veterinaararst Gaili Tiitma.

MUUDATUSED MAAKONNALIINIDE
SÕIDUPLAANIDES
Kohalike elanike soovil lisati alates 1. juunist Aste–Pähkla–Kuressaare liinidele (nr 3104-1, 3104-2, 3201, 3207-1, 3207-2,
3208-1, 3208-2, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3301,
3302, 3304, 3305, 3306) uus peatus nimega Raudteetammi,
mis asetseb Unimäe–Munessoo tee ja Kuressaare–Panga–Võhma
maantee ristmiku läheduses.
Maakonnaliini nr 2205 (Kuressaare–Viidu–Lümanda–Kihelkonna–Kärla–Kuressaare) bussid väljuvad nüüd pühapäeviti
senisest 10 minutit varem: Kuressaarest kell 8.35 ja Kuressaarde
saabub buss kell 9.50.
Maakonnaliini nr 2213 (Kuressaare–Lümanda–Kihelkonna–
Kärla–Kuressaare) buss sõidab pühapäeviti enne Viidule suundumist läbi Kogulast, Sõmeralt ja Kärlalt.
Lisainfo ja sõiduplaanid: www.peatus.ee.

KÜLAVANEMAD
Vallavalitsuse 24. mai istungil kinnitati viieks aastaks Kärla piirkonna Mätasselja külavanemaks Pille Tänak ja Leisi piirkonna
Angla külavanemaks Anneli Vahter.
Vallavalitsuse 31. mai istungil kinnitati viieks aastaks Kärla
alevikuvanema kohuseid täitma MTÜ Kärla Kandi Selts, Leisi piirkonna Triigi külavanemaks Ingeli Stahl-Süld, Kärla piirkonna Arandi külavanemaks Heddi Põld ja Orissaare piirkonna
Mäeküla külavanemaks Risto Ränk.

Tule rinnavähi sõeluuringule!
Eestis kutsutakse rinnavähi
sõeluuringule 50–69aastaseid
naisi iga kahe aasta tagant. 2022.
aastal on oodatud rinnavähi
tasuta sõeluuringule ravikindlustatud ja ravikindlustamata
naised sünniaastaga 1954, 1956,
1958, 1960, 1962, 1964, 1966,
1968, 1970, 1972.
Mammograafiabuss on Saare
maakonnas 10. juunini, asu-

koht: Kuressaare haigla (kahe
maja vahel), Aia tn 25. Lisainfo ja registreerimine: www.
soeluuringud.ee, tel 627 4470.
Sõeluuringut teostavate raviasutuste kontaktandmed ja mammograafiabusside ajakava leiab:
www.haigekassa.ee/soeluuringu-kontaktid.
OLE OMA RINNA HOIDJA!

Kavandi kandi külade
kokkutulek
Armas Kavandi kandi rahvas!
Kavandi kandi selts kutsub teid
kõiki 25. juunil Kavandi seltsimajja külade viiendale kokkutulekule.
Kell 11 on registreerimise algus, kell 12 kokkutuleku pidulik avamine seltsimaja õuel, lipu
heiskamine, Kavandi kooli õpetajate pingi avamine.
Toimub pildistamine külade
kaupa (Hindu, Järveküla, Kavandi, Kirderanna, Randküla,
Raugu, Suur-Pahila, Väike-Pahila, Väike-Võhma), küladevahelised mängud, tegevus lastele,
õhtune eeskava ja palju muud.
Päev läbi on avatud puhvet ja
üles on pandud ka korjandus-

karp seltsimaja akende ja fassaadi uuendamiseks.
Õhtul süütame jaanilõkke
ja tantsumuusikaga lõbustab
Urmo Annus Band.
Kokkutuleku osavõtutasu
10 eurot, kuni 16-aastased lapsed
(k.a) tasuta.
Osavõtutasu pa lume tasuda hiljemalt 15. juuniks
MTÜ Kavandi Kandi Seltsi arveldusarvele Swedbank
EE932200221022055304, selgitusse „Kokkutulek“ ja osaleja nimi või nimed. Kohapeal tasudes
on osavõtutasu suurem.
Täpsem info: Krista Riik, tel
524 6612 või kristariik@gmail.
com.

Dementsusega inimeste
lähedaste tugirühm Kuressaares
Tugirühm koguneb 8. juunil kl 17 Kuressaare Hoolekande ruumes
Tolli tn 9. Võimalik osaleda ka Zoomi teel. Tugirühma juhivad Imbi
Lamp ja Hanna-Stiina Heinmets (MTÜ Elu Dementsusega). Anna
oma osalemissoovist teada: imblik@hot.ee, tel 523 7029. Tugirühm
on tasuta.
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Saaremaa Teataja

OTSIN
KLIENDILE

renoveerimist vajavat
korterit Kuressaare
vanalinnas.
Kaie Roos
+372 517 8676

Vaatame läbi kõik
pakkumised!

kaie.roos@pindi.ee

Hakka oma jaaniseltskonna
Selgeks Grupijuhiks ja osale auhinnaloosis!

Pane end kirja
enne 21. juunit kuku.ee

Reklaami tellimine
+372 515 7326
reklaammaakonnalehes@postimeesgrupp.ee

2. juuni 2022

Saarlase Teataja
VISIT SAAREMAA ERILEHT

www.visitsaaremaa.ee

visit saaremaa

Too söbrad ikka suiti meitele
Tavaliselt räägime ju mandri untsantsakatega sellest, kui
kena möte ikka saared on või
ei ole. Me nüüd leidsime, et
vahelduseks oleks õite kena
vestelda nendega, kes asja ka
päriselt tunnevad ja teavad.
Ja kellele pole vööras, kui jänt
koht see Saaremaa ikka on.
No näiteks, kuidas sii pole
kohe mitte midad! Alustame
valgusfooridest. Ainukesed
foorituled, mida siin kohata
vöid, on Muhu saarel. Täpsemalt siis Kuivastu sadama kail.
Aga eks need ole rohkem
mandrile minejatele harjutamiseks, sest sealpool merd neid
jagub rohkem ja veel.
Ja vot ummikuid ei ole kah.
Kuigi transpordiameti andmetel on Saare maakonnas
27 509 sõidukit, hajuvad need
saarte peale kenasti ära. Muidugi võib juhtuda, et sa ei olegi
ristmikule välja sõites ainuke

auto. Ja sedagi, et peab tervelt
minutijagu südasuvel mõnes
kohas pöördevõimalust ootama. Ja vot see peen asi kah on
meile vööras, et seismise eest
maksma peaks.
Kui juba jutt raha peale läks,
siis Saaremaal pole mitte ühtegi kasiinot. Pikaldase loomuga
nagu me oleme, ehk ei oskaks
me sedasorti adrenaliinilaksust
lugugi pidada? Selle asemel
läheme viime parem võrgud
sisse. Järgmine päev järele
minnes on lootus, et just täna
on see päev, kui tuleb jackpot
ja elu köige suurem saak.
Elu Saaremaal on üldiselt
küllaltki pilvitu. Riigi ilmateenistuse andmetel on mitu aastat
Eesti kõige päikesepaistelisem
koht just Saaremaa olnud. Tõsi
ta ole, et päike särab saarlaste
auks kogu aeg taevas. Ja üldsegi, kuigi meil siin kohe mitte
midad pole, siis vaata: sisu on

saartel nönda palju, et kogu
seda olemise mönu ja saare
tunnet jagub heldelt tervesse
aastaringi!
Kogu see maailma rutt ja
mandrimaa sigin-sagin meid
ei puuduta. No ja muidugi see
tunne – teate ju küll! –, kui
parvlaev silmapiiril Muhu saarele järjest lähemale nihkub või
lennuki aknast kodusaared ennast täies ilus näitavad. Sõnadesse see tunne ei mahu ega
iseenda sissegi. Sel on vaja õhku ja ruumi – täpselt seda, mida saartel küllaga!
Matkarajal jalutades saadavad meid enamasti ainult putukate sumin ja metsakohin. Kui
kõige populaarsemad rannad
kõrvale jätta, ei pea mereääres
riietuskabiini otsimisega vaeva
nägema. Meite välkuvat ihu
näeb supelkostüümi pugedes
ainult ülelendav linnuparv! Ja
kellele seda supelkostüümi ük-

sikul rannal nii väga vaja ongi?
Selline see saare elu ongi, eksju?
Aga on veel üks tähtis „tömbenumber“ siin saartel. Ja
need oleme meie ise – saarlased. Muhe olek ja suhtumine,
et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi
ikka saab!
Meis, kohalikes, on selline
vaikne, ent vankumatu uhkus.
Selg on sirgu ja pea püsti, justkui oleks nähtamatu tanu või
kaabu kogu aeg meil kanda.
Vat nii uhked oleme oma kultuuri ja pärimuse üle, mis kirju
kut rahvariie! Igal meie saarel
on omad tavad-kombed, road
ja ajalugu. Ja kes siis saare
huumori vastu saab! No ja kui
hästi küsitakse, siis juhatame
kätte kõikse paremad rannad
ja suitsukala ostukohad! Küsija
muidugi peab arvestama, et
parimad seenemetsad jätame
siiski oma teada. Kahtlusteta!
No ja me oleme nõnda kenad, et suve hakul saame täpselt teada, palju meil mandri
peal söpru on. Me võtame nad
kenasti vastu muidugi. Kõik tulijad ja ka jääjad. Sest nagu me
ise teame ja paremini ei oska
sõnastada kah – saared tinistavad ära! Olgu külaskäik nii
lühike või pikk, kui ta parasjagu
ole.
Aga igatahes külalisi huvitab, et milline ka see kohalike
elu ja olu on? Ega’s uudishimu
siis patt ole! Eriti, kui me oma
igapäevategemised nõnda kenaks oleme rääkinud.
Tead, päris mitmel korral suve jooksul tulebki ette,
et valla lüüakse väravad, mis
muidu suletud. Ikka selleks, et
pakkuda kohvi ja kooki, kodus
seisma jäänud kraami teisele
ringile saatmiseks või sootuks
mõnel muul toredal põhjusel.
Ja mis oleks põnevam, kui päris saarlaste öuele kiigata? Võta
külalised kaasa – mine näida
ennast ja vaada teisi! Sel aastal
saad seda teha näiteks:
◌ 23.06 Kihelkonna avatud
hoovid
◌ 2.-3.07 saarte avatud aiad
◌ 23.07 Nasva lestakohvikute päev

SAAREMAA TURISMIINFO
põnevad reisisoovitused

uued kohad

parimad vaatamisväärsused
täpsed kaardid

Visit Saaremaa
visit_saaremaa

meeldejäävad söögikohad

Tule meitele!

Tallinna 2, Kuressaare 93819; tel 453 3120, e-post: info@visitsaaremaa.ee

Aga tead, ega me siis mõned
lõigud eespool sind asjata ei
utsitanud. Meil ikka palve ka.
Kui köik need sugulased ja mugulased külla tulevad, sa näita
neile, kuidas saarel on valla
justkui terve maailm. Angla
juures ootab tükike Hollandit,
Kiipsaare viltune tuletorn on
justkui nagu meite oma Pisa
torn, Kreeka maitseid pakuvad
Püha Eelkäija Skiita nunnad,
ühtmoodi väega kohad on nii
Stonehenge Inglismaal kui ka
Blesta kivid Saaremaal.
Ja vii nad kohalikke maitseid
nautima. Mingit lurri Saaremaal ju ei armastata. Taldrikul
olevad juurikad on kasvanud
rammusas Saaremaa mullas
ja lihatükk jooksnud Saaremaa

Mo
Saaremaa
Reisiajakiri
ootab sind
raekojas

mitmekülgsed üritused

kenad inimesed

◌ 23.07 Karja kihelkonna
kodukohvikute päev
◌ 23.–24.07 avatud talude
päev
◌ 29.–31.07 Muhu kohvikutepäev
◌ 6.08 Orissaare hoovikohvikute päev
◌ 17.09 külla külla (avatud
külamajade päev)
◌ 18.09 Kuressaare toidufestivali õunakohvikute päev

metsades. Ja kalast ei maksa
rääkidagi! Tuulehaugi rohelised luud annavad kosmilise
jõu ning suitsuangerjat süües
voolab rasv suunurgast lõuale. Imeline vägi on ka kohalikus
koduõlles. Kohe nii imeline, et
nõrgemad mandrimehed selle
peale teinekord kõne- ja kõndimisoskuse kaotavad.
Ära unusta ka väikesaari.
Saared on pisikesed, ent elamused on suured. Igal saarel
on oma nägu ja lugu, ent siiski
ka mingi teatav ühine joon. Just
väikesaartel saab kogeda omas
rütmis kulgemist selle kõige
ehedamal kujul. Kuhu sul ikka
sealt tormata on? Laevad ei käi
nii sagedasti kui Kopli trammid.
Miks mitte sõita külla Vilsandi
hüljestele ning käia uue kuue
saanud tuletorni tipus või jalutada Abruka ürgmetsas, Ruhnus tuleks kindlasti kirikusse või
kahte minna ning Limo rannal
aardeid otsida või … või Muhus
nautida Muhu mustri värvide
kirevuse väärilisi elamusi – kuidas tundub? Tuleks minna, eks?
Sellist tunnet nagu meil ...
vot teist sellist ei ole! Aita neil
seda kogeda! Ole saare saadik.
Meite igavene tänu sulle.
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Saarlased läbi kümnendite: lemmikkohad Saa

IRIS SAARLAID

MARTIN VESBERG

GRETE PAIA

ALAR AKSALU

RAUL VINNI

üks öige saare laps

loodust ja muusikat armastav
Saaremaa abiturient

Kuressaares sündinud ja
kasvanud laulja-laulukirjutaja

Saaremaa tippkokk ja DJ

merd tunnetav saarlasest
ajakirjanik

Lemmikud on kindlasti meie lääneranniku külad, mis vahelduvad kadastike ja looniitudega. Näiteks Leedri. Meeldib Abruka saar, kus kõik on
kenasti peo peal: sadam, pood, rand.
Mõnus ja rahulik ajaveetmiskoht. Sel
saarel tiksub aeg omasoodu. Meie
rannikualad üleüldiselt. Kevaditi ja
sügiseti võib näha suurel hulgal linde ja kohata loomi. Tegelikult on nii,
et kui tahta Saaremaa loodusest täit
elamust saada, siis minge ükskõik
kuhu, loodust meil jätkub. Ainuke asi,
mida peate valima, on mineku kellaaeg. Soovitan tõusta tunnikese enne
päikesetõusu, võtta tassikese kohvi ja
olla looduses päikesetõusu ajal. Vat
siis on ilus, kena lausa.

Kindlasti on mu lemmikpaik lapsepõlvekodu Kuressaares, kus kohe
maja taga on tervisepargi mets. Kuressaares on ka vanaema-vanaisa ja
kõik on nii hubane ja turvaline! Lossipark on tohutult ilus, käin seal oma
koera Brunoga tihti jalutamas. Väga
meeldib mulle papaga kalal käia ja
Tori jõe suudmest välja sõita. Mõlemal pool on pilliroog ning see kõik
kokku mõjub igal aastaajal nii maagiliselt ja teraapiliselt! Eriline koht on
ka Vanamõisa, sealt on pärit minu
vanavanaema ja seal käime igal suvel. Vanamõisa karjäär on väga hea
ujumiskoht, kus saab vette hüpata ja
kiiresti läheb sügavaks. Samamoodi ka Jaagarahu karjäär, mida paljud
mandriinimesed ei teagi – seal on
hästi soe ja läbipaistev vesi.
Üleüldse on hea mööda Saaremaad trippida – igal pool on nii ilus
ja kodune. Paljud mandrituttavad ütlevad, et juba Muhus jäävad mured
vähemaks.

Mulle meeldib väga Saaremaal elada, kuna kõik mu sõbrad on siin. Mulle meeldib mu kodu. Maal suvilas on
ka hästi tore – issi teeb lastele ATVga
metsas kiiret sõitu. See on mu lemmik. Suvel meeldib mulle purjetada.
Käime perega jahiga merel ja ujume
keset merd – see on väga lõbus. Ja
Mändjala rannas ka meeldib mulle
suvel ujuda. Linnas on hea, et saab
käia kinos ja mu kõige lemmikum asi
Saaremaal on ikkagi spaa – seal saab
talvel ujuda ja šokolaadimassaažis
käia.

Esiteks Harilaid – matkarada, Kiipsaare majakas ja laguun. Ära ehmu,
sest jänesed ja rebased jooksevad
vabalt ringi ja kohata võib ka hülgeid.
Suured lained on hüpnootilise väega: istu rannas ja lase mere võimsal
energial rahustavat tööd teha.
Teiseks Sõrve sääre tipp koos
Eesti ühe kõrgeima tuletorniga. Leia
tee majakasse ja lase mõnusal tuulel
juukseid sasida ning võta hetk ja vaata ümbrust lindude pilgu läbi. Einesta
Läänemere kaldal ja külasta ka militaarmuuseumi. Lähedal Laadla külas
on küülikuküla loomapark ja ülimaitsva toiduga Tui koduresto.
Kolmandaks Abruka, mis on Eesti
oma Aruba. Kuressaarest lühike meresõit ja oledki justkui teises riigis. Sadamas on mõnus kohvik, tellida saab
saaretuuri ja igal sammul on midagi
avastada. Ürgmetsad kõrgete puudega loovad muinasjutulise rännaku
tunde.

Kuressaare kesklinnas on üks viitadega post. Kõik viidad sellel näitavad
ise suunda, kuid tekst on kõigil sama
– MERI. Kõik on öeldud. Ilma mereta
ei ole Saaremaad. Mere äärde võib
alati minna. Eriti uhke on see siis, kui
ilm on veidi karvasem. Müha kurdistab kõrvu, õhk lõhnab adrust kirbelt,
lendlevad soolased veepiisad tikuvad
suhu, silmad neelavad lainete möllu ja tuul trügib pikali sellise jõuga, et
tahaks kukkumisest hoidumiseks temast endast kinni haarata. Ei maksa
imestada, kui kõige selle sees olles
tuleb tahtmine lihtsalt erutusest ja
vabadusetundest karjuda. Soojal suvepäeval võib Harilaiul rannal kõndides kuulda tulikuuma liiva laulmist ja
türkiissinisele merele vaadates tema
lummusesse langeda. Külmal talvepäeval võib mere kaanetanud jääväli
ulatuda silmapiirini või lumetuisus sulada kõige ümbritsevaga üheks valgeks maailmaks. Meri on elusolend.
Tal on omad näod ja tujud. Merega
tuleb läbi saada. Teda kuulata ja temaga suhelda. Teda austada.
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aremaal ja selle ümber

KERSTI KALJULAID

HARRY KÕRVITS

IVO LINNA

HELVI KOPPEL

ARNOLD RÜÜTEL

Saaremaa juurtega president

näitleja ja muusik,
isehakanud saarlane

sajandi saarlasest laulja

teenekas Saaremaa mudaraviarst

saarlasest president

Kindlasti on eriline koht Kuressaare
loss, kus töötasid mu mõlemad vanemad. Käisime seal ülepäeva ja meile
oli see teine kodu. Lossis on midagi
müstilist ja olen seal ka öösel taskulambi valgel jalutanud, kujutades ennast ette vanadel aegadel. Võrratu
tunne, seda on raske kirjeldada …
Ja muidugi loodus! Sõsarsaared
Saaremaa ja Muhu on hästi säilinud
läbi igasuguste aegade. Laulusalmgi
ütleb, et „ei sellist küll maailmas kusagil leidu kui Saaremaa heinamaal
juunikuu ööl “ ja ma soovitan vaadata
varahommikul päikesetõusu läbi kadakate, mis on ehitud kastepiiskades
ämblikuvõrkudega – see on pilt, mis
mälust ei kao. Midagi täiesti ürgset on
säilinud! Õnnis tunne on olnud näha,
kuidas turistid pildistavad meie jaoks
täiesti tavapärast, nagu kajakad väina
tammil. Olen oma talu taga heinamaal näinud inimesi, kes metsmaasikaid märgates lähevad täiesti segi.
Meil on, mida maailmale pakkuda:
puutumata loodus on saarte valuuta
ja see maksab.

Mulle meeldib käia Koigi rabas –
sinna saab nüüd mitmest otsast ja
hea on kõik järved üle vaadata. Minu jaoks on see kodulähedane koht,
aga ega sinna väga nobedasti ka ei
pääse. Rabasse aitab minna igal ajal,
nii hommikul vara kui ka õhtul hilja.
Koigi raba meeldib mulle just looduse
pärast, mis annab tõelise rahutunde.
Saarlasele on tähtis ka Muhumaa
ja seal on minu lemmik Koguva küla koos muuseumi ja sadamaga, kus
tihti ka suviseid üritusi toimub. See
küla juba ise on väärtus!
Oluline on muidugi ka Kuressaare
linn, kus mulle väga meeldivad lossipargi rajad ja teed. Linna ümber on
niivõrd head jalgrattateed ja neid ei
jõua kõiki läbigi sõita, enne võib ära
väsida. Tore koht on Loode tammik
– lühike rattasõit ja oledki otse looduses, kus orhideedki kohe õitsemist
alustavad. Neil, kes Saaremaal varem
käinud pole, soovitan tingimata käia
Kuressaare lossis, aga ka niinimetatud piimaringil ehk Pangal, Anglas ja
Kaalis. Kui aega on rohkem, tasub ikka Sõrves ka ära käia.

Kõigepealt minu isakodu Tooma
talu Pahavalla külas endises Pöide
kihelkonnas Laimjala vallas. Seal
olen sündinud ja veetnud lapsepõlve. Emaema talu oli ka samas külas,
suhtlesin pidevalt ka ema vanematega. Isa esivanemad olid pärit Asva
linnuse lähistelt, mis on mulle samuti
tähtis koht.
Minu esimene elukutse oli karjapoiss. Meie karjamaad olid mere
ääres Tulitul, kus Kuke jõgi suubub
merre. Tulitul elasid siis kaks vanemat
inimest ja nad lubasid mul nende talu
merekaldal käia. Kui mandrile asusin,
oli soov perega sinna tagasi tulla. Algul käisime abikaasaga telkimas, siis
lastega järelveetava käruga. Lõpuks
ostsime Tulitu ära ja rajasime sinna
suvekodu, kus käime tänini.

SAARLASE BINGU

Abula matkarada: sellest sai minu
lemmikrada siis, kui Harilaiu ja Koigi
rajad muutusid liiga tihedasti käidavateks. Abulas on veel aega ja ruumi
omaenda meremõtteid mõelda, pole
seal iial Viru tänava või Viru raba sarnast (mis on üsna ühesugused) suurt
rahvaste rändamist.
Ja muidugi Saaremaa saared –
Vilsandi ja Vilsandi-tagused laiud,
Abruka: seal ikka aeg seisab ja seisab
ta ka aeglasemalt kui kusagil mujal! Niisama läbi joostes ei saa sealt
midagi, aga kui on aega ja tahtmist
istuda ja oodata, kuni lainete loksumine jõuab vereringesse, siis hakkab
süda laulma ja hing teistmoodi sinu
endaga kõnelema. Kodukant: Valjala
MTB rada soovitaks proovida, Valjala kirik on maamärgina tähtis, ikkagi
Eesti vanim säilinud kivikirik! Laimjala
Debora Vaarandi kuju juures on tore
istuda ja väliraamatukokku toodud
kirjandust taasavastada, sest valdavalt leiab sealt teada-tuntud materjali.

Kui tahad näha, kuidas elasid rikkad ja
töökad saarlased, siis astu läbi Mihkli
talumuuseumist. Teatrielu elatakse
saarel ka täiega. Asva Viikingite külas
tõotab tulla midagi põnevat saarlaste esiisade ehk viikingite tegemistest
Kuressaare teatri esituses. Saaremaa
rannad ja metsad on eripalgelised ja
väärivad avastamist. Triigi filharmoonia kontserte oodatakse alati suure
huviga ja tänatakse suure aplausiga.
Reomäel asub Püha Eelkäija Skiita
nunnaklooster, kus töökad mesilased
annavad parimat mett kogu saarel nii
hingele kui ka saiale. Ja kes pole Kuressaares käind, see pole õiget Eesti
väikelinna näind – linn oma söögikohtade ja uhke lossiga. Hipsterid ja
muidu boheemlased leiavad peavarju I Land Soundil. Kes tahab midagi
ürgset kogeda, peab paadiga purjetama Abrukale – tunda soolast merevett näos on juba elamus!

Olen...
KÄINUD
KAALI KRAATRI
ÄÄRES

ÖELNUD
“KENA LUGU”

KÄIUD
LOSSIS
“LÕVI AUGUS”

OSTNUD
KADAKAST
ESEME

JAANILAUPÄEVAL
ÜLE LÕKKE
HÜPANUD

KASEMAHLA
VÕTNUD

SÖÖNUD
KUIVATATUD
SÄRGE

JÄÄNUD
PRAAMIST
MAHA

Et püsiks köik kena, mis meitel on:

KÄINUD
SÕRVE
TULETORNI
TIPUS

TÖGANUD
HIIDLASI

PÄEVITANUD
MÄNDJALA
RANNAS

KÄINUD
MÖRDA
NÖUDMAS

Sorteerin prügi, nii palju kui võimalik.

Vahel peab küll detektiivi instinkti omama, et leida, kuhu liigiti kogutud
prügi panna, aga kel siiras siht silme ees, saab hakkama.
Maakaks olemise pluss on muidugi see, et biojääde läheb enda
kompostihunnikusse ja sobiv paber lõkkesse.

Liigun kulgedes.

Käi jala, sõida rattaga, tõuka tõuksi.
SÖITNUD
JÄÄTEEL

KÄINUD
KOIGI
RABAS

PESNUD NÄGU
OSALÄTSI
ALLIKAVEEGA

SEISNUD
PANGA
PANGAL

SÖÖNUD
TUHLIST
JA NOTTI

JALUTANUD
ÜLE
SUURESILLA

UJUNUD
KARUJÄRVES

NÄINUD
SAAREMA
“PISA” TORNI

KÄINUD
SEENEL
ORISSAARES

KÄINUD
HÜLGEID
VAATAMAS

JOOKSNUD LÄBI
KESKLINNA
PURSKKAEVU

LAULNUD
SAAREMAA
VALSSI

Tarbin kohalikku.

Märkan märki, sest „Ehtne“ märgis teeb kohaliku leidmise palju lihtsamaks.
Näiteks kana- ja vutimunad tulevad lähedal asuvast talust,
niisamuti kõikvõimalikud „juurikad“, lisaks kasvatatakse saarel tatart ja
toimetavad usinad mesilinnud.

Ei oma golfimuru.

Ehk muru niites hoian meeles putukaid ja naudin oma lillemuru täiel rinnal.

Unustan ühekordse, kasutan korduvalt.

Soetan kohaliku pillirookõrre või mitu, eelistan päris nõusid, salvrätte,
kasutan poes riidest poekotti, ütlen võimalikult tihti ei väikestele kilekottidele.

ABRUKA

RUHNU

LEIA OMA SAAR

VILSANDI

Olen kohalike kaltsukate-vanakraami poodide püsikunde.

Ja viin kõik oma külalised ka „aardejahile“.
Taaskasutus on lahe ja ka rahakotisõbralik.

Tarbin targalt.

Kui suvel sõbrad külla tulevad,
siis võib teinekord väga raske olla impulsiivset ostlemist vältida,
aga alati aitab eelnevalt läbimõeldud menüü ja vana hea poenimekiri.

Olen korilane.

Ja selle üle väga uhke. Hooaeg algab karulauguga ja lõpeb seentega maiustades.
Ning muidugi jõuab suve jooksul palju purki ja keldrisse talve ootama.

Olen osa loodusest.

Kasutan luksust, et saan minna metsa,
mere äärde ja nautida ilusat puhast ümbrust

Seisan hea, et järeltulev põlv jagaks samu väärtusi.

Olen loominguline kaasates neid juba täna.
Näiteks jalutades on väga meeleolukas korraldada lastele võistluseid –
kes saab kiiremini kaasavõetud prügikoti täis?
Tihtipeale tekib lastel nii suur hasart, et kaasavõetud kottidest jääb väheks.
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Selle sui saarlane
tantsib ja laulab!
See suvi on Saare maakonna
kultuurile tõeliselt erakordne:
kunagi varem pole laulu- ja
tantsupidu toimunud ühel aastal, ühes kuus ja ometi täiesti
eraldi.
Maakonna 47. tantsupidu
„Tuules“ toimub 5. juunil algusega kell 17 Kuressaare
linnastaadionil. Pidu räägib
Saaremaast ja saarlastest, sellest, mis on saarele ja saarlastele omane ning tähtis. Tantsupeo „Tuules“ meeskond on
öelnud, et peo eesmärk on
hoida ja väärtustada saarlase
uhkust ja olemust: koguda ja
tõsta esile saaremaiste tantsuloojate loomingut, kaasata
noori tantsujuhte ning otsida ja
leida lugusid tuulest. „Tuul on
see, mis äratab vaikuse, mis
paneb muutuma ilma ja maailma. Temas on vägi. Tantsus on
samasugune vägi. Tuule väele
anname tantsupeoga näo lastes kõlada muusikal, keerutame üles mälestused ja lisame
oma mustreid varem loodule,
pärimusele ja mälestustele.
Meie saar asub tuultes, on tuulte loodud ja kujundatud.“
Tantsupeo korraldaja on
MTÜ Saaremaa Rahvakultuuriselts, kunstiline juht Eena
Mark, stsenarist Eve Tuisk ja
projektijuht Triino Lest.
Tantsupeo etendusele eelneb algusega kell 16.30 rongkäik, mis suundub linnastaadionile Kuressaare kesklinnast

Lossi tänavalt. Kihelkonnad
kogunevad Lossi tänavaga
külgnevatel tänavatel lõbusates simmanites ning liituvad
rongkäiguga.
Pileteid saab osta ka peaproovi etendusele, mis algab
kell 14 Kuressaare linnastaadionil. Maakonna 47. tantsupeost võtab osa 85 tantsurühma.
Saare maakonna 52. laulupidu „Teel“ tähistatakse
18. juunil lossihoovis ja kontsert algab kell 18. Laulupeo
päev aga algab juba varahommikul laulupeotõrviku süütamisega Martin Körberi haual.
Körber oli kirikuõpetaja, kirjamees ja muusikategelane,
kelle eestvedamisel korraldati
1863.a. esimene kohalik laulupüha Sõrve poolsaarel Ansekülas, mis oli toona üks esimesi Eestis. Kell 16.30 algab
Kuressaare keskväljakul rahvamuusikute kontsert, millele
järgneb kell 17.30 kesklinnast
lossihoovi suunduv rongkäik.
Laulupeokontserdi lõppedes
algab Kuressaare keskväljakul
simman.
Laulupeo korraldaja on
Saaremaa vallavalitsus, kunstine juht Ester Soe, lavastaja Tõnis Kipper, projektijuht
Kristel Peel ning idee autorid Anu Lepik ja Raul Vinni.
Tänavusest laulupeost võtavad osa 45 koori ja kolm puhkpilliorkestrit.

Lavastaja Tõnis Kipper
on öelnud, et me kõik võime
vaadata oma elu kui üht keskmise pikkusega reisi: „Me kõik
oleme teel. Kogu meie rahvas. Eestlased on seni pigem
läinud eri aegadel eri suundades. Omatahtsi ja sunnitult.
Ehk jõuame ära oodata ka
selle tulemise ...“ Sellest ideest
on kantud ka laulupeo lavastus. „Laulupeol on esmatähtis
LAUL. Kõik muu võib ka olemata olla, LAUL peab olema.
Lavastus ei tohi olla eesmärk
omaette – see peab aitama
LAULUL särada, olema abiks.
Lavastus on kõrvaltoime, abimees tehnilistes küsimustes.
Kooride tulekud-minekud ...
Ja kui selle kõige tulemusena
sünnib midagi lisaväärtuse
taolist, on hästi,“ rääkis Kipper.
Ka kunstiline juht Ester Soe
on nõus, et maailm on viimastel aastatel muutunud ja
„teel olemine“ on saanud uue
mõõtme. „Mina aga olen ikka

Lusti ikka
saarlase viiti!

rohkem „tulemise“ meelsusega. Saarelt küll minnakse ära,
aga kõige olulisem on see, et
saarel oleks kodukoht ja kodutunne, kuhu tagasi tulla. Tagasi
tulemine ja kodu on minu jaoks
väga oluline teema,“ lausus ta.

„Teel“ ja „Tuules“ on küll
erinevad peod, kuid ometi nii
saaremaiselt seotud ja täiendavad seega teineteist suurepäraselt. Iga saarlane teab, mis
tunne on olla tuulisel (kodu)teel ja iga Saaremaa külaline

teab, mismoodi tuul puhub, kui
oled mandrilt teel olles lõpuks
saarele jõudnud. Ootame kõiki
saarlasi ja külalisi meie maakonna laulu- ja tantsupeole!
Rohkem infot: www.teeljatuules.ee

JUUNI

AUGUST

5. Saare maakonna tantsupidu “Tuules”

4. Kärla Triip - suur muusikapidu

18. Saare maakonna laulupidu "Teel"

1.-4. Kuressaare Merepäevad väikesadamates

22.-24. Jaanipäevalõkked üle Saaremaa

5.-6. Kuressaare Merepäevad Raiekivi säärel

25.06-09.07 Mustjala muusikafestival

19. Kaarma öölaulupidu

JUULI

19.-21. RuhnuRahu festival

30.06-03.07 Juu Jääb Muhu Muusikatalus 27. Muinastulede öö
Saaremaa randades ja sadamates
1.-3. Kihelkonna Kirikumuusikapäevad
2. Eput päe. Ilu elab - Muhu mustrite päev

SEPTEMBER

10.-12. Muhu väina regatt Kõiguste sadamas 3. Kuressaare Tänavapiknik
8.-18. Saaremaa Toidufestival
14.-17. I Land Sound
Orissaares Illiku laiul - elamusfestival
20.-24. Saaremaa Ooperipäevad

OKTOOBER

7.-8. Saaremaa ralli
28.07-09.08 Kuressaare Teatri suvelavastus
“Viikingite veri” Asva Viikingikülas 14.-16. Saaremaa kolme päeva jooks

16.06-28.07 igal neljapäeval rahvatantsuüritus „Neljapäevane labajalg“ Kuressaare kesklinnas

Mis meitel toimub?

25.06-27.08 igal laupäeval "Kultuurne laupäev Kuressaare kesklinnas"

Näida ennast ja vaada teisi!

25.06-20.08 igal laupäeval tasuta Kuressaare giidituurid algusega raekoja eest

WWW.SAARE.EVENTS

03.07-25.07 igal pühapäeval suvemuusika kontsert Lossipargi kõlakojas www.kultuurivara.ee
25.06 / 16.07 / 20.08 / 10.09 EHTNE Saaremaa Turupäevad Kuressaares

