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Märgi alt leiad tooted ja teenused, mis on
valminud Saaremaa puhtas keskkonnas, saarte
inimeste töö ja kogemusega. Otsi Saaremaa
ehtsat toodet Coopi kauplustest.
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16. Arensburg Hotell ja Spa
17. Saarte Sahver
18. Leisi taluturg ja Mesi Saaremaa kuld
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19. Karmeli toiduõlid, kanepi- ja toortatratooted
20. Saaremaa Kadakasiirup – Orbu talu
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KAUPLUSED KURESSAARES

Roomassaare kauplus
Uus-Roomassaare 21, Kuressaare

Rae Konsum
Raekoja 10, Kuressaare

Ranna kauplus
Abaja 12, Kuressaare

Tooma Konsum
Smuuli 1, Kuressaare

Saaremaa Kaubamaja
Raekoja 1, Kuressaare

Kaubaait
Tehnika 5, Kuressaare

Rehemäe Keskus
Pikk 61, Kuressaare

21. Epi talu müügikiosk
22. Pöide Pruuli Koda
23. Good Kaarma Seebikoda
24. Muhu Jaanalinnufarm ja loomapark

Toitlustus

Kauplus, müügikoht

Kohvik

Omatehtud tooted

Majutus

Töötoad ja aktiivsed
tegevused

TERE TULEMAST

SAAREMAALE,
HEADE ASJADE MAALE!
Kas tead, et Saaremaal on kõik kena? Kenad
mõtted, kenad paigad, kenad toidud ja kenad
inimesed!
Meie inimesed peavad oma kodukohta omanäoliseks, loodust puhtaks ning toidutootmist
keskkonda ja traditsioone väärtustavaks.
Kaubamärk “Saaremaa ehtne toode” annab Sulle
hea võimaluse maakonnas valmistatud toidu- ja
käsitöötooted poeletilt üles leida. Märgisega on
tähistatud ka kohalikke maitseid ja toorainet
hindavate toidukohtade menüüd.
See on ehtne. Tehtud Saaremaal.
Puhtas keskkonnas.

RANNA-VILLA
MÄGIVEISE TALU
JA KOHVIK
Tule nautima mereäärset taluidülli.
Šoti mägiveiste kasvatus, talukohvik ja
majutus merevaatega palkmajades.
Küdema küla, Saaremaa vald
Tel +372 5667 8824
www.highlandcattle.ee
Ranna-Villa, Saaremaa

AADAMA
MESINDUSTALU

Kohaliku ja ökokauba pood Kuressaares. Meie poest leiad
hulgaliselt head-paremat, mida kohalikud meistrid on
valmistanud- nii söödavat, kangemat, käsitööd kui
muud kraami.
Kohtu tn 3, Kuressaare
www.saartesahver.ee
Saarte Sahver

COOP on märgikandja kodupood, igas Saaremaa nurgas!
COOP poodidest leiad suurima valiku Saaremaal valmistatud tooteid,
mille tunned ära sinise märgi järgi pakendil.
www.coop.ee
Coop Saaremaa

Iide küla, Sõrve poolsaar, Saaremaa
Avatud 1.05- 15.09, tööpäeviti kell 11-17
+372 525 1896
Popi Ökotalu

Külastus eelnevalt kokku leppida
Sundmetsa küla, Pöide, Saaremaa
Tel +37253413088
Pajuvärava talu

SAAREMAA
KULD

Aadama talu, Võhma küla, Saaremaa
Tel +372 5340 4834
Aadamamesi

Orissaare mnt 20, Leisi, tel +372 527 56 80
www.saaremaamesi.ee
Saaremaa kuld

KU-KUU
KALARESTORAN

Maailma põhjapoolseim veiniturismitalu.
Tule tutvuma külma kliima viinamarjakasvatusega, töökätt proovima
viinamarjapõldudel ning maitsma veini.

Lisaks auhinnatud kalaroogadele on
suvemenüüs taimetoidud, magusavitriinis ise
tehtud koogid ja joogikaardil
Saaremaa käsitööõlled.

Avatud 1. juuni – 31. august
Vahtraste küla. Muhu saar,
+372 5330 9912, www.veinitalu.ee
Muhu Veinitalu

Kuursaal, Kuressaare lossi vallikraavi kaldal.
Avatud iga päev mai-september
+372 453 9749
www.kuressaarekuursaal.ee
Kuressaare Kuursaal
Ku-Kuu Restoran

Tõenäoliselt parim suitsukala maailmas.
Suitsukala saab süüa kohapeal ja osta kaasa.

rka i
Mät märk
is
sin poes!

Taluuksed on valla kõigile kes soovivad
tutvust teha vahetu ja eheda maaeluga ja
kohtuda kümnete paisõbralike loomadega.

“Saaremaa kuld” mee saladus on pikaajaline
kogemus, puhas loodus ja mitmekesine
taimestik. Turgutav mesi on kaunis kingitus,
mille üle rõõmustaks meist igaüks.

MUHU VEINITALU

Palume ette helistada,
siis on kaup kindel ja pererahvas rõõmus.
Nasva alevik, Sadama tee 2, tel +372 526 5511
www.suitsukala.com

EPI
TALU
Tule ja avasta maitseelamus puupliidil valminud
puuvilja- ja marjaketšupitest, moosidest
ning kuivatatud ravimtaimedest.
Avatud Suvehooajal
Muratsi küla, Saaremaa vald
Tel. +372 53481530
Epi talu hoidised

OHESSAARE
SUVEKOHVIK
Mere ääres, kadakate vahel, asub hubane
ja romantiline suvekohvik.
Tule ööbi ehtsas tuulikus ja osta kaasa
perenaise valmistatud keraamikat.
Avatud suvehooajal
Ohessaare küla, Saaremaa, tel +372 5097 311
www.saaremaatuulik.ee, ohessaare@gmail.com
Ohessaare Tuulik

PAJUVÄRAVA TALU

Tutvu ürdi- ja tervisetaimedega,
saa näpunäiteid suvemaitsete säilitamisest
ja kasutamisest.

Mahemesi hellitab meeli ja turgutab vaimu.
Mett saad osta otse talust.
Elu mesilas on põnev, helista ette ja
tule vaata ise.

TIHEMETSA
SUITSUKALA

www.ehtne.ee

POPI
ÜRDITALU

SAAREMAA LUBI &
LÜMANDA LUBJAPARK

PÖIDE
PRUULIKODA
Saaremaa on läbi aegade olnud kõva õllepruulimise
kants ning siinsest õllest räägitakse legende. Pöide
Pruuli Kojas Kuressaares saab tutvuda Pöide
pruulimiskunsti saladustega ning maitsta mitmekülgset
valikut Pöide pruule.
Pruulikoda on külastajatele avatud eelneval kokkuleppel.
Külastuste info kodulehel www.poidebeer.com
Tolli tn 25a, +372 525 3023
Pöide Beer
poidebeer

Lisaks kalapüügile pakub Pidula Forell
majutust, toitlustust ja paljusid erinevaid
aktiivseid tegevusi nii peredele,
sõpruskondadele kui ka kollektiividele.
Avatud mai-september, oktoober- aprill ettetellimisel.
Täpsem info www.pidulaforell.ee
Kallaste küla, Saaremaa, tel +372 5662 7637
info@pidulaforell.ee, www.pidulaforell.ee
Forellpidula
pidulaforell

Koplimetsa palvela Lubjapargi keskusehoone
avatud suvehooajal, muul ajal kokkuleppel.
+372 515 6165, www.limex.ee
Lümanda lubjapark

Avatud juuni-august iga päev kell 10-19
Laratsi talu, Pähkla küla, Saaremaa vald
+372 5660 0334
www.karmeli.ee, info@karmeli.ee
Karmeli

Avatud maist septembrini iga päev 10-21
Roomassaare sadam, Roomassaare tee 12
+372 553 7536, info@toitlustuspartner.ee
Roomassaare Kohvik
roomassaarekohvik

ANDRUSE MAHEJA TURISMITALU
Saaremaa muhedaim talu. Sõbralikud
loomad, käsitöö õpitoad ning hubane
majutus ootab sind.
Helista meile enne tulekut, et teaksime sind oodata!
Rahtla küla, Saaremaa, tel+372 5666 0396
www.andrusetalu.ee
Andruse mahe- ja turismitalu
andrusetalu

TOITLUSTUS

KAUPLUS

KOHVIK

AKTIIVNE TEGEVUS,
TÖÖTUBA

MUHU
JAANALINNUFARM
Jaanalind, emu, sebra, alpaka ja Austraalia
suur punakänguru ootavad sind Muhu saare
Nautse külas, põhjamaiste kadakate vahel.
Oleme avatud iga päev kl 10-18
15.maist -15.septembrini.
Nautse küla, Muhu vald, tel +372 5034 237
www.jaanalind.ee
Muhu Jaanalind

PÄHKLA VÄHI- JA
KALAKASVATUS
Pühatu allikavees kasvavad forellid ja vähid.
Käsitööna valmivad Pähkla kalatooted.
Kalakasvatusest saad osta värskelt
püütud kala ja kalatooteid.
Pähkla küla, Saaremaa
Külastusinfo www.pahkla.ee, tel +372 5353 1114
Pähkla vähi- ja kalakasvatus

KARMELI
Külmpressitud toiduõlid, kanepi- ja
toortatratooted. Tootevalikus on tatra, kanepi
ja põldtudra seemned, jahud ja õlid.

Puhtad maitsed ja võrratu merevaade.
Suvekohviku laual on kohalik toit, mida
meri annab ja mis saarel kenasti kasvab.

OMATEHTUD
TOODE

PIDULA FORELL
PUHKEKESKUS

Tule vaata, kuidas kivist saab värv!
Tutvu elamusrajal vanade lubjaahjude
ja lubjatootmise protsessiga.

ROOMASSAARE
KOHVIK

MAJUTUS

GOODKAARMA
SEEBIKODA

Valmistame käsitsi ökoseepe ja jagame
seebivalmistamise saladusi. Korraldame
õpitubasid, kuhu palume end eelnevalt
registreerida.
Avatud suvekuudel iga päev kell 10-18
Kuke küla, Saaremaat, tel +372 5348 4006
www.goodkaarma.ee
GoodKaarma Seebitalu

KADAKAKODA
ORBU TALUS
Tule ja tutvu kadakasiirupi toodetega ja tee
giidiga ringkäik Leedri külas.
Külastused, küla- ja talutuur kokkuleppel
Orbu talu, Leedri küla, Saaremaa
Siirupiemand Liisi, +372 5822 8772
info@saaremaakadakasiirup.ee
www.saaremaakadakasiirup.ee
Saaremaa kadakasiirup

SAARE KÖÖK &
SAARE PAGAR
Pakume suures valikus kohalikust toorainest
valmistautd toite ja küpsetisi nii pidu- kui
argipäeva lauale. Leia meie toodangut COOP
kauplustest või telli e-poest.
http://www.saarepagar.ee/
+372 453 8660
tootmine@saaremaa.coop.ee
Saare Köök ja Saare Pagar

Müütiline Ultima Thule
Saaremaale! Või jälle Saaremaale? Ainuüksi Saaremaa nimetamine
neile, kes kordki siia sattunud, toob silme ette müütilise Ultima Thule,
viikingid, rannaniidud, kadakad, palju päikest, rikkaliku pärandi ning
sitked ja huumorit nautivad saarlased.
Kes kordki on Saaremaale sattunud, saab aru, millist äraseletamatut
võlujõudu siit ammutada saab. Tuhandeid aastaid kultuuri, mis on jätnud
jälje nii rannarahva ellu kui ka arhitektuuri, ei jäta kedagi ükskõikseks.
Meri on alati lähedal. Õigupoolest meri on ümberringi. Merest tuleb
saarlase igapäevane toit, meri ühendab meid naabersaartega ning meri
toob meile külalised nii lähedalt kui ka kaugelt.
Saaremaal on eriline valgus, siin on päikeseküllasemaid päevi rohkem kui
kusagil mujal Eestis. Eesti tuntuim maalikunstnik Konrad Mägi on veetnud Saaremaal oma loomingulisemad suved, maalides kümneid maastikuvaateid, kus kandev roll on ürgsel loodusel. Tänagi kuulub Saaremaa
koos naabersaartega UNESCO biosfäärialasse “Inimene ja biosfäär”
ning on kõrgelthinnatud sihtkoht kõikidele matkajatele ja loodusvaatlejatele. Sügisel saab Sõrve sääre tipus lehvitada rändlindudele, kes just
selle koha on valinud oma viimaseks stardiplatsiks enne pikka teekonda
lõunasse.
Muhu- ja Saaremaa koos väikeste naabersaartega pakub külastajale
kõike, mida hing ihkab – vaikust, rahu ja lummavaid vaateid. Kui tahad,
haarad korvi ja lähed seenele või naudid kohalike kokkade kenasid*
saavutusi arvukates kohvikutes ja restoranides. Öö võid veeta vanas
veskis, talumajas või hoopis spaas. Lastega koos reisides võid kindel olla,
et seikluspargid või mererannad toovad ka kõige suurematele rassijatele
magusa kadakalõhnalise une.
Mööda saari seigeldes tunduvad vahemaad väiksemad kui mandril, alati
leidub mõni kena külapood, vana kirik, aegunäinud kiviaed või metsa
silkav loomake.
Saartel leidub tegevust aasta ringi. Kevadest sügiseni saad nautida arvukaid kultuurielamusi – väikestest külapidudest suuremate festivalideni.
Nende kenade pidudega kaasneb kohalike hõrgutiste maitsmine ning
kui hästi läheb, siis näed saare naise naba ka!

TOIMETUS

Foto: Valmar voolaid

JUHTKIRI

KAANEFOTO: Alina Birjuk

Viirelaiu majakavahi puhkekompleksi
arendamine valiti Lääne-Eesti aasta
turismiteoks 2018.
Vaade Viirelaiu majakavahikompleksile
Kiipsu säärelt aastal 1951.
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Peatoimetaja / Silvia Pärmann
Kaasautorid / Mehis Tulk, Mele Pesti, Raul Vinni,
Mari Lepik, Ann-Marii Nergi, Anna Lillioja, Karin Paulus
Fotod / Karl Jakob Toplaan, Kristina Mägi, Raivo Hein, Anna-Kai
Tõrs, Elisabeth Ellinor Sulkovski, Valmar Voolaid, Kaupo Kikkas,
Priit Noogen, Keili Tees, Ruudu Rahumaru, Margit Kõrvits
AD ja illustratsioonid / Eike Malva, Eike Malva Illustration & Wallart
Kujundus / Eike Malva, Ivi Lipp, Valmar Voolaid
Tõlge / Kadri Agarmaa, Phillip Marsdale
Keelekorrektuur / Sven Saun
Reklaam / Kaja Saar, Master Media Group
Väljaandja / MTÜ Visit Saaremaa
Toetaja / Saaremaa vald
Trükk / PrinTall
Levitaja / MTÜ Visit Saaremaa

Ajakirja tekste ja fotosid
ei tohi reprodutseerida ilma
MTÜ Visit Saaremaa loata.
Toimetus ei vastuta reklaamide
sisu ja õigekeelsuse eest.

Tere tulemast Ultima Thulele!
*Meretaguses paradiisis on sul võimalus asjadele vaadata teise
pilguga. Ja kui saarele tuled, siis tea, et kõige tähtsam sõna siin on
“kena”. Sõnaga “kena” saab mõtte anda kõigele ja ära kirjeldada kõike.
Kenad on nii toit, inimesed kui ka loodus.
Margit Kõrvits

www.visitsaaremaa.ee

Silvia Pärmann

Margit Kõrvits

Kaja Saar

Eike Malva

Kontakt / info@visitsaaremaa.ee
Tallinna tn 2, Kuressaare,
Saaremaa vald,
93819 Saaremaa
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Foto: Valmar Voolaid

ajalugu
Juba Eesti hilisem president, kirjanik Lennart Meri väitis raamatus “Hõbevalge”, et just Saaremaa on see paljuotsitud müstiline ja müütiline Ultima
Thule, kuhu 4. sajandil enne meie aega jõudis ajaloo esimene maadeuurija, kreeklane Pytheas. Igatahes on saarte ajalugu pikk ja jälgi sellest leiab
nii looduse, kirikute, mõisate kui säilinud traditsioonide kujul igal sammul.

Kaali meteoriidi kukkumise umbkaudne aeg on 7500-7600 aastat tagasi.
Meteoriidi langemine juba asustatud Saaremaale põhjustas suuri purustusi, mida on võrreldud
väikese
plahvatusega.
5-10
kõrgusel
ja sadas maapinnale
Eesti
ühetuumapommi
vanema pühakoja,
Karja Katariina
kirikkm
altari
kohal onlagunes
säilinud meteoriit
ehitamise ajal
maalitud
paganlikud
maagilised
laemärgid
selle surnuaias 22
säilinud
paganlikud
hauakivid.
tükkidena,
millest suurim
tekitas
110 mjaläbimõõduga
m sügavuse
kraatri
ja 8 väiksemat kraatrid.
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SAAR

KOLUMN

– algus ja lõpp
tekst: mehis tulk

/

illustratsioon: eike malva

„Laula, laula, pappi!“

Nõnda kõlab esimene teadaolev kirjapandud eestikeelne
fraas, mis pärineb Läti Henriku Liivimaa kroonikast. Tuleb
täpsustada, et tegu on ühtlasi ka esimese Saare murraku kirjaliku ülestähendusega ja et kroonik ei kõnele sugugi mitte meie
esivanemate lauluarmastusest. Vastupidi.
Aastal 1215 jäi paganausku saarlastele Koiva jõe suudmes
pihku tsistertslaste mungaordu preester Frederik ühes oma
õpilase ja liivlastest kaaskonnaga. Kui preester vangistajaid
trotsides ristijumalale kiitust laulis, tümitasid saarlased mehikest nuiadega pähe ja ärgitasid teda oma ladinakeelset laulu
edasi laskma. Jumalasulaseid piinati julmalt ning hukati lõpuks
taprilöögiga abaluude vahele.
Saarlaste ja Saaremaa üleskirjutatud ajaloo algus, mille leiab
üksikute episoodidena juba Islandi saagadest, seostubki ennekõike sõjakuse, vaenulikkuse ning ohuga. Saarte maal Eysyslas peeti mere tagant röövitud orje ja hoiti vangis Skandinaavia ülikuid. Mõningates ajalookäsitlustes on kogunisti
leitud, et saarlaste jultunud röövretked Läänemerel ja ülemere
randadel andsid 13. sajandi vahetusel sakslastele, taanlastele ja
rootslastele otsest indu alustada Läänemere idarannikul jõulist
kristlikku kolonisatsiooni. Märkimisväärne on seegi, et eesti
hõimude allutamine Saksa keisririigi mõju all olevale kristlikule
võõrvõimule jõudis 1345. aastal lõpule just Saaremaal, kus ülikud mitmeaastase vastasseisu järel lõpuks relvad maha panid.
Saarlane on aga jätkuvalt kangekaelne ja elu saarel midagi
muud, mis mandrimaal. Meri on saarerahvast läbi aegade
toitnud, tema põldudele rammu andnud, samas vanadel aegadel ka suuremate nuhtluste eest kaitsnud. Sõjad ja taudid
on Saaremaad säästnud, siin on inimesed leidnud hädade eest
pelgupaika ja siit on laastatud mandrimaa alad saanud tärkamiseks uut verd.
Saarlasi on armastatud ja vihatud, meie erilist kõnepruuki
mõnitatud ja kiidetud, meie elujõulisust kirutud ja imetletud.
Ja seda maalappi, kus ei leidu kallimat maavara kui pehme
paekivi ja kesisel pinnal sirgunud vintske mets, peetud nii
paradiisiks kui ka kuradist äraneetud paigaks.
„Kena,“ ütleb saarlane selle peale ise ja sülgab ükskõikselt kõhtu kratsides maha. Temale ei tule pähegi mõte, et asjad võiksid
kuidagi teistmoodi olla. Sest need pole lihtsalt teistmoodi olnud. Ja ei saagi olla, kuna Saaremaa on ju maailma keskpunkt.
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Siit algab kõik, siin lõpeb kõik. Isegi aeg liigub siin teistmoodi,
Muhus suisa puhkab.
Selle põhjuseks on meri. Kes meist poleks jäänud silmitsema
merd ja väsimatuid laineid, mis vaid vetele endile arusaadavas
tempos lõpmatusse liuglevad. Merd ei taltsuta, merd ei silu
ega silluta, mere tuju määrab saareelaniku aja ja olemise.
Mandrirahvas imestab alati, miks saarlased ülearu ei kiirusta,
ja nimetab neid irooniliselt aeglasteks, kelle mõistus on merega piiratud. Varasematel aegadel oli sadamas laevajärjekorras
saareelanikke lihtne teistest eristada. Nemad istusid rahulikult
autos või piidlesid mõtlikult merele, samal ajal kui külalised
kepsutasid kannatamatult mööda kaid, andsid automootorile
kuuma ja närveldasid kohvisabas.
Tänapäeval, kus suured laevad eriti ooteaega ei jäta, on ehk
ka saarlasi muu rahva hulgast raskem eristada, aga vähemasti
see eriline tunne, kui laev Kuivastu sadamas vastu kaid puutub, ei ole kusagile kadunud. Kes sa ka ei oleks, kõigil meil käib
nõksakas läbi keha ja süda hõiskab: „Kohal!“
Pole vahet, kas see on esimene või tuhande esimene kord.
Mis sest, et paljudel tuleb veel tund-poolteist autos loksuda,
enne kui jala sihtpunktis maha saab. Sadamasse jõudmises on
ühtaegu nii lõplikku kui lõputut. Kohalejõudmist ja alustamist.
Seda on raske seletada, seda peab ise tundma. Ja paljud tunnevadki.
Saarlaseks sündimise ja saarlaseks olemise kõrval on läbi aegade olnud oluline ka saarlaseks saamise küsimus. Praktika
näitab, et need, kes on korra saare naise naba näinud, võib
kohe saarlaste hingekirja lugeda. Muul moel saarele sattunu
peab aga läbima puhastustule, mis võib seisneda arvukate
laste ilmaletoomises, lõputus töörügamises või oma aupaiste
ja kuulsusesära loovutamises, tunnistades, et see on küll vägev, aga Saaremaal ei maksa see tühjagi ja tuleb otsast peale
hakata.
Ja lõpuks. Kes Saaremaal on kordki käinud, tuleb siia alati tagasi. Sest siin käies annad sellele paigale väikese sõrme, kuid
märkamatult võtab ta sinult terve käe ja südame takkapihta.
See on nagu sõltuvus, mida ei ravi ükski teraapia, või nakkushaigus, mille vastu puudub vaktsiin. Aga selle pärast ei pea
muretsema, sest see on teadaolevalt ainus tõbi, mis inimese
hoopiski tervemaks teeb.

www.visitsaaremaa.ee
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Kuulsaid saarlasi
tekst: mo saaremaa

/

fotod: kaupo kikkas, erakogu

Kes ikkagi on praegu maailmas tuntuim saarlane? Sellele tiitlile
võiks pretendeerida nii maadeavastaja F. G. B. von Bellingshausen (1778 Lahetaguse— 1852 Kroonlinn, Venemaa), teatriringkonnas skandaalseks ja legendaarseks nimetatud Aario
Alfred Maristi (1905–1991), president Arnold Rüütel (s 1928)
kui skandaalse kuulsusega räppar Beebilõust (s 1981).

»

Tutvustame nelja säravamat, kelle töödest
maailmas hetkel enim räägitakse ja kelle
inspiratsiooniallikate või kelle endaga
Saaremaal juhuslikult kohtuda võib.

Louis Isidore Kahn

Kuressaare poisist 20. sajandi tipparhitektiks
20. sajandi üks tipparhitekte Louis Isidore Kahn sündis 5. märtsil
(vana kalendri järgi 20. veebruaril) 1901 Saaremaal endise sõjaväe
finantsametniku Leopoldi ja tema naise Bertha (hariduselt harfimängija) esimese lapsena. Saaremaad on oma sünnikohaks alati nimetanud ka arhitekt ise, öeldes, et ta “on pärit saarelt, millel on loss”. Ta mäletas ka Kaali järve ja veel “lestakala” ja “kadakat” ja üle jaanitule hüpates
saadud põletushaavu. Ehkki ka enam lapsepõlvemälestusi on juba
USAst — juba 1904. aastal emigreerus pereisa Leopold USAsse, kus asus
elama Philadelphiasse; Bertha lastega järgnes talle kaks aastat hiljem.
On olemas intervjuu, kus Kahnilt küsitakse, millal sai temast arhitekt.
Ta teenis kuni 50. eluaastani leiba põhiliselt džässmuusikuna. Alles seejärel avanes tema küps anne arhitektina. Siiski vastanud ta, et arhitekt
sai temast 3-aastaselt. Lapsepõlves nähtud monumentaalne stiilipuhas
Kuressaare linnus avaldas nii suurt mõju.
Kahn kasvas üles Philadelphias ja sai USA kodakondsuse 1914. aastal.
Ta lõpetas Pennsylvania ülikooli ning täiendas end hiljem Euroopas.
Ometi pärinevad arhitektina hilja küpsenud Kahni tähtteosed alles
1960. aastatest. Kahni looming on täiesti ainulaadne ja ilma käegakatsutavate eeskujudeta.
Lisaks USA-le võib 20. sajandi üheks olulisemaks arhitektiks peetud
mehe loomingut näha ka Indias, Bangladeshis, Nepalis. Tema loomingu tippudeks nimetatakse Kimbelli Kunstimuuseumit USAs Texase
osariigis, Bangladeshi Rahvusassamblee hoonet Dhakas, Yale'i kunstigaleriid New Havenis Connecticuti osariigis USAs.
Kahni ehitised on mõjusalt monumentaalsed.Materjalidest armastas ta
betooni, puitu, tellist. Paljuski koorub ilu välja arhetüüpselt mõjuvate
geomeetriliste vormide (nagu ring, ruut, kolmnurk) ning üllatuslike
vaadete kooslusest.
16

MO SAAREMAA

Karismaatiline ning palju ringi reisinud Kahn oli ka populaarne õppejõud. Euroopa reisi ajal 1928. aastal käis Kahn ka Riias ja mainis oma
mälestustes, et Kuressaares elas ta vanaema pisikeses majas, kus magas
köögipõrandal.
Kahn suri 1974 New Yorgis.
2006. a toimusid Kuressaares esimesed Louis Kahni päevad. Siis esilinastus Eestis ka film „My architect. Son's journey“ (2003), mida esitles
Kuressaare Linnateatris filmi autor Louis Kahni poeg Nathaniel Kahn.
Filmis jutustab arhitekti poeg oma isa tundmaõppimisest ja andestamisest tema arhitektuuri kaudu. Film esitati 2004. a dokumentaalfilmide kategoorias Oscarile ja on pälvinud mitu mainekat festivaliauhinda.
Louis Kahni Ühing tahab 2021. aastal, mil Eesti Arhitektide Liit tähistab
100 aasta juubelit, korraldada Kuressaares rahvusvahelise konverentsi.

Ott
Tänak
Läbi raskuste rallimaailma tippu
Ott Tänak (sündinud 15. oktoobril 1987 Kärla vallas Saaremaal) on hetkel maailma üks silmapaistvamaid rallisõitja, kellel võidusõit on geenides — tema isa jõudis rallisõidus Eesti meistritiitli võiduni.
Vaid 15aastasena hakkas ta juba autorallimaailmas esimesi tõsisemaid
samme astuma ning startis peale rallisprintide ka kodustel autoralli meistrivõistlustel, kaardilugejaks Tõnu Kurvet, kes oli varem olnud
tema isa Ivar Tänaku kaardilugejaks. Esimesed võidud tulid kodumaal,
2008. ja 2009. aastal tuli ta autorallis N4-klassis Eesti meistriks ja juba
2009. aastal Portugali rallil tegi Tänak WRC debüüdi.
2013. aastal lõid Ott ja isa Ivar meeskonna OT Racing, mille sõitjaks
hakkas Ott ise N-rühma Subarul ja kaardilugejaks Martin Järveoja —

see tandeb püsib tänaseni. Õnneks leidus peale Tänaku pere ja lähedaste teisigi toetajaid, kes olid märganud, et Saaremaa külapoiss
raiskab väikesel kodumaal oma talenti, ning uskusid, et talle tuleks anda
võimalus oma kiirust ja annet suures maailmas näidata.
Püüdlusi saatis edu.
Malcolm Wilson on kutsunud tänakut paaril korral oma meeskonna
põhisõitjaks, 2017. hooajal olid Tema meeskonnakaaslasteks viiekordsed maailmameistrid Sébastien Ogier ja Julien Ingrassia.
Tänaku tähetund saabuski selle tiimiga ülemöödunud aasta juunis
Sardiinia MM-rallil.
2018. hooaja eel liitus Tänak Jaapani autotootja Toyota tehasemeeskonnaga. Praeguseks on Ott Tänak koos kaardilugeja Martin
Järveojaga võitnud kolm MM-rallit ja 108 kiiruskatset. Järgmine siht
on ilmselgelt MM-tiitel, mis varem või hiljem kindlasti tuleb.
www.visitsaaremaa.ee

17

Maria Faust
Särav täht džässitaevas

Maria Faust (sündinud 1979. aastal Kuressaares) on saksofonist ja
helilooja, kes on Eesti üks mitmekülgsemaid ja tunnustatumaid muusikuid.
Maria on meenutanud, et ta võttis juba kolme-neljaaastaselt pähe,
et temast saab muusik: ta vanaemal oli vana juuksehari, millega väike
Maria üritas viiulit mängida – piid tekitasid helisid. Seejärel hakkas ta
õhtuti ise joonitud klaviatuuriga oma näppe treenima.
Kuueselt sai ta lõpuks minna Kuressaares muusikakooli, kus õppis nii
laulmist kui ka klaverit, mille ostmiseks esialgu ta ema rahagi polnud,
nii et harjutada tuli naabrite juures. Lõpuks aga võitis saksofon täielikult
ta südame. Puberteediikka jäävad tema viimased ülesastumised lauljana, ehkki Maria jõudis Eestis populaarses talendisaates “Kaks takti ette”
sellega isegi finaali, ei tundud ta, et ihkaks poplaulja elu.
Ta alustas muusikaõpinguid Tallinnas ja on lõpetanud Kopenhaageni
Rütmimuusikaakadeemia (performance doc).
18
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Tänaseks on Maria Faust on seotud pigem džässmuusika eksperimentaalsete vormidega, ehkki ta on teinud koostööd ka pop- ja rokkmuusika tuntud nimedega, sh produtsentide John Parishi ja Mike Howardiga.
Maria Fausti looming on viljakas ja järgib harva samu radu. Ta armastab
riske ja segab kartmatult eri stiile. Tema albumi “Sacrum Facere” võitis
2014. aastal Taani Muusikaauhindadel parima džässkomponisti ja parima eksperimentaalse džässalbumi auhinna. Aasta hiljem noppis muusik
Jazzkaarel Danske Jazziauhinna ja teda tunnustati Taani kultuuriminister Niels Matthiaseni nimelise mälestusfondi laureaadi tiitliga.
Ta on välja andnud mitmeid albumeid ja tuuritanud eri koosseisudega
Hiinas, USAs, Balkanil, Venemaal, Lõuna-Ameerikas ja kogu Euroopas.
Kuressaarde sattub ta ikka ja jälle tagasi, nii kontserte andma kui ka
näiteks juhendama noori muusikuid Saaremaa rütmi- ja improvisatsioonilaagreis.

Ain Anger

Maailma suurtel ooperilavadel laulev bass
Saaremaal Kihelkonnal 1971.aastal sündinud maailmakuulus bass Ain
Anger astus esimest korda lauljana lavale Saaremaal Kuressaare segakooriga. Edasi õppis ta laulmist Eesti Muusikaakadeemias ja alustas
oma lavateed Tallinnas Estonia teatris, kus ta töötas 2001. aastani, et
siis esimest korda Euroopa suure teatri lavale solistina suunduda —
Leipzigi ooper oli märganud uut talenti.
Alates aastast 2004 on Anger Viini riigiooperi solist ning lisaks Viinile
sagedane külaline maailma teisteski tähtsamates ooperimajades ja
kontserdilavadel. Regulaarselt esineb ta Berliinis, Münchenis, Milanos, Pariisis, Tokyos, New Yorgis, San Franciscos jm. Angeri
ooperi- ja kontserdirepertuaar on väga lai. Viini Riigiooperi solistina on tal
ooperirolle kogunenud enam kui nelikümmend, nende seas

Philippe II ja Suurinkvisiitor (Verdi „Don Carlos“), Sarastro (Mozarti
„Võluflööt“), Gremin (Tšaikovski „Jevgeni Onegin“), Pimen (Mussorgski „Boriss Godunov“) ja Fiesco (Verdi „Simon Boccanegra“), Wagneri
ooperites Pogner („Nürnbergi meisterlauljad“), Daland („Lendav hollandlane“), kuningas Heinrich („Lohengrin“), Hermann („Tannhäuser“),
Hunding („Valküür“), Titurel („Parsifal“) jpt.
Viimati tegi Anger debüüdi Berliini Deutsche Operis ühes oma unistuste rollidest, astudes lavale Mussorgski ooperi „Boriss Godunov“
nimiosas ning Kanada Ooperis debüteeris laulja Hagenina Wagneri
„Jumalate hukus“, pälvides oma esitustega kiitvaid arvustusi.
Eesti Vabariigi president on Ain Angerit tunnustanud Valgetähe III
klassi ordeniga.
Kodusaarel näeb teda aeg-ajalt kuulsate Saaremaa ooperipäevade ajal,
mille galakontserdil ta on esinenud ning mille raames korraldanud ka
oma meistriklassi. /
www.visitsaaremaa.ee
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Eesti mõisad täitsid olulist funktsiooni ka
kogukonna keskustena ning osaliselt jätkub
see ka tänapäeval - nendes paiknevad koolid, raamatukogud ning nendes korraldatakse
kontserte ja näitusi. Saaremaale ehitati 141
mõisa, kus sakslastest härrasrahval olid ka
talve-elamised Kuressaares, ning keskaegse
lossi pargis asuvas Kuursaalis käidi suhtlemas
ja tantsimas. Tänapäeval saab renoveeritud
Kuursaalis vanu aegu meenutades nautida
õhtusööki, vaadata vabaõhukino või kuulata kontserti. Mitmeid Saaremaa ajaloolisi
maamõisaid saab ka tänapäeval külastada,
mõned neist küll kummituslikena varemeis,
mõned aga täitmas kaunilt restaureerituna
hotelli, restorani või ürdiaiandi funktsiooni.
Järgmisena tutvustame teile viit mõisa. Nad
on kõik omal kombel intrigeerivad ning paiknevad saarel nõnda, et neid läbiv marsruut viib
teid ühest saare servast teise.
< Audla mõis,
enne ja nüüd.

Saaremaa
mõisad,

›

ajaloolised kogukonna- ja vaba aja keskused
tekst: mo saaremaa
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fotod: erakogu, margit kõrvits

Männimetsade varjus, ümbritsetuna õitsvatest aasadest
ning tiikidest, kus pardid rahus ujuvad ning vesiroosid
hõljuvad, peidavad end ühed kaunimad Eesti aaretest –
sajad põlised mõisahooned.

Seitsme aastasaja jooksul, mil maad valitsesid Taani, Rootsi, Venemaa ja Saksamaa
isandad, ehitati need hooned mõisnike teenijarahva majutamiseks ning piiskopkondade
keskusteks. Mõisnikel oli eriline positsioon
kogukonnas. Neil oli mitmeid privileege, kuid
neil lasus ka riigi ees mitmesuguseid poliitilisi
ja majanduslikke kohustusi. Enamus mõisatest ehitati 18. sajandil,mil hoonete arhitektuur
muutus toretsevamaks ning Venemaa mõisahärrad ja -prouad nende asukateks olid. Tol
mõisate hiilgeajal võis Eestis loendada enam
kui kaks tuhat mõisat. Hooneid oli valgetest,
Rapuntzeli-stiilis kõrgete tornidega muinasjutulossidest idülliliste puuhooneteni, mille
avaratelt verandadelt avanesid vaated hoolitsetud lillepeenardega aedadele.

Siin said kokku varakad ja jõukad, vahetades
oma talveresidentsid maaelamiste vastu kogu
pikaks Eesti suveks. Nii mõnigi kord korraldasid mõisahärrad Gatsby-väärilisi pidusid,
saates kutsed kõikidele naabermõisnikele, kes
saabusid tõldadega uhketes riietes. Muhu
saarel asuv Pädaste mõis, mis tänapäeval tegutseb luksuliku spa-keskuse ning hotellina, on
üks selle paremaid näiteid. Mõis kuulus Baron
Axel von Buxhoevedenile, kes oli Vene tsaar
Nikolai II õukonna jäägermeister, ning tema
abikaasa Charlottele, Siemensi äride pärijale. Suviti vahetas Charlotte oma Peterburi
elamise Muhu saare vastu, kus külla kutsutud muusikud ja kunstnikud täitsid suvekuud
mereäärses mõisas seltsielu, muusika ja
kunstiga.

Audla mõis

Jõuate Audla mõisasse, kui Muhu saarelt
Kuressaare suunas Saaremaale sõites pöörate
Laimjala poole. Orissaare-Valjala maantee
viib teid läbi sulnite aasade, kus hilissuvised
päikeseloojangud värvivad heinapallid kuldseteks. Audlast veidi põhja poole jääv taevalik
Koigi raba on kindlasti retke väärt. Matkake
5 km pikal laudteel ning tehke tutvust märgalaga- ühega Eesti kuulsatest maastikest.
Audla mõisa tuntus on seevastu pisut häirivama loomuga . Mitmed, kes on külastanud
seda 15.sajandist pärit, aeglaselt lagunevat,
tihedalt võssakasvanud mõisa, on kogenud
üleloomulikke läbielamisi nagu näiteks tühjaksläinud autokumm. Nautige müstikat, kuid
veenduge, et pargite auto turvalisse kaugusse.
www.visitsaaremaa.ee
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<

Tõlluste mõis

> Pihtla mõis
<

Loona mõis

< Kotlandi mõis

Tõlluste mõis

Liikudes Audlast edela suunas, läbi Laimjala
ja Sakla mere poole, jõuate Tõlluste mõisasse.
Läbi sajandite on sellel mõisal olnud vähemalt
viisteist omanikku, kellest esimene ja viimane
pakuvad huvi nii kultuuri kui turismi aspektist.
Aastal 1550 ostis Diedrich Behr mõisa ning
ühendas selle oma teiste valdustega, mille
ta oli Tölseni perekonnalt üle võtnud. Mõisa
uued, suured valdused nimetati Tölsenite järgi. Tölsenite nimest olla tuletatud Suure Tõllu
nimi. Tänapäeval kuulub Tõlluste mõis looduskosmeetikat valmistavale firmale Siberica.
Mõisas asub kaunis aed, kus kasvavad taimed
annavad teile mõisahärralikult või -proualikult
siidise naha ja juuksed.
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Loona mõis

Pihtla mõis

Pihtla mõisa suhkruvatiroosa, uusgooti stiilis fassaad on kindlasti üks kaunimaid Saaremaal. Kuna ülejäänud mõisa osad on valdavalt
varemeis, köidavad dekoratiivsed roosad
seinad kogu vaataja tähelepanu. Kuigi Pihtla mõis rajati juba keskajal, ehitati neogooti
stiilis peahoone 18. ja 19. sajandil. Pärast Teist
maailmasõda asus mõisas kool. Aastal 1973
jäi hoone tühjaks ning hakkas lagunema. Kui
otsite tänapäevast elutegevuse keskust Pihtla
kandis, siis vaadake lähemalt Pihtla pruulikoda, mis asub sealsamas lähedal. See on Eesti
vanim õlle väiketootja ning pakub kohalikku,
kuusekasvudega õlut ning oma kuulsat, kanget taluõlut. Pihtla asub vaid kümne minuti
kaugusel Tõllustest ning seda teed sõites
saate hõlpsasti ka Kuressaaret külastada.

Kotlandi mõis

Pärast Kuressaare külastust pöörake loodesse,
Kihelkonna suunas. Käänuline, metsadevaheline maantee viib teid Vilsandi Rahvusparki,
kus elab enam kui 200 linnuliiki ja kasvab 30
orhideelist. Vahetult enne Vilsandi rahvusparki jõudmist leiate väikesest Koki külast saare

ühe kõige hubasema majutuse. Kotlandi
kollane puuhäärber on ainuke rookatusega
mõisahoone Eestis. Kotlandi mõis ehitati aastal 1844 ning selle häärberi südames seisab
Põhjasõja-aegne mantelkorsten. Tänapäeval
on korsten osaks stiilselt renoveeritud köögist.
Mõnedes ruumides on säilinud originaalsed
puitpõrandad ning krohvitud laed. Maja taga

aias saab korjata marju ning silmitseda lillelt
lillele liikuvaid mesilasi. Võimalik on rentida
kogu maja eraviisiliseks puhkuseks ning maja
mahutab kuni kolm perekonda. Nautige looduse rüpes mõisahärra ja mõisaproua elu!.
Kütke saunas nahk kuumas, jahutage seda siis
tiigis, vaadake tähti ja ärgake antiikses puitvoodis säravvalgete linade vahel!

Jätkates sõitu Vilsandi Rahvuspargi suunas
peatuge kindlasti Lümanda Söögimajas. Selles
teeärses söögikohas leiate Eesti köögi kodused toidud väga sõbralike hindadega. Aus kalasupp, värsked kartulid, tõsine käntsakas kohalikku liha. Nälg kustutatud, on paras aeg liikuda Loona küla poole. Seal asuv barokkstiilis
Loona mõis on heaks alguspunktiks looduse
keskel veedetavale päevale, kuna seal asub ka
Rahvuspargi külastuskeskus. 16. sajandist pärit
mõisahoone juurde viib lopsakatest puudest
kaunis allee, ning teile avaneb pilt idüllilisest
rohelusse uppuvast pelgupaigast. Pärast matkamist, jalgrattaga sõitmist, lindude vaatlemist, seenekorjamist ja ujumist on hea mõte
süüa õhtust Loona mõisa romantilises restoranis. Võtke istet laua ääres, puhake jalga ja
vaadake, kuidas õhtu laskub mõisa hooldatud
aedadele. /
www.visitsaaremaa.ee
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Foto: Raivo Hein

kuressaare
Kuressaare piiskopilinnus, mida rahvasuus kutsutakse ka Kuressaare lossiks, on ainuke
oluliste ümberehitusteta säilinud keskaegne kindlusehitis Balti riikides. See on inspireerinud
20. sajandi üht olulisemat arhitekti Louis Kahni looma oma teoseid üle maailma.
24
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Kuressaare harmoonias on midagi ootamatut. Kuressaare on linn,
mis on oma näo saanud sajandite jooksul, ajastuid kokku sulatades ja
ülima loomulikkusega keskaja, tänapäeva ja tuleviku vahel liikudes.
Siinse miljöö loovad raske 14. sajandist pärinev piiskopilinnus, romantilised puumajad ning õhuline ja väga modernne arhitektuur. Ainult Kuressaares on võimalik, et see kõik harmooniliselt kokku kõlama hakkab.

www.visitsaaremaa.ee
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> Mitte kusagil mujal ei
moodusta keskaegne linnus,
vanad puumajad ja modernne
arhitektuur nii harmoonilist
kooslust kui Kuressaares.

›
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48 tundi
Kuressaares
tekst: mo saaremaa

/

fotod: margit kõrvits, silvia pärmann

Kuressaare tundub väike vaid aerofotodelt. Selle pisikese linna sisse
mahub mitu erinevat Kuressaaret, mis meeldivad ja avavad ennast
inimestele, kellel on väga erinevad huvid: ajaloofännid, gurmaanid,
džinnieksperdid, muusikafriigid, sisustusfanaatikud, tõelised
hedonistid, arhitektuurihuvilised; inimesed, kellele lihtsalt meeldib
jalutada parkides ja mere ääres, ükskõik milline ilm ka poleks.

www.visitsaaremaa.ee
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REEDE

LAUPÄEV

Pealelõuna

Hommik

• TEE CHECK-IN ARENSBURG BOUTIQUE & SPA

HOTELLI Kuressaare peatänava ääres asuv väike hotell on
midagi korraga nii gurmaanidele, hedonistidele kui ka arhitektuurihuvilistele. Enam kui 300 aasta vanuses majas kohtuvad
tänapäevane arhitektuur ja sajanditetaguse luksusliku linnakodu parimad osad. Olenevalt sellest, kas hing kisub rohkem
ajaloo või modernse arhitektuuri poole, saad valida toa maja
erinevates osades. 2007. aastal valminud juurdeehitise autorid
on arhitektid Eesti kõige enam arhitektuuripreemiaid võitnud
büroost KOKO. Selles mustas majas on samasugust müstikat
kui piiskopilinnuses, mida on keeruline sõnadesse panna, aga
mis on selgelt tajutav.
Vana ja uus hoone kõlavad harmooniliselt kokku ja nende vahel
on tuulevaikne sisehoov, kus soojadel päevadel saab terrassielu
nautida.
• Broneeri endale kohe hoolitsuste ajad hotelli väikeses spaas.

• MINE JALUTUSKÄIGULE. Näiteks Kuressaare vanalinna,
parkidesse ja mere äärde. Viska pilk peale piiskopilinnusele, otsi
üles mõni põneva ajalooga maja, nagu näiteks Mihkel Salongi
klaverivabriku hoone. Hinga värsket õhku, lase väikelinna rahulikul rütmil enda üle võitu saada.

Õhtu

• KONTSERT. Kui on suvi, leiad kas Kuressaarest või kusagilt
Saare- või Muhumaalt kindlasti mõne väga hea kontserdi.
Need on muusikat täis saared, kus kuuleb nii ooperit, kammerorkestrit, orelikontserte kui ka väga kaasaegset muusikat.
• EKSKURSIOON KEKis. Arhitektuurifännid peaksid aga juba
enne saarele jõudmist broneerima endale ekskursiooni arhitekt
Marika Lõokese loodud legendaarses Saare KEKi hoones,
millest pool on eeskujulikult renoveeritud, teises pooles on
aga näha ja tunda veel nõukogude aja puudutust ja ajastutruud
sisustust.
Ringtee 15, http://saarekek.ee
• ÕHTUSÖÖK HAFENIS. Suurepäraste söögikohtade
puuduse üle Kuressaares kurta ei saa. Pärast kultuurielamusi
suundu õhtusöögile sadamasse restorani Hafen. Nii valgetel
suveöödel kui ka salapäraselt mustadel sügispäevadel on
teraapiline jalutada mere äärde ja tunnetada lainete rahulikku
tulekut ja minekut akna taga.
Tori 4, hafen.ee
• POKAAL VEINI PRELUDE’is. Tagasiteel hotelli põika sisse
Kuressaare peatänava äärde armsas romantilises majakeses
asuvasse vinoteeki Prelude. See on kirjeldamatult mõnusa
atmosfääriga koht, mille perenaine on otsinud ja leidnud põnevaid veine kõikjalt maailmast. Lase endale midagi soovitada ja
elamus on garanteeritud.
Lossi 4, www.prelude.ee
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> Armunud teineteisesse ja
ilusate kodude loomisesse:
Höme asutajad Brette Saar
ja Bert Lepik.

• HÖME. Mine ostlema! Kuressaare oma paari kaubanduskeskuse ja pisikese poega ei tundu just ostlemiseks kõige
põnevam paik – aga see tunne kaob kohe, kui olete sisse
astunud Höme uksest.
Selle vana ja uue mööbli, aksessuaaride ja gurmeetoidu
aardelaeka asutasid kaks teineteisesse ja ilusatesse asjadesse
armunud noort, Brette Saar ja Bert Lepik vähem kui kahe aasta
eest. Kõik asjad poes on nad ise Euroopast oksjonitelt kokku
otsinud ja vajadusel renoveerinud, uued esemed on hoolega
valitud. Käik Hömesse on korda läinud, kui leiate sealt mõne
kohaliku keraamiku Sari Ruohoneni ainueksemplari.
Pihtla tee 24, facebook.com/pintslijakohvriga/
• ANTIIGIPOED JA TURUD. Kuressaare pole koht, kuhu
minna otsima kõige kaasaegsemat põhjamaist disaini või
moodi – ehkki suve jooksul avavad mõneks päevaks oma
hüpikpoe saarel paljud Eesti disainerid – see on koht, kus
suunduda vanade esemete jahile ja osta suurepärast käsitööd.
Väikese turu leiad kohe peatänava äärest ja viska pilk peale
festivalide raames avatud käsitööturgudele.
• KOSMEETIKA PUHTAST LOODUSEST. Saaremaa ja
Muhumaa ei paku puhtast loodusest pärit asju ainult söögiks.
Päris paljut sellest saab ka endale peale määrida. Osta endale
ja sõpradele Natura Siberica Saaremaa taimedest valmistatud
asju ja otsi üles Saaremaal valmiva kosmeetikabrändi Le’Maag
särapuudrid ja huulepulgad ja veel midagi kaunist – brändi
asutaja Maaja Tuuling kasvatab kollektsiooni pidevalt. Ja kui
satud Tallinnas Estonia teatrisse mõnda etendust vaatama, siis
tea, et nahasõbraliku Le’Maagi kosmeetikaga on tehtud ka
meie ooperi- ja balletistaaride lavagrimm!

Lõuna

• MOSAIIK. Naudi lõunasööki mõnes peatänava äärses kohvikus. Näiteks Mosaiik on mõelnud ka taimetoitlastele. Kes selleks ajaks on juba tõeliseks saare toidu fänniks kasvanud, peaks
kindlasti proovima mõnda salatit, mille kastmes on kasutatud
kohaliku pisikese tootja Wöseli käsitööäädikat. Imeliste õunasiidriäädikatega saab valmistada ka alkoholivabu tervisekokteile, mida tasub ka Kuressaare söögikohtadest küsida.
Tallinna 1, mosaiikcafe.ee/
• KURE KOHVIK. Tassiks kohviks põika sisse korraga šikki ja
boheemlaslikku Kure kohvikusse, kus lisaks parimale kohvile
võib puhkuse puhul ka tüki kooki või mõne saiakese endale
kindlasti lubada.
Tallinna 9, facebook.com/kurecafe

Pealelõuna

• MINE FOTOSESSIOONILE! Millal võiks inimene veel
parem ja õnnelikum välja näha kui puhkuse ajal Kuressaares?
Südalinnas Keili fotobutiiki pidav fotograaf Keili Tees on

> Pariisil on
Les Deux Magots,
Viinil Café Central ja
Kuressaarel Kure kohvik.
www.visitsaaremaa.ee
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hinnatud portree- ja perefotograaf, kes armastab pilte teha
ennekõike igal pool mujal kui stuudios. Ta teab kõiki ilusamaid
ja põnevamaid kohti linnas ning maalilisemaid kadakaid ja kive
rannas. Tõelise dokumentalistina võiks ta saata teid parimate
piltide nimel muidugi kogu päeva – ja nii mõnigi perekond on
ekstra sellise päeva pärast ka Kuressaarde sõitnud.
Kohtu 1, keilifotobutiik.com

Varane õhtu

• LOGELE SPAAS. Käi enne massaaži või mõnda muud
hoolitsust saunas ja tuku pärast niisama basseini ääres.
• LOE RAAMATUT. Näiteks Katrin Pautsi “Politseiniku
tütart”, mille tegevus toimub Saaremaal Orissaare lähedal
Tuulegi külas (õnneks seda küla päriselt ei ole olemas). Ehkki
taolisi üksildasi külakesi muidugi on, mis kunagi õitsesid ja
mille teed olid täis noori inimesi, kuid kuhu tänaseks on jäänud
vaid vanemad inimesed ning lahendamata inimeste kadumise
juhtumid.
Või siis loe pigem Lennart Meri raamatut “Hõbevalge: Reisikiri
tuulest ja muinasluulest”, mille läbivate teemade seas on meri
kui eestlaste ilmavaate, kultuuri ja olemuse peamine vormija ja
kuulsa Kaali meteoriidiga seostuv problemaatika.
• VÕI ÄRA TEE ÜLDSE MITTE MIDAGI.

Õhtu

• SAAREMAAKERA JA LAHHENTAGGE DŽINN.
Tõenäoliselt on mitte midagi tegemise mõnus tunne nii kõikehaarav, et pole mõtet seada eesmärki hotellist väga kaugele
õhtusöögile jalutada. Paarikümne meetri kaugusel on õnneks
Saaremaakera, mis pakub ehtsas puudega köetavas pitsaahjus
valmivaid pitsasid ning Saaremaa versiooni fish & chips’ist.
Trenditeadlikud on muidugi kuulnud maailma ühest parimast
käsitöödžinnist Lahhentagge (https://www.lahhentagge.com),
mis on sündinud üsna Kuressaare külje all ja milles kasutatavad
ürdid ja kadakamarjad on kõik Saaremaal kasvanud. Palu baarmenil segada endale üks džinn toonikuga ning lase maitseelamustel end kohe maailma metropolide tippbaaride atmosfääri
lennutada.

goodmoodfood.ee

Toredad inimesed ja tervislik toit
Kuressaare lossipargi serval
– Hubane hoovikohvik suvekuudel
– Parimad hommikusöögid, tervislikud
koogid, maitsvad lõunasöögid
– Sobilik veganitele ja allergikutele
– Loomasõbralik
Tolli 2, Kuressaare

PÜHAPÄEV
Hommik

MAGA KAUA. Naudi hommikusööki. Tõsta endale pannkooke veel teist korda.

Lõuna

• ÕPI GOLFI MÄNGIMA. Kuressaare on üks väheseid linnu
maailmas, kus golfiväljak on peaaegu et südalinnas. Saad
võtta nii eratunde üksi kui ka koos kaaslastega – ning golfi
õpetatakse mängima ka lapsed. Pärast saab saavutusi analüüsida golfiklubi restoranis MO. Ühe korraga meistriks
muidugi ei saa – aga pärast neid kahte päeva on ju enam
kui selge, et Kuressaarde tuleb varsti tagasi tulla!
www.saaregolf.ee

vacationpoint.ee

Külalistemaja ja külaliskorterid
suurepärases asukohas
– 500 m jahisadamasse, randa ja kesklinna
– Peredele ja paaridele
Bookingu hinded
9.4 Apartment For Friends
8.6 Suviste Külalistemaja

Tolli 6, Kuressaare
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8.9 City Apartment
9.6 Onni Villa

 +372 509 7878

Fa m i l y r u n n e d bwww.visitsaaremaa.ee
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KOLUMN

töö ja puhkuse ühendamine
saaremaa moodi _
tekst: mele pesti

/

illustratsioon: eike malva

Oleme seal,
kus Sina oled.
E-poest tellid kauba kiiresti ja mugavalt koju,
kontorisse või lähimasse pakiautomaati.

Arvasin pikka aega, et minusuguseid vabakutselisi, kes on kodukontorist tüdinud, Saaremaal ehk palju ei ole. Teadsin, et loodusteadlane Triin ja filmilevi-Kristi otsivad ka oma
kohta – kaalusime lausa konspiratiivkorteri
ostu, et see kontoriks putitada. Seni jagasime
keskkontorina Kuressaare kohvikute suuremaid laudu. Siis leidsin aga ka raamatupidaja-käsitööettevõtja Kristi ja
keeleõpetaja-toitumisnõustaja Eva ja
veel laiema profiiliga Ardo, kes kõik
leidsid, et uue tööd ja vabadust ühendava saarekese loomine saare pealinna
on piisavalt väärtuslik idee, et matta
selle teostamisse rida päevi ja öid.
Kuressaare efektse kolmnurkse keskväljaku kolmandas nurgas on selle tulemusena nüüd inspireeriv töövabaduse
saareke: vabakontor. Vabakutselisena
saan kinnitada, et konkurentsitult parim
keskkond, kus loovus lehvitab ja motivatsioon püsib, või vajadusel kärmelt kõrgemale upitatud saab, peidab end just vabakontori formaadis.
Eks inimesed ja tööd ole erinevad. „Kontor“
veidi piiritleb — räägime siin tubasest tööst.
(Väikelinnas vabakontorit avades tuli esmalt
murda sedagi meelsust, et kui labidaga ei
vehi ja higiseks ei võta, siis mingi töö see küll
ei ole, jälle üks naiste kohvi ja loba koht.)
Püsikasutajatena lootsin Saaremaa kadakaste karjamaade vahelt välja meelitada need
IT-sektori töötajad, kes on end saarelisse
sõltumatusse välja murdnud, ent tänaseks
mõistnud, et ka introvert soovib lisaks metsseale päeva jooksul mõnd muud nägu näha.
Stereotüüpne coworking space-i kasutaja on
ju pigem IT-alalt, Tallinna LIFT99 ja Tartus
TARTUp hub ongi IT-kontorid, ülejäänud
neli-viis Eesti vabakontorit on samuti infotehnoloogiakesksed.
Aga võta näpust, saarel saime kontorisse hoo32
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pis kirjuma seltskonna. Edukontoris tehakse
ka äppe, aga seda vahelduseks tehnilistele joonistele, teadusartiklitele, folkmuusika
manageerimisele, kinnisvara turundamisele,
loengute ette valmistamisele, ja kasemahlalimonaadile. Lai tegevuste areaal on osutunud
ka koostöö mõttes uskumatult viljakaks: juba
on Edu kohvihommikult sündinud äriprojekte ja ühisturundust – targemaks saab nagunii
iga päev. Samas ei ole „Edukad“ mingi ühtne

sõpruskond, millega oleks raske liituda –
hoiame end kõigile väga avatuna ning
seltskonnaelu pole sugugi kohustuslik.
Ka ühisruumi ürituste ajal on kabinettides vaikne ja töine keskkond.
Samas pole Kuressaare Edukontori
asukate ainus töövahend arvuti. Siin
peidab end ka elegantne fotostuudio
Klöps, kus fotograafid vabastuudio formaadis ruumi ja aega jagavad; samuti
ilustuudio, kus enne seda olulist klöpsu
kauniks saab. Ülejäänud kümnes ruumis
toksivad aga kümned inimesed peamiselt klaviatuure – kui nad
just parajasti hommikujooga tunnis keha ja vaimu
tööpäevaks ette ei valmista
või õhtuses keeletunnis
oskusi ei lihvi. Edukontori
loomise esmaeesmärk oli
muidugi mõnus ja süvenemist soosiv töötegemise
koht iseendale ja omasugustele. Juba esimese aastaga
kasvas meie roll aga laiemaks:
paistab, et anname paindliku
tööeluga inimestele inspiratsiooni saarele kolimiseks.
Jagame kõigile huvilistele
infot globaalsete tööalaste
trendide kohta (muutused on
kiired ja kapitaalsed!) ja näitame nende enda ellu integreerimise võimalikkust väikelinnas, keskustest eemal. Mandrisaarlased on meid juba leidnud ja pikendavad
saarelkäike paari tööpäevaga oma uues soodsas Kuressaare kontoris. Ootame ka kõiki teisi
„komandeeringusse“: enam ei pea mõnusat
saarelkäiku vaid nädalavahetusse suruma,
nüüd saab kontoritöö heas keskkonnas kiirelt ära teha ja mõnusa jalutuskäigu kaugusel
otsekohe edasi puhata. /

Lai valik tooteid
Kiire ja mugav
transport
Võimalus soetada
lisagarantii
Paindlikud maksevõimalused

Peakokk Toomas Leedu:

›

kala tellides vaata kõigepealt, mis kohalike taldrikutel on
tekst: silvia pärmann

/

fotod: keili tees, margit kõrvits, silvia pärmann

Peakokk Toomas Leedu on vaimustunud
kõigest sellest, mida maa ja meri saartel
pakuvad, ning jagab soovitusi, mida, millal
ja kus süüa. Sest neid turistidest ullikesi,
kes maikuus lesta nõuavad, vaadatakse
ikka päris kaastundliku pilguga.

Suvehooajal on Kuressaare
kindlasti Eesti toidupealinn
ning Saaremaa ja Muhumaa
söögikohtade kõrget taset
kinnitavad ka arvukad White
Guide’i tunnustusele viitavad
kleepsud restoranide ustel.
Saartel, mille toidulaud
sõltub nii palju ilmast ning
kus pole väga varmad oldud
välismaiseid roogi ja retsepte
omaks võtma, on pakkuda
uskumatult palju puhtaid ja
hõrke maitseid.

Kus on parimad kohad
kohaliku toidu söömiseks?
Või kas Saaremaal midagi muud
kui kohalikku üldse saabki?
Kuressaares on kokku vist nelikümmend söögikohta, kogu
Saaremaal muidugi rohkem. Aga Muhu tase on ka väga
kõva. Vaata kasvõi ringi Liiva külas, seal on Koost ja Tuul
ning kohe lähedal veel Muhu Veinitalu ja muidugi Pädaste.
Kõigil on väga tugevad kontseptsioonid. Siin peavad peakokad tõesti pingutama, et mitte maha jääda teistest.
Kui väiksematesse kohtadesse edasi sõita, siis on veel igasuguseid kohti. Näiteks Nasval saab Tihemetsa talus sooja
suitsukala otse ahjust.
Meil on siin muidugi lihtne, kõik kasvab ju otse restorani ukse
all. Vahel mul on Tallinna peakokkadest natuke kahju, linn
on nii suureks kasvanud, kuhu selle kasvuhoone veel üldse
panna saakski. Meil oli näiteks tšillimoosi sisse tomateid vaja,
hooaeg hakkas läbi saama ja meil tellitud polnud. Võtsin
auto, sõitsin mööda linna ringi, nägin, et ühes kasvuhoones
on veel. Koputasin maja uksele ja küsisin, et kas võiks teilt
mõne ämbri tomateid osta. Korjasimegi oma tomatid ära!
Aga ega päris kõik ei ole seda kohalikku enda jaoks avastanud, mõni aeg tagasi käisin siin väljas söömas, menüüs oli
kängurusteik. Mõtlesin, et uskumatu, nagu 90ndad oleks
tagasi, ainult alligaator on veel menüüst puudu.
Kui ise reisile lähed ja näed, et mingi peakokk Jaapanis
pakub mulgiputru, siis kas see on tegelikult ikka ka mulgipuder ka mulgi meelest, mida tehakse. Hästi saab teha ikka
seda, millega oled üles kasvanud, mis on sul geenides.
Meil on käinud väga paljud kokad välismaal tipprestoranides
tööl. Nad tulevad siia tagasi, teevad superasju – aga need on
tehnikad ja mõtteviis, mis nad kaasa toovad, mitte eksootiline
tooraine.

> Kuressaare
Kuursaalis
tegutseb
Saaremaa
tuntuim
kalarestoran.

Fish&chips
Saaremaa moodi
ehk kartul ja räim.

Kuidas see aja jooksul muutunud
on, mida saartel süüakse?

Tavaline toit on olnud ikka hästi vaene. Aga me ei tohi
unustada, et siin on selge joon vahel talupojaköögil ja mõisaköögil. Aga see, mida leidub ja mida süüakse, on tegelikult ka muutunud. Võtad vana kokaraamatu lahti ja loed
34
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SÕRVE
TULETORN
AVATUD
MAI - SEPTEMBER

vähiretsepti, mis algab sellega, et “võta 100 vähki”. Oo, mingid
pulmad on tulemas või? Aga ei, see on retsept kuuele, natuke
krõbistamist lihtsalt.
Ja ka kalad on väga muutunud. Kui ma räägin oma elukaaslase
emaga, kes on 50ndates, siis tema noorusajal olid siig, angerjas
ja tursk täiesti prügikalad.
Ka tänapäeval püütakse angerjat, aga müüakse elusast peast
koos sisikonnaga 30 eurot kilo. Ma keeldun selle hinnaralliga
kaasa minemast, teeme oma restoranis pigem midagi muud.
Aga angerjat lihtsalt on nii vähe siin. Ja siiga on ka vähemaks
jäänud, seda käiakse kaugemalt toomas, Ruhnu alt ja põhjakaldalt. Turska, mis 30 aastat tagasi oli kõige tavalisem söögilaual, näeb nüüd haruharva.
Aga kala süüakse saarel palju. Tänapäeval on inimesed sellised
eputrillad, et ei taha kodus tihti kala teha, käed lõhnavad pärast
ja muud sellised probleemid. Aga saarel süüakse kala ikka
kodus ka.

Kas on ka midagi, mida vanasti
kasutada ei osatud ja
mis on nüüd toidulaual?

Vetikad on üks selline asi, mida nüüd küll merest tuuakse välja
ja mõned restorani juba kasutavad ka. Sellest tehakse agarit,
mida saab želatiini asemel kasutada. Kadakamarju korjatakse
nüüd džinni jaoks, aga ka kadakasiirupi jaoks. Mina sellele küll
kasutust pole leidnud, peab ütlema. Aga inimestele meeldib
seda kaasa osta, väga kohalik ju. Mõni sööb pannkookidega,
teine soovitab jäätise peale.
Hooajalisus on saare toidulaual ilmselt väga tuntav. Mis kuus ja
mida kõige targem süüa oleks?
Mina teen KuKuu lahti aprilli lõpus ja siis me hakkame tuulehaugi ootama. Tavaliselt tuulehaug tuleb mai esimestel nädalatel. Siin on kalurid, kes teavad, kust seda kõige esimesena kätte
saab. Mul on nendega diil, et saan alati esimesena tuulehaugi
kätte. Nii et turul veel pole, aga mul menüüs juba on. Mõnda
kala on saada kogu aeg, aga siis tasub kohalikelt küsida, kas
see on ka parasjagu kõige parem. Eks ma tegin ka saarele
tulles neid vigu, mida saarlane kunagi ei teeks. Arvasin, et mida
36
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„Mul on telefonis täiesti
legendaarne nimekiri
kohalike kaluritega.
Igaühel on siin oma
kohad, kus nad käivad.“
suurem lest, seda parem. Väikest on muidugi ebamugavam
süüa, aga maitse on hoopis teine!
Eks selle värske kala kättesaamine on ka oma lugu. Mul on
telefonis üks täiesti legendaarne nimekiri kohalike kaluritega.
Igaühel on siin oma kohad, kus nad käivad.
Ja suvi on saarel restorani köögipoolel täiesti pöörane aeg.
Kõned kalameestelt tulevad varahommikul, kui alles paadiga
merel ollakse – siis on minu karvane käsi juba vahel. Tihti jõuan
värske kalaga Kuursaali alles 15 minutit enne avamist, seal
ettekandjad juba ootavad, et mis me päevamenüüks tahvlile
kirjutame ja mis hinnad on. Mul peas juba kompuuter töötab,
et mis kala palju kaalub ja mis see hind peaks olema.
Üks kokk kurtis, et meil on tooraine liiga värske. See on
õnneliku koka probleem, et tooraine on liiga värske – kala
kipub pannil lootsikuks tõmbama, kui täiesti värskelt tulele
panna, keeruline on ühtlaselt praadida. Õhtusöögi ajaks on
juba hoopis teine asi. Aga meil on kalad veel tihtipeale elus,
kui kööki jõuavad. Suur lihahaamer on põhitöövahend.
Ma ei osta kunagi mitme päeva varu sisse, ma ei taha seda
teha, et pakun sügavkülmast viis päeva vana kala. Inimesed
juba teavad ka, et päeva saaki ei pruugi õhtuni jätkuda, käivad
Ku-Kuust tihti päeval läbi ja broneerivad endale juba õhtuks
kalad ära. Meil on siis köögis vannid kirjadega “Kella seitsmese
laua ahvenad” ja nii edasi.

Aga eks metsast tuleb ka palju. Seenel käin ma ise, mul on
oma kohad ja kui head kohta tead, siis läheb see kiiresti. Nelja
tunniga või pagasnikutäie seeni korjata. Mul on praegu järgmiseks suveks sügavkülmas puravikke mitukümmend kilo juba
ootamas.

Sügis, kui turiste on vähe, on
tegelikult siis päris kiire aeg?

Jah. Praegu on see aeg, kus tuleb kohalike talunikega läbi
rääkida, millist menüüd ma tegema hakkan, et nad saaks siis
ka planeerida, et mitmes jaos ja kui palju korraga salateid ja
köögivilju maha panna. Meil on siin väga mitu head köögiviljatalu. Rautsi talu on mandrirestoranide seas ka väga
populaarne. Jõe talust tuleb ka väga häid köögivilju.
Lambakasvatajaga tuleb kokkulepped ära teha, ega suvel
muidu keegi lambaid tappa ei taha.
Märtsis avame Kuursaalis ühes väiksemas ruumis veel täiesti
teise kontseptsiooniga pisikese restorani Lab, mis on lühend
laboratooriumist ja mis saab olema eksperimenteerimise koht.
Laboratoorium mitte selles mõttes, et ma hakkaks molekulaargastronoomiaga tegelema, mul on köögis ikka tavaline sool ja
pipar ja loorber, aga et saaksin teha päeva parimast toorainest
toite, katsetada. Praegu on mul erinevaid tõmmiseid jookide
jaoks käima pandud. Eks paistab, mis nendest muidugi saab.
Lab oleks väike koht ja see jääks avatuks ka sügiseks ja talveks.

Saarlased on kõvad meresõitjad
olnud, kas kaugetelt maadelt on
retsepte või huvitavaid valmistamismeetodeid ka toodud?

Eks siit omal ajal on Gotlandile viina viidud ja käiasid asemele
toodud – ja muidugi kaugemal ka käidud. No kusagilt need
vürtsid vürtsikilu jaoks on tulnud. Aga kui mulle toodi mõni
aeg tagasi maitsta Ukraina vürtsikilu, siis see maitses täpselt
samamoodi kui Saaremaa oma. /

www.sorvekeskus.ee
#maailmaserval
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Foto: Karl Jakob Toplaan

Kunagi ei või ette teada, mil mere ääres avastad
end tõtt vaatamas mõne vahva hülgega.

meri
Saarlaste elu ja heaolu on alati sõltunud merest. Saarlased väidavad,
et ajalugu tunneb vaid kolme suurt merede valitsejat: Inglismaad,
Hiiumaad ja Saaremaad. Merd on sõidetud ja laevu ehitatud alati.
Varajased ärkajad võivad näha kalapaate merele minemas — või ka
ise mõnda sisse hüpata. Mere taga ootavad aga põnevad väikesaared
Vilsandi, Abruka, Ruhnu ja Viirelaid ning suur naaber Hiiumaa.

www.visitsaaremaa.ee
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Saaremaa
laevaehitajad
on hinnas
üle maailma

›

tekst: ann-marii nergi

/

fotod: tootjad

Saareline elu ja paadiehitus on kokku käinud juba
aastatuhandeid. Nüüdseks on see saanud Saaremaa
üheks olulisemaks tööstusharuks ning laevaehitajatest kujunenud tähtsad ekspordivedurid.

Kuigi Saaremaa on tuntud kui mõnus turismisihtkoht, ei saa ära unustada maakonna
tõelist majandusvedurit – tööstust. Saare
maakonna majanduse aastane kogumaht
on ligi 500 miljonit eurot, sellest eksport
moodustab üle kolmandiku ja aina kasvab.
Peamised eksporditurud on Soome, Saksamaa ja Rootsi ning olulisemaks ekspordiartikliks just väikelaevad.
Erineva otstarbega paatide ja laevade ehitajaid on saarel kümmekond, kes aastatuhandeid tagasi alguse saanud traditsioone
elus hoiavad ja nüüd laevaehitust moodsa
tehnoloogia ja võimalustega edasi viivad.
Esimesed laiamõõtmelised purjelaevad
arendasid muhulased välja viikingiaegsest
sõjapaadist ehk uisust, mis vedas reisijaid üle
mere 20. sajandi alguseni.
Päris laevaehitusele pani Kuressaares aluse
siiski 1800ndate algul sakslane Christoph
Friedrich Schmidt, kes oli ühtlasi Hamburgi
kindlustusseltsi agent ja selles ametis tegeles
ta ka laevavrakkide müümisega. Ajaloolased
on arvanud, et just laevamaterjali saamine
vrakkidest oli osa tema äriideest, sest Saaremaa rannale sõitis suhteliselt sagedasti kinni
nii Kuramaa ranniku kui ka Liivi lahe sadamatega ühendust pidavaid aluseid. Samal
ajal, 19. sajandi algul, saabusid Saaremaale ka
esimesed laevaehitusmeistrid.
Segastest algusaegadest tänapäeva hüpates
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tõdevad Saaremaa laevaehitajad, et saarelt
äriajamises on omad plussid ja miinused, aga
ennekõike annab see ettevõtjatele ikkagi
võimaluse rõhutada kohalikkust, ajalugu ja
emotsiooni.
Nii tunnistab näiteks purjekate tootja Saare
Yachtsi tegevjuht Peeter Sääsk, et kuigi oma
peamistest turgudest asutakse kaugel ja
keeruline logistika suurendab kulusid ning
kõike tuleb pikemalt planeerida, on saareline asukoht koos oma tööle pühendunud
inimestega loonud narratiivi, mis annab
konkurentsieelise. “See lugu tundub meie
klientidele meeldivat,” ütleb Sääsk.
Saare Yachtsi mudelivalikus on neli jahti,
kõige uuem ja ehituslikult keerulisim kannab
nime Saare 46. See on 46-jalane jaht, mille
esimene eksemplar anti taanlasest tellijale üle
alles kaks aastat tagasi ja sai ka sümboolse
nime Lucky Dane.
Kasse Paadid OÜ omanik Fred Keert kiidab
samuti, et Saaremaa on aja jooksul muutunud
kompetentsikeskuseks – siin on olemas
mudelite-vormide valmistajad, saab teha
tugevusteste ja katsetada uusi paate. “Ja kindlasti on suur pluss see, et siin on teisi tootjaid,
kes suuremate tellimuste puhul saaksid appi
tulla.” Kasse sõudepaate on müüdud nii
Soome, Rootsi, Norra, Lätti, Saksamaale kui
ka Belgiasse, aga eestlased ise on aastate
jooksul ostnud üle 2500 paadi. Mudel Kasse

430 on Eesti taasiseseisvumisaja kõige
rohkem ostetud sõudepaat, ütleb Keert.
Nüüd hakati tootma ka kaatreid ning hiljuti
ostis Kasse soomlastelt ära kahe mootorpaadi
mudelid Nymar 520 ja 610, mis Põhjamaades
vägagi tuntud.
Suurim ja tuntuim laevaehitaja on kindlasti
Baltic Workboats, mille tehas asub Nasval ja
annab tööd 200 inimesele. BWB on saatnud
oma toodangut 20 riiki üle maailma ning
teinud valmis 190 laeva, alumiiniumist laevade
tootjana ollakse suurimad kogu Läänemere
regioonis. 2017. aasta käive ulatus ettevõttel
üle 31 miljoni euro.
Viimastel aastatel on laevaehituse märksõnaks
saanud hübriidtehnoloogia ning ka saarlased
ei ole trendist maha jäänud. Tegemist on
keskkonnasõbralikuma lahendusega, mis aitab
kokku hoida ka opereerimiskuludelt. Esimene
laev, mille puhul BWB hübriidtehnoloogiat
kasutas, oli 2018. aasta suvel Eesti politsei- ja
piirivalveametile üle antud reostustõrjevõimekusega patrull-laev Raju. Markeerimaks Eesti
tehtud tippsaavutust, sai selle ristiemaks
president Kersti Kaljulaid isiklikult. “Teise
sarnasel tehnoloogial ehitatud parvlaeva andsime novembris üle Rootsile. Parvlaev hakkas
teenindama reisijaid Stockholmi saarestikus.
Lisaks sellele võitsime just hiljuti hanke kolme
hübriidparvlaeva ehitamiseks Kiili kanalisse,”
loetleb Baltic Workboatsi juhatuse liige Jüri
www.visitsaaremaa.ee
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Taal uuel tehnoloogial põhinevaid saavutusi.
Kuigi BWB on teinud parvlaevu Eesti
väikesaarte ja mandri vahel ühenduse
pidamiseks ning hiljuti tellisid rootslased neilt
lausa 100meetrise reisilaeva, on ettevõtte
põhiliseks müügiartikliks – nagu nimigi ütleb
– töölaevad. Alumiiniumist ja terasest töö- ja
patrull-laevad ning lootsi kaatrid on oma tee
leidnud ka USA turule. USA idarannikule
plaanib BWB rajada lausa oma komplekteerimistehase, kuhu Nasvalt saadetakse
poolvalmis tooteid ja mis Ameerikas kokku
pannakse. Niisamuti saab sealses tehases pakkuda ka laevade hooldust. Põhirõhk jääb aga
endiselt Eestile, kinnitab ettevõtte juht Jaano
Vink. Tema ülesandeks on just ettevõtte
igapäevase tegevuse korraldamine ja tootmisvõimekuse suurendamine Nasval. “Olukorras,
kus me oleme kanda kinnitamas USA turul ja
näeme võimalusi ka Lähis-Idas ning KaguAasias, on minu lähiaja fookus sellel, et kõik
meie käsutuses olevad ressursid oleksid siin
Nasval asuvas tehases maksimaalselt efektiivselt ja otstarbekalt rakendatud,” sõnas Vink.
Töölaevadele paneb rõhku ka Alunaut OÜ,
kelle tootmisvõimsus jääb küll tagasihoidlikumaks kui BWB-l. “Viimastel aastatel on
kuidagi niimoodi kujunenud, et meie kliendid
kipuvad olema jõustruktuuridest või päästjad.

42

MO SAAREMAA

Tänase seisuga on meie kliendiportfelli koosseisus Soome ja Hollandi kaitseväed, Šveitsi,
Saksa, Läti ja Rootsi politseijõud, Eesti, Saksa
ja Norra päästjad või merepäästjad. Nendest
loetletutest kõige põnevam oligi vast Šveitsi
Brinzi järvele läinud kiire ja võimas politseikaater, mille tippkiiruseks 80 km/h ja võimsust 740 hobujõudu,” loetleb Alunaudi üks
omanikke ja tegevjuht Mark Muru. Uutest
projektidest on juba töös
Eestisse jääv päästekaater, kolm kiirkaatrit
Läti piirivalvele ja kolmandaks valmistatakse
paati Kristjansundi valla päästekomandole
Norras. Kuid Alunaut mõtleb tulevikule
pikemas perspektiivis. “Ei saa välistada, et
lähiaastatel sünnib Alunaudi ellingutes ka
meie esimene autonoomne mootorpaat ja
meie esimene nullemissioonilaev – elektriajamitega töölaev, mille pardalt ei leia mitte
ühtegi sisepõlemismootorit ega fossiilset
kütust tarbivat seadet.”
Kuidas hoida aga maailma mõistes tillukesel
Saaremaal kahtsadat ja rohkematki laevaehitusspetsialisti? Jüri Taal rõhutab, et
selleks käib pidev töö järelkasvu nimel, kuid
hetkekski ei kahelda, et Nasva on laevaehituseks parim asukoht. “Saaremaal asuvad
kaks õppeasutust – Kuressaare Ametikool
ja TalTechi Meremajanduse Keskus –, kus

õpetatakse väikelaevaehitust. Teeme koolidega tihedat koostööd, mille üks väga konkreetseid väljendusi on BWB väikelaevaehitaja stipendium. Esimesed viis noort on
oma esimese stipendiumi juba kätte saanud
ja me loodame neid praktikakohtade ja oma
isikliku positiivse eeskujuga pikemaks ajaks
meie ettevõttega siduda.” Taal lisab, et samas
ei unustata ka olemasolevaid töötajaid. “Me
pakume ettevõttes väärikat tasu ning kuna iga
laev on unikaalne, jätkub siin pidevalt põnevaid väljakutseid ja võimalusi end arendada.”
Et Saaremaa laevaehituse kõrget taset hoida,
teeb erinevate õppeasutustega koostööd ka
klaasplastist väikelaevade ehitaja OÜ Lindvart. “Saaremaa on Eesti paaditööstuse häll ja
siin on läbi aegade olnud palju teemakohast oskusteavet, seda nii teoreetikute
kui ka praktikute näol,” tõdeb ettevõtte juht
Kristjan Kana. Lindvart peab enda toodangu tugevuseks just iga kliendi erisoovide
arvestamist ja rätsepatööd. “Kuigi väiksemate
lõbusõidupaatide puhul pakume ka standardseid kerelahendusi, pole siiski ükski meie toodetud veesõiduk teisega täiesti ühesugune.
Meie soov on teha just sellised jahte, paate
või väikelaevasid, mis oleks eelkõige tulevase
omaniku nägu,” lubab Kristjan Kana, et saarel
huvitav töö otsa ei saa. /

www.visitsaaremaa.ee
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Ilusa ja
intelligentse
inimese toit
tekst ja foto : silvia pärmann

/

illustratsioon: eike malva

“Vaatame peeglisse ja näeme, et räime söömine on teinud meid
ilusaks ja targaks,” märkas Abrukalt pärit kirjanik Jüri Tuulik kord
oma peegelpilti uurides.
Kui nüüd tekkis ootamatult huvi räimepüügi vastu, siis tuleb veenda
mõnd Muhu või muu saare kalurit end paati võtma. Räimehooaeg ei
kesta küll aasta ringi, aga usutavasti on sealse kandi vetes ka muudel
kaladel sama imetabased võimed ning kalale minekuks ei pea õnneks
omama paati, võrke ega säärikuid. Piisab tahtmisest ja paarist telefoninumbrist, mida aitavad leida nii turismitalud, hotellid kui ka Saaremaa
Turismiinfokeskus.
Ilu nõuab ohvreid, sai Muhumaal kohe selgeks –
kalale minekuks tuli ärgata ebainimlikult vara.
Ja ka siis, kella kuue-poole seitsme ajal Kallaste
sadamasse jõudes olin ikkagi viimane saabuja.
Varajase ärkamise kompensatsioonina sai hommikupäikeses peegelsiledal veel paadis nautida väga
zen-hetke, kuni naabrimehed oma paadiga kohale
jõudsid, et aidata võrke tirida. Turistile selles töös erilisi
lootusi ei pandud. /
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fotod: Kaljas Hoppet

foto: Valmar Voolaid

Wabariigi Purjelaevaühingu ja Hoppeti
eestvedaja on täielikult pühendunud
laevale, et selline pärl ikka koduvetes
seilaks. Eesmärgiks on muuta jupike merendusajalugu inimestele taas kättesaadavaks ja samas lükata käima projekte, mis aitaksid merendustraditsioonidel
jätkuda ka järeltulevate põlvede seas.
Kaljas Hoppet on mitme festivali keskpunktis: Kuressaare Merepäevad,
ooperipäevad, lossipäevad, Saaremaa džinnifestival jms. Kavas on külastada ka
teisi mere ääres ja saarestikus toimuvaid kultuuriüritusi.
Tänud kõigile, kes toetavad Eesti oma ajaloolise purjelaeva käigushoidmist,
millega aitate säilitada merekultuuri ja traditsioone!

Eesti mereajaloo
aare – purjelaev Hoppet
Romasaare (5km)
raudtee sai alguse
sadamakailt
ja suundus
kesklinna, kus
siis suvitajad said
kerge vaevaga
sadamast otse
lossi lähistele.
Praegu asub
endises raudteejaamahoones vallikraavi kõrval kohvik.
Lossi kaitsemüüridest vaid 150 meetri kaugusel, Tori
abajas asuv Kuressaare Jahisadam (endine Arensburger
Yacht Club) on täna kodusadamaks Wabariigi Kauneimale
Laevale, 92-aastasele kahvelkuunar (rahvakeeli kaljas)
Hoppetile. Seega asumegi iidses mereväravas, kus on
ilus promenaad, lossipark, piiskopilinnus, spaa-hotellid,
vana raudteejaam, liivarand, tenniseväljakud, kohvikudrestoranid. Südalinnani viib siit kilomeetri jagu kauneid
tänavaid.

foto: A. Kirss erakogu

Ajaloolise Kuressaare (Arensburgi) hõngu hoomab
igapäevaselt kaunis vanalinnas, piiskopilossis ja
tänavatel, kus aastasadu tagasi võis kohata viikingeidki.
Kuurortlinnana on Kuressaare olnud tuntud oma kuulsate
mudasupelusasutuste tõttu ja lemmikkoht on ta suvitajate
seas tänaseni.
Saaremaa oli kunagi tuntud Läänemere arvestatava
kaubandusmekana. Eelmise sajandi alguses oli
Kuressaares rohkelt transpordilahendusi, paraku viimase
80 aasta jooksul on need üsnagi mitmel alal hääbunud.
Täna me ei kujuta ette, et võiksime sõita laevaga
Tallinnast Kuressaarde ja vastupidi. Eelmise sajandi
alguses oli tavapärane reisilaevaliin näiteks Tallinnast ja
Pärnust Romasaarde (tänane Roomassaare). Selle ajastu
reisilaevaühenduste võrgustik eksisteeris kogu Eesti
rannikul ja saartel. Pikim mereliin oli siit vetest toona
Londonisse.
Peamine transpordisõlm välismaailmaga ongi
olnud just Kuressaare linnuse ümbrus. Tänast linnapilti
vaadates on raske uskuda, et siin sõitis ka rong. Kuresaar-

Eesti rannarootslaste
kogukonnas 1925.-1926. a.
valminud ainus seilav eestimaine ajalooline purjelaev
Hoppet (Lootus) on meie riigi
ajalooliste seilavate laevade
lipulaev. 1960-ndateni teenis
Hoppet kaubalaevana Eestis,
Ahvenamaal ja Rootsis.
Seejärel algas kaljasel uus
eluetapp, kus lastiks said
inimesed, kes soovisid oma
vaba aega sisustada soolast
mereõhku hingates. Peale
mitmeid renoveerimisi toodi
laev lõpuks Eestisse tagasi ja
taastamistööd lõpetati 2013.
aastaks. Viimase suure projekti
meistriks oli kolmandat põlve
puulaevaehitaja, Eesti juurtega
Lasse Kiiski, kes õige hinge
laevale tagasi tõi.
Saaremaa on tuntud üle
maailma nii maadeavastajate
kui ka suurte tegudega tublide
meremeeste poolest. Hoiame
ja väärtustame Hoppeti kaudu
sajanditagust autentsust ja
toome teieni selle aja mereromantikat, viime tõeliste merekarude ajastusse, kus laevad olid
puidust ja mehed rauast.

Laev mahutab suvistele sõitudele kuni 50 inimest. Pardal pakutakse skandinaavia
ja saare rannarahva provianti, eksootilist ja hääd keelekastet. Valikus on käsitööõlled, Saaremaa koduõlu, ehtsad meremeeste rummid üle maailma ja
ohvitseride merendustaustaga käsitööginid nii Saaremaalt kui kaugemalt.
Suvel oleme kohalikuks turismiatraktsiooniks, kus on võimalik tulla pardale
laevaga tutvuma, teha fotosid, ronida masti ja nautida vaadet koos värskendava
kokteiliga.
»
»
»
»
»
»
»

Lühemad, 1-2-tunnised laevasõidud merele (vajadusel proviandiga).
Päikeseloojangu väljasõidud.
Kontserdid merel (jazz, romantika, merelaulud, kitarrimuusika, folk).
Tšartersõidud gruppidele ja pikemad seilamised (4h, terve päev vms).
Sõidud lähisaartele (näiteks päev Abrukal), osalemine festivalidel ja
muusikaüritustel.
Asutuste suvepäevad, motivatsioonisõidud, meeskonnakoolitused.
Haridusprojektid, laagrid jms.

Talvisel ajal on laevas avatud Admiral von Bellingshauseni salong kuni 20-le
külalisele erinevate tähtpäevade, seminaride, jõulupidude ja töötubade
pidamiseks.
Hetked vanal purjelaeval jäävad meelde igaveseks.
Loodame ka Sind kohata Hoppeti pardal – midagi uut
kogemas ja ennast avastamas.
purjelaevad.ee
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hoppet.ee

+372 5660 6717

Special Garage
– klassikalised mootortõllad
Jalutades Kuressaare linnas ja nähes möödumas
selliseid sõidukeid, tekib kohe tunne, et oled
ajamasinas. Klassikalised ja stiilsed sõidukid
1930-1960-ndateni viivad kaunilt minevikku ja on
siinmail abiks nii pulmalistele, filmivõtetel kui ka
VIP-transfeeridel. Sõidukid vuravad vabalt nii
Saaremaal, Muhumaal, Hiiumaal ja vajadusel mandril.
specialgarage.com
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hoppet@purjelaevad.ee

SpecialGarageClub

foto: Special Garage

rent@specialgarage.com
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Täiuslikku saarepuhkust kuldsel liivarannal ei
pea sõitma otsima Vaikse ookeani saartele või
Kariibi merele. Läänemere väikesed saared ja laiud
pakuvad sama suurt eksootikat, kauneid vaateid,
vaikust ja rahu kui kauged meretagused maad.

Saaremaa külje alla
Eesti pisikestele paradiisisaartele
tekst: anna nigesen

/

fotod: priit noogen, anna nigesen, margit kõrvits, ruudu rahumaru

Eesti suured saared Saaremaa ja Hiiumaa on imelised, ent juba
avastatud pärlid. Täiusliku puhkuse otsingul asusin läbi sõitma Eesti
väiksemaid saari ja laide, et leida see peidetud pärl, Eesti oma
paradiisisaar, kus on päikest, privaatsust, puhast õhku ja puhast toitu.
Mitme kuu pikkuse töö tulemusena leidsin otsitud ühe asemel neid
Saaremaa külje alt – tõsi küll, Ruhnu tundub lähedal vaid Kuressaare
lennuväljalt õhku tõustes – rannikult tervelt neli.
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Eesti kõige päikeselisem saar Vilsandi

Eesti kõige päikeselisem saar Vilsandi
Minu avastusretk mööda Eesti väikesaari ja laide algas Vilsandilt, mis on ametlikult Eesti kõige päikesepaistelisem saar.
Vilsandi on Eesti kõige läänepoolsem saar, ent suvise Kures
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Minu avastusretk mööda Eesti väikesaari ja laide algas Vilsandilt,
mis on ametlikult Eesti kõige päikesepaistelisem saar.
Vilsandi on Eesti kõige läänepoolsem saar, ent suvise Kuressaare
melust asub see kaugel mitte ainult kilomeetritelt – sõit Papissaare
sadamasse, kust paat meid Vilsandile viib, on kui reis mõnda teise
ajastusse. Papissaare sadamatee, mis läheb läbi Kihelkonna kiriku
eest, on muinsuskaitse all olev Eesti pikima munakiviteega (3,1 km),
mis annab kätte saareelu õige rütmi, väga aeglase rütmi.
Vilsandi saar on seitse kilomeetrit pikk ja 2,5 km lai ning selle
22kilomeetrine rannajoon on uskumatult vaheldusrikas: korallrifid,
liivarannad, fossiile täis kruusavallid, paekivi, karjamaad, väikesed
rannasopid ja suured kivid.
Saare läänetipus asub 1809. aastal ehitatud majesteetlik Vilsandi
tuletorn. Üheks huvitavamaks perioodiks Vilsandi tuletorni ajaloos
kujunesid aastad 1910–1941, mil selle tööd juhatas Artur Toom.
Nimelt rajas ta Vaika linnukaitseala, millest on nüüdseks välja
kasvanud Vilsandi Rahvuspark. Kohe tuletorni kõrval seisab Vilsandi
teine suurem vaatamisväärsus – 1859. a Punase Risti poolt rajatud
unikaalne päästepaadikuur. Oma tööperioodil aastani 1939 päästeti
uppumatu aerupaadiga 88 meremehe, kahe koera ning ühe kassi elu.
Tegelikult on Vilsandi suurimad vaatamisväärsused muidugi hülged
ja linnud. Esimeste nägemist keegi garanteerida ei julge, ent tegelikkuses on kevadisel ajal ikka päris raske käia Vilsandil mõnda neist
nägemata. Vilsandil asub Eesti üks suuremaid hallhüljeste lesilaid.
Inimesi elab Vilsandil napilt, ainult 30, ent suvel peatub seal
tuhandeid veelinde – turistide arv jääb neile selgelt alla. Linnuvaatlejatel pole küll põhjust hirmu tunda, et ühtegi huviobjekti ei näe.

Vilsandi on Saaremaale nii lähedal ja vesi kahe saare vahel tihti nii
madal, et põlvini vees kahlates saab ühelt saarelt teisele ka jalutada.
Kui aga ikkagi soovitakse paadisõidu broneerida, siis suvel tuleb seda
teha juba üsna tükk aega ette.

Kirjanike ja orhideede saar Abruka

Kõik Eesti väikesaared ja laiud on erilised, aga Abruka on kuidagi
eriliselt kirjanikke inspireeriva auraga. Rahva hulgas on levinud
ütlus, et kui Abrukal sulle üldse keegi vastu tuleb, on see kas kalur
või kirjanik. Seal 1940. a sündinud kaksikvendade Jüri ja Ülo
Tuuliku loomingu juured on saare looduses, inimestes ja ajaloos,
aga puhkamas käis Abrukal isegi Tammsaare.
Püsielanikke on tänaseks Abrukale jäänud alla 20.
Kui pärast lühikest sõitu liinipaadiga Kuressaarest kohale jõudsime
ja pisut jalutada saime, kadus ausalt öeldes igasugune saareelu
tunne ära. Kui muidu on saared ja laiud ikka kadakased, tihtipeale
näeb ühe koha pealt liikumata tervet saart, siis Abrukal laiub ürgse
olemisega lopsakas mets, millele annavad salapära harulised ja
mühklikud üle 200 aasta vanad pärnad.
Merevaate nautimiseks peab seal ikka päris mere äärde minema.
Aga mitte ainult merevaate pärast, vaid ka orhideede pärast. Isegi
üsna pealiskaudsete teadmistega orhideede kohta suutsime ära
tunda mitu liiki – kokku peaks neid ranna- ja puisniitudel kasvama
kümmekond. Olgu igaks juhuks öeldud, et orhideed on kaitse all.
Ja kui orhideefänne vaimustab mere ääres erinevate õite märkamine, siis meie suu venis küll kõrvuni ulatuvaks naeratuseks, kui
rannaniidul usinalt töötavaid šoti mägiveiseid nägime. Muidugi
nägime ka hulga linde, isegi merikotkast. Ja kui nüüd mõtlema
hakata – ükski kirjanik meile vastu ei tulnudki.
www.visitsaaremaa.ee
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Ruhnu rahu ja laulvad liivad

Ühe majapidamisega Viirelaid

Viirelaiul on kaugelt näha, kui keegi vastu peaks tulema – juba
sadamas seistes on paista kogu laid.
Kui muidu võiks üksi nii pisikestele ja tuultele valla olevale
saarele sattudes päris kõhe olla, siis Viirelaid ei ole õnneks keset
ookeani asuv päris üksik saar. Selleks ei pea isegi eriti selge ilm
olema, et Mandri-Eesti ja Saaremaa mõlemad ära paistaks.
Viirelaiule oleksime lausa ujuda võinud, laid on Saaremaast
kilomeetri kaugusel. Saaks ka oma paadi või kajakiga. Aga
hulga mugavam ja mõnusam on lasta endale Virtsu sadamasse
vastu tulla ja siis kümneminutilise paadisõidu järel mugavalt ja
kuivalt kohale jõuda.
Ülerahvastatud või täisehitatud see laid just pole: üks majakas,
üks majapidamine ja 500 lammast.
Laiul, mis on umbes sama suur kui Tallinna kuulsaim park,
presidendi lossi koduks olev Kadrioru park (Viirelaid on 81 ha
ja Kadrioru park 85 ha), ei ole kunagi armastanud elada liiga
palju inimesi. See on ikkagi olnud üheperesaar selle sõna kõige
otsesemas tähenduses. Saaremaalt Laimjalast pärit Gabriel
Grigorjevist kui tuletornide ülevaatajast sai laiul majakavaht ja
üks tema poegadest Peeter võttis Viirelaiu oma hoole alla kuni
surmani 1970. aastal.
Praegu on see ühe sõpruskonna saar, kes majakavahimaja külalistemajaks renoveerinud on. Meie laiule jõudes olid elumaja
verandauksed pärani ja laual laiutas suur vaagen suitsukalaga,
vana lauda asemel seisab nüüd KAOS arhitektide ehitatud
väike modernne maja, mis täidab vajadusel nii seminariruumi,
laiu kultuurimaja kui ka külakõrtsi rolli ja mis kõige olulisem
– kaitseb hoovi meretuulte ees. Teisest küljest kaitseb õue
uus saun, mille terrass avaneb romantilise õhtupäikese poole,
kaugelt kostab lammaste jutuvada ja selle kõige keskel kõrgub
punane majakas, maamärk, mis igale poole selgelt kätte
paistab – ehkki ega ära eksida pole sellel laiul tõesti mitte
kuidagi võimalik.
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Selleks ajaks, kui ma jõudsin Ruhnu, oli tegelikult juba novembri
algus, ent muidugi on Ruhnu suvi kõige kaunim aeg. Siis toimub
kuulus Ruhnu Rahu festival ja Kultuuriaidas näeb alati mõne Eesti
tippkunstniku näitust. Aga just sügisel saingi ma kõige selgemalt
aru, miks Ruhnu on meie kõige paradiislikum saar. Kui see vahemerelik päike mulle järgnevatel nädalatel vahel meelde tuli,
hakkas alati soojem.
Ruhnus asub Eesti vanim puitehitis ja ühtlasi meie vanim
säilinud puidust pühakoda, 1644. aastal ehitatud kirik.
Saare kõrgeimas punktis Haubjerre mäel seisab kuulsa inseneri
Gustav Eiffeli kavandatud tuletorn. See valmistati Prantsusmaal
ja püstitati vana puust ehitise asemele 1877. a. Majakal on nelja
tugipiilariga metallkonstruktsioon, üles viib keerdtrepp. Tegu
on tänapäeval ainsa säilinud sellelaadse tuletorniga Läänemere
piirkonnas.
Ruhnul on üks küla, kaks poodi, juba mainitud kuulus puukirik ja
veel kuulsam karu, keda keegi tegelikult kunagi ei näinud. Aga
karule on püstitatud ausammas. See on tegelikult ainus skulptuur
saarel, mis on väga kummaline, sest Ruhnul on läbi aegade armastanud puhata hoopis kunstnikud.
Ruhnu on lihtsalt idülliline. Seda peab nägema, maitsma, sisse
hingama ja katsuma, mitte sellest lugema. Seal laulavad isegi liivad
ja kõigil on sinu jaoks alati aega.
Kui on pikk suvepuhkus või korralikult käreda külmaga talvel
rohkem vaba aega, siis tasub näpistada niisama rannas või spaas
logelemise arvel veel üks päev ja Saaremaalt lisaks väiksematele
laidudele ja saartele põigata suuremale naabersaarele Hiiumaale,
suvel praamiga, talvel mööda unustamatut jääteed. /

majutuskohad väikesaartel ja laidudel:

vilsandi

Kusti turismitalu pakub võimalust telkimiseks ning
majutust kolmes kahekohalises magamisaidas.
Turismitalu organiseerib vajadusel transpordi saarele.
Avatud ainult suvel.

abruka

Vahtra talu asub vahetult põlismetsa piiril, mereni
on linnulennult 500 meetrit. 1928. aastal valminud
talumaja kõrval seisab mugav modernne puhkemaja,
mis mahutab 11 inimest. Lisaks on võimalik ööbida
kämpingutes.
Innu talu pakub võimalust ööbida mitmes erinevas
majas. Näiteks paadikuurimajas, mis on pooleteisekordne – all on kaks voodit, üleval magamislavats.
Merevaade on nii alt kui ülevalt. Tallu võib kaasa võtta
oma toidu, külaliste kasutada on grillid, pliidid, potid,
pannid ja suitsuahi.

viirelaid

Viirelaiu Majakavahi puhkekompleksis on olemas
majutuskohad suvel kuni 100 inimesele ja talvel 35-le.

ruhnu

Ruhnus saab öömajale turismitaludes, kokku on neid
seitse, mis külalisi vastu võtavad. Suurim on Liise talu,
kus on ka saun ja kauplus. 10 voodikohaga Limo saun
asub aga Ruhnu kauneimas rannas.

Foto: Margit Kõrvits

Tänu pehmele kliimale ja lubjarikkale pinnasele on
Saaremaa ja Muhu saartel rikkalik floora ja fauna.

maa
Saaremaa ja Muhumaa pärlid ei ole vaid randades meremeestele
teed näitavad majakad ja uhked rannikumaastikud. Pikkade kiviaedadega Koguva küla, tuulikud, tihedad metsad, kus loodusfotograafid
põtru, metssigu ja rebaseid jahivad. Loodushuvilisi ootavad õpperajad
Viidumäe looduskaitsealal ja metsikute orhideedega Vilsandi rahvuspark. Traditsiooniline taluelu pole ka kuhugi kadunud ning lambad on
Saaremaa maastiku lahutamatuks osaks.
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Saaremaa Safari
tekst: mo saaremaa

/

fotod: karl jakob toplaan

Loodusfotograafile on Saaremaal kõige põnevam aeg
kevadine lindude rände periood ja sellest veidi hilisem
aeg, kui neil kooruvad tibud. See on eriline aeg ja
Saaremaa on selle jäädvustamiseks üks parimaid kohti.
Kui alles fotograafiaga alustasin, pakkusid kõik Saaremaa
linnud ja loomad ühepalju põnevust. Mulle on tegelikult lapsest saati meeldinud eriti meri, järved ja kõik muud veekogud
ning järjest enam hakkasid mind köitma veelinnud. Nendest
kõige salapärasemana ja huvitavamana tundus hallhaigur ja
pikka aega oli suurim unistus ta ka kogu oma ilus pildile püüda.
Aasta-aastalt on aga suurem tahtmine pildistada liike, keda
tavaline inimene tihti ei kohta või pole üldse kunagi näinudki.
Niiviisi saan piltide kaudu rääkida lugusid Saaremaa erakordsest loodusest. Enda adrenaliini tõstmiseks tahaksin ükspäev
pildistada suurkiskjaid hunti ja ilvest, keda senini pole õnnestunud isegi kohata.
Karl Jakob Toplaan, loodusfotograaf
Noor fotograaf Karl Jakob Toplaan hakkas loodusfotograafiaga tõsisemalt tegelema seitse aastat tagasi, kui ta
oli kõigest 13aastane. Ta on korduvalt jõudnud Eesti suurimal
loodusfotokonkursil Looduse Aasta Foto auhinnalistele kohtadele oma Saaremaa looduse pildile püütud hetkedega.

Merikotka tiibade siruulatus võib küündida
2,5 meetrini, mis teeb temast Eesti lindude
kuninga. Kui veidikene aega Saaremaa
rannikul peatuda, ei ole merikotka nägemine sugugi haruldane – tasub vaid silmad
lahti hoida, taevalaotust jälgida ja nii
võidki märgata kõrgel patrullivat hiiglast.
Hallhülgeid kohtab meil peamiselt pisematel laidudel, kus nad end hästi tunnevad.
Seltsi pakuvad nad seejuures peamiselt
kalameestele ja ornitoloogidele.
See pilt ongi tehtud kevadise
linnuloenduse käigus Kirjurahul.

Saaremaa luhtadel võib sügiseti kohata
võimsate sarvedega punahirvi. See on
pulmaaeg. Kuigi hormoonide tase on sel
ajal laes ja vastasseisud pullide
vahel võivad kujuneda ägedaks, möödub
suurem osa pulmaajast siiski rahulikult,
hommikuses udus vaat et idülliliseltki.
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Jõgitiirud valivad omale kaasad kogu
eluks, väljendades oma kiindumust
kingitusi tehes. Üks maitsev kala on parim
kink kallimale. Pilt on tehtud kasutades
ujuvat fotovarjet, mis teeb veelindudele
ligipääsemise lihtsamaks ning jätab
fotograafi sealjuures märkamatuks.

Roohabekas on lind, keda on kohanud
vähesed – seda seepärast, et ta eelistab
tegutseda just paksudes roomassiivides.
Kuna Saaremaal on palju roomassiive,
leidub meil ka roohabekaid. Eksootilise
välimusega linnu kohtamiseks tulebki oma
sammud seada just tihedasse roogu. Kui
habekaga kohtud, saad positiivse üllatuse
osaliseks. Nimelt on roohabekad üsna
julged linnud, kelle akrobaatikaoskused
toiduotsingutel ei jäta kedagi külmaks.
Saaremaa ja kadakad – need käivad
kokku, seda teavad kõik. Saaremaa
rannaniidud ja punajalg-tilder – need
käivad samuti kokku, ent seda paljud ei
tea. Valju paanikakisa tegeva punaste
jalgadega kahlaja on üks esimesi liike,
keda alustav loodushuviline tundma
õpib, sest tegemist on sageda
pesitsejaga meie rannaniitudel.

Rebasekutsikate jaoks on iga uus lõhn
huvitav. Kui lille lõhn hakkab meeldima,
nuusutatakse ühte ja sama lille mitu
korda – piltnikule annab see
võimaluse ka hetk pildile talletada.
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Siin
me
oleme!

Ilusal suvepäeval saabub ühele Muhu maamaja hoovile proua Kohviveski koos abikaasa Johniga Tallinnast, auto tagaistmel kaasas kuraasikas
Punapea. Seltskond on otsustanud suvepuhkuse veeta kaunis looduses,
kuid Kohviveski kapriisid pööravad rahuliku talumajapidamise igapäevaelu
peapeale. Te ei tea seda lugu? Järelikult pole te Eestis kunagi käinud.
Meie teadsime seda sünnist saadik ning otsustasime lõpuks vaatama sõita,
kuidas see kõik siis tegelikult välja näeb.

MO SAAREMAA

Maal suvitamise võimalikkusest tänapäeval
tekst: silvia pärmann

/

fotod: anna-kai tõrs, silvia pärmann, margit kõrvits, turismitalud
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ja kammimata juustega otse hommikusöögilauda. Ehkki hetkel
kõrgmoes valitsevad trendid on tootnud Pariisi ja Milano moemajade akendele kollektsioone, mille seelikud-pluusid-jakid
on äravahetamiseni sarnased nendega, mida Eestis vahetult
pärast iseseisvumist humanitaarabi pakkidena laiali jagati, ei ole
Pädaste ikkagi koht, kus ennast päris nii koduselt tunda võiks.
Selleks tuleb sõita sügavamale maale, mõnda päris tallu – nagu
see, mille hoovile Kohviveski ja John saabusid. Ainult et päris
elus pole see Muhumaal.
> Pädaste kui puhkamiseks ja unistamiseks ideaalne
mõisakompleks on nagu rahu varjupaik, ometigi
ärgitab see külastajaid ka aktiivselt lõõgastuma
ja ümbrust uurima, kutsub kogema meelelisi
spaahoolitsusi ja maitsma parimaid roogasid.

>

Luksushotellide segmendis on
Pädaste tõenäoliselt Eesti kõige tuntum
hotell mujal maailmas, auhindade ja
tunnustuse poolest päris kindlasti.

Ilusal sügispäeval saabusime ühele Muhu maamaja hoovile.
Sellega Eesti kuulsaima saarepuhkuse loo ja tegelikkuse seosed
piirduvad.
Lambanahast vaipade, suurte akende ja kaminatega sisustatud
Pädaste mõisas valitses harmoonia, kõikehaarav rahu ja lõhnas
lihtsalt nii hästi. See oli kahtlemata maakodu. Ent mitte päris
tavaline maakodu – Pädaste on kunagise aadliku elamine keset
puutumata loodust, kust avanevad maalilised vaated Läänemere lahtedele, rannikule ja rannaniitudele.
Selle köögis kasutatakse küll sealsamas mõisaaias kasvanud
juur- ja köögivilju, ent tulemus on kaugel lihtsast maatoidust – peakokk Stefan Berwanger loob Põhjala saarte köögist
inspireeritud roogi, mis ei lase restorani Alexandri positsioonil
regiooni parima restoranina kõikuma lüüa. Lihtsa sauna asemel
on seal terve spaa, mis turismimaailma Oscariteks kutsutud auhinna World Travel Awards jagamistel on mitu korda osutunud
Eesti parimaks spaaks.
Inimesed põgenevad maailma metropolidest Pädastesse kui
salajasse puhkusepaika pisikesel saarel, et olla lihtsalt keset loodust, jalutada, sõita rattaga, lugeda raamatut, lõõgastuda spaas.
Tallinnas elades ei ole keset merd ja metsi sattumine midagi nii
totaalselt teistsugust – meie puhul oli võlusõnaks õhtusöök.
Üsna kohe hakkas sadama Eestis üldsegi mitte haruldast külma
vastikut vihma, mis sundis meid juba mitu tundi enne õhtusööki
majja – et lihtsalt jalutada ringi, istuda raamatu ja klaasi veiniga
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ühes paljudest mõnusatest soppidest. Ei saa öelda, et selline
tuppa “vangistamine” nüüd kohutava karistuse ja tagasilöögina
oleks tundunud: Pädaste on põhjusega maailma luksuslikumate
väikehotellide keti Small Luxury Hotels of the World liige.
Vanasti, mõisate hiilgeajal, olid mõisnikud palju reisinud ja
rahvusvaheliselt tuntud inimesed, kes edendasid kultuurielu ja
majandust. Kohalikel talupoegadel oli nendega armastuse ja
vihkamise suhe – pärisorjusest vabaks saanud eestlased töötasid sageli mõisnike heaks edasi ja mitte igaüks neist polnud hea
peremees. Aga samal ajal näpati sealt palju ideid nii oma kodude
kui ka külahoonete ehitamise ja sisustamise jaoks, võeti eeskuju,
kuidas oma majapidamisi juhtida ja kasvatada (noh, eks vahel
näpati ka muud). Mõnes mõttes on Pädaste luksushotellina üle
võtnud kunagise mõisa rolli. Selle väärilist atmosfääri, retsepte
ja teenindust seavad endale eesmärgiks paljud hotelliomanikud.
Ehkki iga minut Pädastes on väga nauditav, on see siiski võibolla natukene kaugel sellest, mida võiks kirjeldada eheda
saare maaeluna. Varavalges ei ehmata teid ärkvele kirev kukk,
porine lambakoer ei torma teid innukalt tervitama, toetades
oma suured käpad teie õlgadele ja tõmmates armastuse märgiks
keelega üle näo. Ning kui peaksite hakkama igatsema maailma
kõige-kõige tavalisemat juustuvõileiba ja tassi pätikohvi, siis
köögis pole ühtegi inimest, kes oleks sellistest hõrgutistest kuulnud, rääkimata oskusest neid valmistada. Rääkimata võimalusest loivata oma 90ndatest alates lemmikuks olnud pidžaamas

Inspiratsiooni
pelgupaik
EKESPARRE BUTIIKHOTELL/
BOUTIQUE HOTEL
Luksuslik ja privaatne hotell
lossipargi südames
Luxurious and private hotel
on the verge of town park
Lossi 27, Kuressaare, Saaremaa, Estonia
tel/ph. (+372) 453 8778
ekesparre@ekesparre.ee
www.ekesparre.ee
e-mail: info@kuressaarekuursaal.ee | tel/ph : (+372) 453 9749
www.kuressaarekuursaal.ee

Lambad on siin ja lambad on seal

Andruse mahe- ja turismitalu (andrusetalu.ee) ei ole mingil
juhul võtnud eesmärgiks trendide tagaajamist, aga hetke kuumimat restoranitrendi, milleks on talust-otse-restoranilauale-ahel
ja molekulaarkulinaaria unustusse vajumine, on nad küll hästi
tabanud.
Oma peenrad ja ürdiaiad – vahel isegi suurlinnade kõrghoonete
katustel – on paljudel hotellidel, ent vähestel majutuskohtadel
on seda kõike pakkuda nii ehedal kombel kui Andruse talul.
Talu hoovile on koondunud viis mõnusat puhkemaja ja tegevust
leiavad nii need, kes tahavad pidada pulmi, kui ka need, kes on
tulnud juhatuse koosolekule arengustrateegiat arutama. Kogu
perega puhkama sõites ei ole tavaliselt küsimus, mida esimesena
teha – muidugi lambaid vaatama minna! Võibolla kohe samal
õhtul ei peaks siis proovima talu hõrku ahjurooga tallelihast,
mis sobib hästi ahjujuurviljade või kartuliga. Aga Andruse talu
maadel kasvab palju muudki, mis maitseb hästi ja mida on tore
vaadata.
Rahtla küla, kus talu asub, on ise ka põnev paik. Kohe talu juures
metsa sees on vanad lubjapõletusahjud – vanasti oli lubja põletamine kehvadel põllumaadel sadadele mõisatele ja tuhandetele
taludele oluline lisasissetulek.
Muidugi on saarel olles turisti jaoks alati oluline saada mere
äärde. Kohalikud oma talud peitnud miskipärast rohkem tuulevaiksetesse metsasoppidesse, kargelt kaunisse ja kivisesse randa
on talust viis kilomeetrit, mõnusa rattasõidu maa.
Aga see ei tähenda, et Saaremaal nüüd üheski külas linnainimese unistuste majas mere ääres elada ei saa.

Soela rannamajades
saab elada aasta ringi
ja iga maja mahutab
kuni kuus inimest.

Miljonivaade,
mida võid endale lubada

Kui ei mõisa peen elu ega talurahva tegemiste jälgimine pole
päris teie jaoks ja soovite puhkuse ajal täielikku privaatsust ja
kordki elus tunda, mis tunne on elada oma miljonivaatega majas mere ääres ja metsa sees, siis teie jaoks on perfektsed Soela
sadamas asuvad rannamajad (soela.ee). Meri, värske õhk, palju
valgust ja haruharva mõni teine inimene!
Need on kaasaegsed ja silmapaistva arhitektuuriga majakesed,
mis valmisid 2017. aasta lõpus. Majade autor on tuntud arhitekt
Vahur Sova, kelle loomingut tavaliselt nii vaiksetes ja nurgatagustes kohtades kui Põhja-Saaremaa ei kohta. Soelasse on
ta aga projekteerinud nii kolm rannamaja kui ka sadama võrgukuuri, mis kõik on karakteriga, ent siiski mõnusalt keskkonda
sulanduvad. Majas sees mõnus keskkond jätkub, seal on hulk
raamatuid, mida mereäärsel terrassil lugeda, kolm magamistuba ja köök-elutuba, nii et mahub kogu pere või sõpruskonnaga
mugavalt ära. Köök on nii suur ja hea sisustusega, et tõenäoliselt
ei võta söögi tegemist puhkuse ajal keegi karistusena.

Koli ehtsasse tuulikusse!

PIDULA FORELL
Pidula Forell OÜ
Kallaste küla, Saaremaa
+372 5662 7637
info@pidulaforell.ee

jahukottide kohal mugavad voodid ja dušist tuleb päikesesooja
vett. Õnneks on Sõrve üks päikesepaistelisemaid kohti Eestis,
seega väga murelikuks muutuma ei pea. Hommikuks lubatakse
võimalust vaadata päikesetõusu merel voodist tõusmata – ja ma
tõesti ei tea, kes peaks tahtma Saaremaal suvel puhates tõusta selleks, et minna päikesetõusu vaatama. Eesti suvel tõuseb
päike ju keset ööd, millalgi viie paiku hommikul ja iga normaalne
inimene tahab need päikesetõusud maha magada. Päike ja kogu
ümbritsev loodus – linnud, rohutirtsud, kadakad ja meri – võivad
minu poolest “Tere hommikust!” öelda ka mõned tunnid hiljem.
Ma ei taha öelda, et Saaremaa majutuskohtade kodulehed looduse ilu kirjeldades millegagi üle pakuks. Absoluutselt mitte.
Nad on isegi vähendanud kõigi nende olendite hulka, keda looduses puhates kohata võite – miskipärast on kõik linnulaulu ja
rohutirtsude sirina kõrval unustanud mainida sääsepirinat. Ärge
olge naiivsed, Saare- ja Muhumaa puhtas looduses elavad ka
sääsed hea meelega ja lisaks päevituskreemile tuleb kaasa pakkida ka sääsetõrje.
Veskitööd ei tehta sääl –
Ohessaare tuulikus saab
hoopis mõnusalt aega
veeta ja puhata.

Peab tunnistama, et – vähemalt siseruumides viibides – ei erine
see kõik eelkogetu ja kirjeldatu nüüd kohutavalt palju hotellidest
ja mugavustest, mis on linnas.
Ma ei taha öelda, et maal ei tohiks mugav olla. Ausalt öeldes on
kergendus ikka suur, kui maailma otsa jõudes avastad eest ülimugava voodi, sooja duši ja internetiühenduse. Aga kui tahate
veel lähemale loodusele ja kunagisele taluelule – nagu saareelu paljude unistustes välja näeb –, siis tuleb minna veel
natuke edasi. Sõrve poole Ohessaare tuulikusse (saaremaatuulik.ee). See ehitati vähem kui kümne aasta eest täpselt sellele
kohale, kus vanasti kõrgus pukk-tuulik. Veskimehele vajalikku
sisustust sinna keegi enam panema ei hakanud, nüüd seisavad
www.visitsaaremaa.ee
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MAITSEV JA KVALITEETNE
SAAREMAA KALA

Keset ürgset puutumata loodust
elamiseks on parim kaasa võtta oma
telk – telgiplatse on Saaremaal ja seda
ümbritsevatel laidudel palju.

kuressaare hotellid:

Metsikusse loodusesse
telgiga või hoopis metsaonni

Idülliline Kuressaare pakub majutuseks kõike
luksuslikest butiikhotellidest ja spaahotellidest
erinevate külaliskorterite ja apartementideni välja.
Kesklinn on säilitanud oma miljöö ajast, mil seda kutsuti
Liivimaa väikelinnade pärliks ja seda atmosfääri kannavad
ka peatänava äärde ja lähedusse koondunud väikesed
hotellid, nagu näiteks ekesparre arensburg
grand rose spa ja moodsa betoonarhitektuuri pärl johan spa hotell
Seitse spaahotelli, millest tuntuim on GOSPA
(gospa.ee), on muidugi kõige suuremaks tõmbenumbriks
ning lisaks saunadele-basseinidele saab neis kõigis nautida
massaaže ja erinevaid hoolitsusi. Wellness-spaade kõrval
on tuntumad ravispaad meri ja rüütli.
Kõige saaremaisem neist on GOSPA hoolitsustesari Kena, kus kasutatakse parimaid loodusande, mis
saarel kasvavad. Pärast mõne hoolitsuse proovimist on teil
lihtsalt väga kena olla.
Ent kindlasti peab kogema ka grand rose spa
saunade rituaale ja kasutama võimalust sealses leilisaunas
end ehtsa vihaga korralikult vihelda.

,

,

.
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Ent tuulik on ikkagi maja – tõelised seiklejad pakivad sääsetõrjele lisaks kaasa telgi. Ja Saaremaal on kohti, kuhu see üles panna. Elda telkimisala ümbrus Vilsandi rahvuspargis on hea taime-,
hülge-, linnu- ja liblikavaatluskoht.
Väga eriline koht telkimiseks on Harilaid, mis on olnud kogu
ajaloo vältel asustamata ning seal viibides tekib tunne, et oled
jõudnud tsivilisatsioonist kaugele maailma otsa ja andnud end
loodusjõudude valda.
Kel telki pole, ei pea metsiku looduse keskel elamise mõttest
veel täiesti loobuma. RMK-l on Saaremaal kaks metsaonni, kus
peatuda saab täiesti tasuta. Sopi metsaonn on esimene teadaolev metsavahikoht Saaremaal aastast 1795, kui Campenhausen
tegi riigimetsa esimest metsakorralduskava ja mainis, et Sopi
metsas on metsavahiks Kiviste Andres. Metsaonni ümbruses
laiub vana mets huvitavate rändrahnudega, siin on sõjaaegsed
tankitõrjeliinid, vanad talu kiviaiad ja hagude peale rajatud sissesõidutee. Onnis on kolm magamiskohta, laud, pingid ja küttekolle. Kuivkäimla, puukuur ja kaetud lõkkease on samuti olemas.
Joogivesi tuleb endal kaasa võtta! Teine selline koht on Ninanuki metsaonn mere lähedal Triigi poolsaarel, kus ruumi on neljale
inimesele. Mõlemas onnis saab peatuda ka talvel! Et olla kindel,
et onn on ikka vaba, tuleks enne saata kiri info.vilsandi@rmk.ee

Saarte stiilne
taluarhitektuur

tekst: karin paulus

/

foto: priit noogen

Looduslik eraldatus on saartele pakkunud ajaloolise võimaluse
kulgeda omal viisil – nii arhitektuurses plaanis kohati teistmoodi
arenedes, mandrist erinevaid laene tehes kui ka kohati vanu tavasid suurema au sees hoides. Läänesaarte puhul võimendas isolatsiooni ka nõukogude aja piiritsoon, kuhu sisenemiseks vajati eraldi
luba. Nõnda on praeguseks alles väga palju vanaaegseid hooneid,
mille seas on nii varemeid kui ka ülesvuntsitud suvekodusid.
Kuigi praegu on endisaegsetest küladest sageli alles vaid üksik
talu, elati varem Saaremaal ja Muhus kobaras sumbkülades, kuid
mere äärest võis leida ka piki randa välja venitatud kalurikülasid
oma randumiskohtade ehk lautritega. Sealsele maastikule lisasid
omapära kuivatuspuudel ehk vabedel kuivavad võrgud, mida
nüüd pigem stiliseeringutes kasutatakse.
Veelgi arhailisemana mõjuvad kaugemates paikades kaluritele
peavarjuks ja võrkude kuivatamiseks mõeldud hütid – kalamajad.
Et vana elustiili siiski tallele panna, on kolm saaremaist võrgumaja
– Nasva, Toomalõuka ja Alvi oma – jõudnud Tallinna vabaõhumuuseumi.
Vanemates taluõuedes võib nüüdki aru saada, et lisaks rehielamule oli jõukamates majapidamistes hulgaliselt kõrvalhooneid,
nagu näiteks eraldi aidad viljale, toidule ja riietele; laut, küün, saun.
Abiehitiste seas ei kohta enam mitte eriti tihti traditsioonilisi suvekööke ehk suvekodasid ehk paarguid, mis Saaremaal ja Muhus
olid ehitatud sageli kohalikust dolomiidist.
Piirkonnale vägagi ilmekad on ka päris vanad või uuesti laotud
kiviaiad, vähem näeb praegu kõdunemisele vastupidavast puidust – näiteks kadakast tehtud puittarad, mida enam keegi töömahukuse pärast teha ei viitsi. Tihti oli sissesõidukoht veidi
uhkem, Saaremaal ja Muhus võisid väravapostid olla tehtud
kivist. Ka jalgväravaidki võidi kaunistada, näiteks veidi edevamate
puidust nikerdustega.
Vanaaegsed ja sestap just eriti vahvad on väikesed pukktuulikud,
mille eripäraks on sabapuu abil tervenisti pööratav kere. Tuulikuid
nagu moodsaid tuulegeneraatoreidki ehitati ikka kõrgemasse ja
lagedamasse kohta. Kivise sokli kohal olev püstlaudadega kaetud
n-ö kere raamistik kinnitub emapuule, tiivaredelid olid algselt jah68
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vatamise ajal purjede või laudadega. Nüüdseks taastatud tuulikutest kõige üllatuslikum on lausa nii peenes kohas nagu Kuressaare kindluse õues. Furoori tekitanud veski ehitati Kõruse küla
Jaagu talu 17. sajandi veski varemete eeskujul. Suurema tuulikute
seltskonna võib leida Anglast, samuti on Saaremaa-nimelise ja
tuuliku pildiga viina tootja aidanud igal aastal üles kõpitseda ühe
vana traditsioonilise veski. Nende kõrval kohtab aga tähelepanelik
silm ka algupäraseid säilmeid.
Lapsele tasub lisaks jahutegemise kohale näidata ka kooguga
kaeve, seda enam, et tänu elektrile on kraanivesi nüüdseks ka
maal tavaline hüve.
Eesti maastike suurimaks ehteks on siiski rehielamud. Väljavenitatud hooneid katavad vihma eest peavarju pakkuvad laiade
räästastega kõrged kelpkatused, mis sageli olid tehtud alul
õlgedest, hiljem pigem roost ning veelgi uuemal ajal juba sindlitest ja kimmidest. Vanemad hooned tehti ikka kohalikest materjalidest – puidust ja kivist. Et värvi esiti laialt ei tarvitatud, on palgid
aastatega hallika kasuka saanud, harmoneerudes paeste seintega
imekenasti. Need majad on mõnusalt arhailised ja annavad aimu,
kui lihtsakoeline ja otse öeldes, keskajahõnguline oli meie maainimeste elu veel üsna hiljuti. Kogu elu koondus ahjuga rehetuppa, mis oli ühtlasi tubaste tööde ja esiti ka magamise paik.
Selle ruumiga liitus rehealune ning tagapool olid suuremates
elamistes ka puhtamad kambrid. Seinad ise olid aga üsna tummad – umbes nagu üksikutel vanadel aitadel-kuuridel, valgus ja
värske õhk tulid sisse peamiselt uksest ja pajaaknast ehk tillukesest
luugiga suletavast avast. Suuremaid aknaid hakati raiuma 19.
sajandi lõpus. Kuna toas käis ka rehepeks, olid tänapäeval
vägagi šokeerivad muld-, savi- või paeplaatidega põrandad
tegelikult päris praktilised.
See, kes pelgab võõrasse õue kiigata, leiab läänerannikult
Kihelkonna kandist Viki külast Mihkli talumuuseumi. Ses ilusas
kompleksis on lisaks elumajale alles abihooned, nagu näiteks
vankrikuur, aidad, laut, ning pealegi on majad täidetud autentse
talukraamiga ja toimub igasugust hariduslikku meelelahutust.
Tasub kohale kapata, sest ehedust on esiti veel üsna palju alles. /
www.visitsaaremaa.ee
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vanas
klaverivabrikus
Moodne saarekodu

tekst ja fotod: silvia pärmann

See on keeruline põhjuste polüfoonia, mis paneb meid uut kodu
otsides ühe või teise maja kasuks otsustama. Selleks võivad olla
tänava lõpus asuv iidne park, idülliliste kohvikutega peatänava
või keskaegse piiskopilinnuse lähedus, toredad naabrid või maja
enda põnev ajalugu.
Ehkki Kuressaares Tolli tänaval asuva vana klaverivabriku kohta
võib seda kõike öelda, on just maja enda lugu see, mis on kõik
muu varju jätab. Ent üllatuslikult ei olnud see muusikat armastava Helle Susi ja tema pere jaoks sinna kodu loomisel peamine
argument. Milline oli tema uue kodumaja roll Eesti ühe legendaarsema, ent kodulinnas teenimatult unustatud klaverimeistri
elus ja töös, hakkas vaikselt selguma alles mõni aasta hiljem.

Algselt oli Tolli 3 hoone mõisnik
Nolckeni suvemaja, Mihkel Salong
rajas eluruumide kõrvale klaverivabriku.
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Saaremaal, kus elatud ikka taludes ja väikestes linnamajades,
pole tehased päris kuulsate New Yorgi kunagiste vabrikute
mõõtu, mis metropolides loftikultuurile alguse panid. Väikelinna
väikses klaverivabrikus olid kodud juba siis, kui see veel tehasena töötas ning selles mõttes pole kaasaegne saarekodu tehasehoones nii radikaalne uuendus elustiilis, kui esmapilgul tunduda
võib.
Ehkki muutunud on Mihkel Salongi klaverivabriku interjöör
tänaseks muidugi tundmatuseni.
Mihkel Salong, kes sündis (1877) ja käis koolis Saaremaal
Lümanda vallas, kasvas klaverimeistriks Peterburis, kus sajandivahetusel elas palju eestlasi. Ta rajas oma klaveritööstuse, osales
näitustel, tema pianiinod said auhinnamedaleid – ja kaotas siis
oktoobripöörde ajal kõik. Saaremaal alustas ta nullist esialgu
Väike-Sadama tänaval ja kolis 1935. aastal hulga avaramasse
majja Tolli tänaval, mille pargipoolse tiiva esimesele korrusele
sisustas oma fotostuudio Mihkli poeg Karl, kes klaverivabrikus
töötamise kõrvalt oli hinnatud fotograaf.
Mihkel Salongi äri oli edukas, tema klaverid olid tuntud hea kõla
ja tugeva konstruktsiooni poolest. Klavereid tehti ainult tellimuse peale ja mitte lattu seisma. Salong jätkas näitustel osalemist ning medaleid kogunes nii palju, et pianiinode meistrimärgile need enam ei mahtunud. Salongi igal pianiinol on peal
number, seni leitud suurim number on 1500.
Teise maailmasõjaga muutus aga kõik. Töökoda natsionaliseeriti, poeg Karl küüditati Siberisse, kus ta suri. Mihkel ja ta

abikaasa Marie said pärast lühikest Tallinnas vanglas viibimist
oma endises majas kasutusse köögi ja kaks tuba: Mihkel elas
samas majas kuni oma surmani 1946. aastal, Marie lahkus 1961.
aastal Kanadasse, kuhu oli põgenenud nende tütar.
Ent Salongide kohalolu majas on silmaga nähtav – üks klaver on
koju tagasi jõudnud.
See ja klaveri kohal seinal rippuv ristpistes tikitud seinavaip on interjööris harmoonilises dialoogis väga modernse
mööbli ja valgustitega. See on kodu, mis on võtnud parima nii maja
klaveritehase aegsest perioodist kui ka kaasaegsest disainist.
Uksest sisse astudes tervitab avatud köögiga söögituba, kus
lisaks Mihkel Salongi klaverile püüavad pilke Tom Dixoni valgustid kollektsioonist Beat. Ehkki nende nimi vihjab muusikale, on
valgustid tegelikult inspiratsiooni saanud vanadest pottidest ja
pannidest – mis loomulikult ka heli tekitamiseks sobisid.
See modernne interjöör on üllatavalt saaremaine. Pikk söögilaud on valminud Saaremaal Kalla Mööblis ning köögi autoriteks
on saarlastest disainerid Kaido Kivi ja Hannele Kivi, kelle firma
KiviProjekt selle ka teostas. Kaido ja Hannele Kivi olid abiks
kogu korteri ruumiprogrammi ja interjööri loomisel.
Selles kodus domineerivad Saaremaale väga omased naturaalsed materjalid paekivi, kivi ja puit ning nende ilu on igal
võimalusel eksponeeritud. Ükski ruum ei ole mööbliga üle koormatud, on jäetud ruumi mõtetele ja muusikale.
Sel põhjusel otsustati sauna ja puhkeruumi köögi, elutoa ja kahe
magamistoaga samale korrusele mahutamise asemel laieneda soklikorrusele. Kaevamistöö tulemusena oli korter lõpuks
kahekorruseline ning kui osa pereliikmetest soovib suvisel
Saaremaal sõpru võõrustada ja hiliste öötundideni juttu ajada,
saab üleval magamistubades täielikus vaikuses siiski puhata.
Samamoodi peensusteni läbi mõeldud kui Mihkel Salongi
klaverid on selle kodu tehnilised lahendused ja valgustus. Tark
maja lubab lihtsa vaevaga luua valguse abil erinevaid meeleolusid ning kõigi tehniliste küsimuste haldamine on tehtud väga
lihtsaks ja mugavaks.
Vanas majas on pikalt tööd tehtud, sajanditaguse tehaselu
raskemat poolt ei meenuta moodsas saarekodus enam miski.
Vana klaveritehas on nüüd kodu, mille uksest sisse astudes
tunned, et tööpäev sai just läbi ja puhkus võib alata. /
www.visitsaaremaa.ee
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Klaveri valatud raam on tehtud Mihkel Salongi
jooniste järgi Tartus, klahvid pärit Saksamaalt ja
kogu puutöö tehtud sellessamas majas.
Akendel on fotod Helle Susi kuulsatest saarlastest
sugulastest – omamoodi on see väike
kummardus ka majas tegutsenud fotostuudiole.

Klaveritele värvis nimed ja
graveeris ilustused Mihkli poeg Karl.
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Saaremaa on suurepärane koht
õppimiseks ja õpetamiseks
Jana
Raadik Cottrell,
elamusmajanduse lektor, TalTech
See, mis meile tundub tavapärane, võib olla kellelegi suur elamus. Talvisel ajal praamiga üle jäise mere sõit on tõeline eksootika ja elamus
neile, kellel ei ole kodus sellist võimalust, kelle kliimas ei ole jääteed
või jääsupis sõitvaid praame.
Meremajanduse keskuses ettevõtlust õpetades lähtutakse elamusmajandusest kui uuest majanduslikust mudelist, mis võtab arvesse
muutunud turusituatsioone, muutunud väärtushinnanguid ja kommunikatsiooniviise. Uus majanduslik mõtlemine tähendab, et me
ei paku mitte pelgalt toodet või teenust, vaid elamusi, mida nende
toodete või teenuste tarbimisel saadakse, mis on tähenduslikud just
saajale. Sõnum ja lugu loevad.
Meremajanduse keskuse haridus on samuti elamus, kool pakub
seda elamusmajanduses. Siinne keskkond annab lisaväärtuse. Huvitavaid võimalusi avab samas veel e-õpe. Meremajanduse keskus
osaleb näiteks rahvusvahelises turismihariduse projektis Boosted,
mille raames saavad kolme riigi ülikoolid oma teadmust jagada tasuta
ingliskeelsete e-kursustena. Aprillis toimub Saaremaal ka rahvusvaheline Boosted kevadkool.

›

Siinne õpe rõhutab loova
mõtlemise olulisust ettevõtluses.

TalTechi õppekavad Kuressaares:
› Ettevõtlus ja elamusmajandus
› Meretehnika ja väikelaevaehitus
www.taltech.ee/kuressaare
Boosted turismi e-kursused: www.projectboosted.eu
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Siinne õpe rõhutab loova mõtlemise olulisust ettevõtluses. Tarvis
on uudishimu ja analüüsioskust ja visiooni, kuhu ma tahan jõuda, ja
mida oma teadmistega peale hakata. Inimene mere ääres vaatab
silmapiiri ja mõtleb, mis seal taga on. Tal on lennukad unistused.

›

Mulle meeldib see kool nii väga,
et kaugus ei häiri.

Robert
Markus Liiv,
õpib liikuva graafika kujundajaks
Olen pärit Viimsist ja õpin Kuressaare Ametikoolis disainiosakonnas
liikuva graafika kujundajaks. Esimest aastat. Miks ma siia tulin?
Mulle see kool tohutult meeldib. Juba põhikooliajal tegelesin vabal
ajal fotograafia ja teiste loominguliste asjadega. Seetõttu olid vanemad väga toetavad, et Saaremaale kooli tulin.
Eriti meeldivad ametikoolis just erialatunnid. Meil oli värviõpetuses
näitus erinevate värviharmooniate kohta. Kui teised tegid värvidega
paberile, siis mina sain Photoshopis tehtud grim art stiilis töid kasutada sellesama asja tegemiseks. Teises tunnis joonistasime paberile
tattoo, vektoriseerisime selle Adobe Illustratoris ja hiljem lisasime
selle Photoshopis oma käe pildile. Õpin ise videoeriala ja ootan juba
nende tundide algust.
Koolis on ka väga head arvutid, et kujundusprogramme kasutada ja
see on minu meelest väga hea. Kuigi me pole videotöötlusprogramme veel koolis õppinud, olen kodus neid juba proovinud.
On asju, mida sa Youtubest õppida ei saa. Õpetajad õpetavad oma
kogemuse pealt. Kuigi fotograafias on olemas põhitõed olemas, siis
sa ei saa nende põhjal kõike ära teha. Kui õpid päris õpetajaga, siis
ta suudab sulle kohe vastuse anda. Kui ma õppisin ise Photoshopi,
andsin vähemalt kuus korda alla, sest see ajas nii pea sassi. Kui hakkasime koolis Illustratorit õppima, andis õpetaja Erik igale küsimusele
kohe vastuse. Elava õpetajaga on kindlasti parem õppida võrreldes
Youtube videodega. Kinnistub paremini. Õpetaja on ikka õppinud
ka, kuidas õpetada.
Kooli Disainimajakas on kõik vajalikud asjad olemas. Mulle meeldib, et saan ka vabal ajal neid võimalusi kasutada. Mul oli vaba aega.

›

Tarmo
Sahk,
väikelaevaehituse kompetentsikeskuse laborite juht, TalTech

›

Mina tulin Saaremaale, sest Saaremaal on mõnus ja mujal laevaehitust õppida ning sel teemal praktilist teadust teha ei ole võimalik.
TalTechi Meremajanduse keskuses õppimine annab laiapõhjalise
baasi, mitte ainult laevaehituses, vaid kõiges sellega seonduvas – materjaliteaduses, tootmise
juhtimises, ettevõtluses,
majanduses jne. Oma ala
professionaalidest õppejõud suudavad ka kõige
raskemad kontseptsioonid üliõpilastele lihtsasti arusaadavaks teha.
Lisaks on kohalikes meretööstuse ettevõtetes ning Väikelaevaehituse kompetentsikeskuses ka väga head töö- ja praktikavõimalused,
et oma teadmised ellu rakendada. Töötut laevaehitajat ei ole olemas.

Leidsin juhuslikult kooli õpilasfirma, kellele sain kooli fotostuudios
tootefotosid pildistada. Juba ootan, millal saan oma õpilasfirmat
tegema hakata. Majandada ja promoda ning vaadata, kuidas teised
seda teevad.
Tänu koolile olen juba jõudnud esimesel fotovõistlusel käia. Ei
läinud küll hästi, aga pingeolukord andis häid kogemusi ja tahtmist
rohkem õppida. Kõik õpetajad, kellega olen kokku puutunud, on
väga meeldivad. Kõik suudetakse rahulikult ära seletada.
Saaremaa on üldse hästi rahulik. Igatahes rahulikum kui Tallinn.
Inimesed on sõbralikud. Viimsis või Tallinnas poes ei öelda vahel
teregi. Siin hakatakse sinuga kui oma inimesega rääkida. Ma pole küll
harjunud, et kassapidaja hakkab sinuga rääkima, aga see on tore.
Saaremaa pakub põnevaid pildistamiskohti. Mind huvitab ajalugu,
eriti viikingite aeg. Olen vaadanud viikingitest tehtud dokumentaalfilme. Siin on Salme lähedal oma viikingiaegsete laevaleidudega.
Kaali, Panga pank, Koigi raba. Sõrve tippu tahan jõuda ka pildistama.
Kooli ja kodu vahel sõitmine võtab küll aega. Aga see pole nii hull.
Bussipiletid makstakse kooli poolt kinni. Mulle meeldib see kool nii
väga, et kaugus ei häiri. Saan koolist väga hea põhja. Tahan pärast
kooli disaini juurde jääda ja koolis õpitud tehnikaid oma loomingus
kasutada. Olgu see fotograafia, video või mõne asja kujundamine.

Elise
Sule,
õpib spaateenindajaks

Töötut laevaehitajat
ei ole olemas.

www.ametikool.ee

Kooli tulek on kui minipuhkus.

Töötan juba massöörina Tartus V Spas. Kui tööandjaga on võimalus
läbi rääkida, saad kooli tulles töölt mõnusa nädalase pausi võtta. See
on nagu väike minipuhkus.
Tartu tempost on hea välja tulla siia Kuressaare temposse, kus
saan rahulikult olla. Sõit on kõige väsitavam, aga sellega harjub
ära. Mõned bussid on nii mugavad, saab kõik uued filmid ära
vaadata.
Meie erialal teeme hästi erinevaid asju. Ei muutu igavaks ja kogu
aeg oled tegevuses. Mina tahan end täiendada maniküüri, pediküüri
ja näohoolduste alal.
Kui sa oled multifunktsionaalne ja oskad spaas kõiki asju, on sul iga
hetk mingi võimalus. Sellepärast ma siia kooli tulingi.
www.visitsaaremaa.ee

75

kultuur

Uhketes rahvariietes saarlasi näeb
festivalidel ja kontsertidel tihti.
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Foto: Kristina Mägi

Tänu pikale isoleeritusele mandrist on Saaremaa ja seda ümbritsevad saared ja laiud suutnud säilitada oma isikupära ja unikaalsuse.
Ent meresõitjate kosmopoliitne vaim on uue ajastu saabudes toonud
saarele traditsioonide kõrvale väga rahvusvahelisi muusikaüritusi ning
modernne ja traditsiooniline elavad kõrvuti kõiges alustades taluarhitektuurist ja lõpetades toidukultuuriga.

www.visitsaaremaa.ee
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Kultuuripausiks
peab pingutama
tekst: mele pesti

/

fotod: margit kõrvits, kristina mägi

›

Viit Mustjala muusikafestivalile
Ninase rannakaitsepatareis.

Eelmises elus, mil Tallinnas elasin, läks ikka nii, et üle päeva sattusin
kinno, teatrisse, kontserdile või näitusele. Ühel eluperioodil oli vaja
rohkem süveneda ja otsustasin selle Saaremaale kolimisega lihtsamaks teha. Ega siin ju ometi midagi toimu, mis nohikuelu segada
võiks. Kultuurisõltlastest sõbrad parastasid: kaua sa ääremaal vastu
pead, igavus tapab… Ajapikku selgus, et lood on sootuks teisiti.
Pidula mõis Mustjala
muusikafestivali ajal.
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Kõige universaalsema kunstiliigi, muusikaga, on meil hästi. Saaremaalt on pärit suur protsent Eesti lauljaid ja muusikuid. On’s asi
laulvas kõnepruugis või vägevates muusikaõpetajates, mine tea.
Georg Ots laulis “Saaremaa valsiga” linalakk neiu nii kuulsaks,
et terved põlvkonnad soomlasi käivad suveöös ta jälgi ajamas.
Üle Nõukogude Liidu tuntud džässkitarrist Tiit Paulus on saare
kitarriste teeotsale aidanud, Ivo Linna hullutas neide juba
koolibändis.
Saaremaalt on pärit Skandinaavias muusikaauhindu noppiv helilooja ja saksofonist Maria Faust ja mitmekülgne kitarrist Andre
Maaker. Nemad väärivad lisaks loomingule kiitust selle eest,
et annavad kodusaarele ohtralt tagasi. Maria korraldab koos
nimekate kolleegidega rütmi- ja improvisatsioonilaagreid ning
Andre kitarrilaagreid, kus noored ja hingelt noored saavad
tippude käe all pillimängu harjutada. Lõppkontserdid on avatud kõigile, kitarrilaagriga kaasneb Kuressaare Kitarrinädal, mil
nädala jagu õhtuid on täis suurepäraste bändide kontserte.
Suviseid saare muusikafestivale pole keegi jõudnud kokku lugeda. Kui üle Eesti teab peenem rahvas ooperipäevi, noorem klubipublik I Land Soundi ja jazzisõbrad Juu Jääbi, siis tegelikult
on neid toredaid mitu tükki veel. Stabiilset kvaliteeti pakuvad
Kammermuusikapäevad, kus hea klassikaline muusika tuuakse
publikule lähemale. Alati on kavas mõni proff vokaalkoosseis ja
särtsuks midagi lõunast: fado-, tango- või flamenkomailt. Juulikuises Kihelkonnas peetakse Kirikumuusikapäevi, kus kuuleb nii
kohalikku koorilaulu kui ka klassikat.
Avalike suvekontsertide traditsioon sai alguse juba 1841 esimese
mudaravila asutamisega, mil pikkade heledate kleitide ja päevavarjudega daamid ning ülikondades härrad patseerisid kõlakotta
suveõhtut ja muusikat nautima. Tava taastati 1997, sestsaadik on
pühapäeviti kuurortlinna pargis instrumentaalkontserdid.
Tihe kontserdikorraldaja on Kuressaare Kultuurivara: kultuurikeskuses mängivad nii Eesti- kui ka välismaised koosseisud.
Kuressaare linnusesse satub iga saare külaline, aga kõik ei oska
sealt kontserte otsida: piiluge kapiitlisaali! Teine koht, mis võib
üllatada, on Laurentiuse kirik. Aasta ringi kord kuus, suviti kord
nädalas on seal Edoardo Narbona Oreli Rõdukontsertide sari.
Saare noored tšello- ja kontrabassimängijad on ühendatud
meeleolukasse koosseisu C-kids, mis esitab lisaks klassikale ka
pop-, rokk- ja folkmuusika töötlusi. C-kidsi saab läbi aasta näha
avalikel üritustel ja tähtpäevadel.
Restoranidest võib põneva kontserdi leida Arensburgist või
Mosaiigist. Muusikasündmuseid on põnevates paikades veel:
sisustuspood Maru Äri linna servas kutsub saarele esinema
täpselt valitud pärle. Uus võimas kontserdi- ja peopaik on KEKi
hoone linnaservas. Peidetud üllatusi on veel ja veel, näiteks
salafestival Etnost Teknoni: villaste sokkide pidu Lümanda
Lubjapargis või siis hoopis naabersaare Vilsandi Trance.

Kino ärkas ellu,
teater on ta vanem veli

Kümmekond aastat tagasi näidati Kuressaares filme vaid ühes
diskoteegis, nagu muu seas. Nüüd on meil aga korraliku tehnikaga kahe saaliga rahvusvahelistele hittidele keskenduv Apollo
kino, aga ka väärtfilme linastav TeatriKino. Vahel sõidavad filmitegijad saarele publikuga kohtuma, on ka juhuseid, mil filmi
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Eesti või Baltikumi esilinastus toimub just Kuressaare teatris.
Kevaditi võistlevad õpilasfilmid, millest parimaid saab näha
Minifilmifestivalil; sügisel saab Animapäevadel multikaid vaadata ja ise teha. Suveõhtuti on aga suurepärane võimalus tähistaeva imetlemise vahele nautida filme pleedi pugenuna
sumedas lossipargis, Kuursaali väliterrassil. Aasta lõpus, mil ööd
lähevad pikaks ja pimedaks, on TeatriKinos päris oma festival
Kuressaare Filminädal, kus näeb häid uusi filme kogu maailmast.
2019 on saare kinomaastikule oodata uut tegijat: Thule Keskust
Kuressaare kesklinnas.
Kutseline teater avati Kuressaares juba 1935, uuenenud püsitrupiga teater taastus 1999. Kavas on pidevalt paar omalavastust ja palju külalisetendusi. Saarlased ja külalised on hästi vastu
võtnud suveetendused, mille teema haagitakse tavaliselt mere
või saarelisuse külge.

näitusena mõtestada, lisaks asub siin Muhumaa muuseum ja Koguva
kunstitall, kus saab näha Läänemere maade kunsti.
Nii Kuressaares kui ka Orissaares on ka silmapaistvat tänavakunsti. Kuressaares tasuks huvilistel kiigata Saaremaa Valsi taha, endise
leivakombinaadi seinale Kohtu tänava ääres, täiskasvanute gümnaasiumi maja kõrvale ja seikluslikumatel Kaare tänava tondilossi.
Ekssaarlase Izak Mora töid näeb piimakombinaadi taga tiigi ääres
ja kesklinnas Edukontori taga, suve alul ka kultuurikeskuse näitusel.
Orissaarde jäi festivali I Land Sound pärandina ohtralt tänavakunsti
Illiku laiule, aga ka asula majaseintele.

Folki saab kõvasti!

Kõige rikkalikuma pakkumisega on Saaremaal rahvakultuur.
On muusikat, on tantsu; on oma, on sissetoodut; on amatööre,
on kutselist rahvakultuuri. Kõikjal on külaline oodatud, olgu siis
publikuna või kaasa lööma.
Jaanuaris tasub Kärlast otsida mudilaste tantsupidu, Orissaarest
pika ajalooga kandlepäeva, Kuressaares peetakse koolitantsu
festivali. Detsembris on Kihelkonnal aga talvine laulupidu – iga
ilmaga õues! Nende vahele jääb kümneid üritusi, kus rahvalaulu ja -tantsu näha saab, enim neist kaunil saare suvel. Suveneljapäevadel on Kuressaare lossipargi kõlakojas tasuta
rahvatantsukontserdid.
Värske tuulepuhangu saare folgiilma lisas Kuressaare Folgiklubi. Kord kuus toovad Saaremaale pesa loonud muusikud Leana
ja Hartwin teatrilavale mõne ägeda folkbändi. Rahvamuusikat,
aga vahel ka poppi kuuleb läbi aasta tähtpäevadel. Vana tava on
jaanipäeva tähistada nimelt Saaremaa suveöös: eestlased sõidavad saarele kokku. Lõket ja elava muusikaga pidusid leiab pea
igas külas, 23. juunil või paar päeva varemgi. Kuressaare Rannapargis mängib jaanilõkke kõrval mõni rahvakultuuri kollektiiv.
Augustis tasub aga sõita Kärla Triibule, kauni Kärla rahvariideseeliku triibumustrisse mattunud rahvapeole.

Kaks kõrvuti kunstisaart

Kujutavat kunsti näeb Saaremaal nii näitusesaalides kui ka tänaval, tegutseb kunstirühmitus Kontrast. Vägevaim kunsti võõrustav hoone on Kuressaare linnus, kus peale mahuka ajaloolise
püsiekspositsiooni on keldris näitusesaal, lisaks neli-viis ajutiste
näituste ruumi, nende seas linna kõrgeim ja parima vaatega näitusepaik: tornikohvik. Suvel on avatud ka püssirohu- ja suurtükikeldrid. 2019 näituste märksõnad on üsna sõjakad: relvad, jahitrofeed, rüütlid, aga ka ooperipäevade 20 aasta juubeli näitus ja
palju muud.
Samuti väärikas Kuressaare raekojas, kohe turismiinfo kõrval,
asub vahelduvate näitustega Raegalerii. Kesklinnas on olulisemad näitusepinnad veel kultuurikeskuses, Saaremaa Kunstistuudios ja Ajamajas, lisaks Külliki Järvila kodugalerii. Kunstistuudio
pakub õpitubades võimalusi ise kunsti luua ja meisterdada. Edukontori galeriis on püsinäitus Eesti moodsate klassikute töödest.
Suviti avanevad Mustjalas meeleolukas kohvikpood, käsitöösahver ja Musta jala galerii. Muhus on kunstiga eriti hästi, siin
on mitu kunstikeskust. Nõmmkülas koondab rahvusvahelist
kunstielu Eesti Kunstnike Liidu kunsti ja innovatsiooni taluresidentuur. Koguva küla on nii kaunis, et seda võib üleni

Tšiili tänavakunstniku
Izak One töid leiab
Kuressaares mitmelt poolt.
>

Muusika murrab
südameid ja riigipiire

Tänaseks on selge, et süvenemiseks läheb Saaremaal sama
palju tahtejõudu tarvis kui mandril. Kultuuriprogramm on kirev
ja tuleb teha raskeid valikuid. Saaremaa inspireerib ka ise looma:
olgu su südame kutse kirjutada, maalida, komponeerida või
modelleerida – siin tuleb see õige tunne peale. Paljud kuulsad
kunstnikud on käinud just Saaremaal maalimas, kirjanike (suve-)
kodud on kas siin või Hiiumaal. Kõige mõnusam viis saarele
reisida ongi selline: tuleta meelde see loominguline mõte, mis
kunagi rinnus pakitses, otsi endale sobiv öömaja, jaluta ringi – ja
küll tuleb ka inspiratsioon. Kuulsus ei pruugi tingimata järgneda,
aga mõnus enesetunne tõenäoliselt küll. /
www.visitsaaremaa.ee
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ja Muhumaa
suvist kultuurielamust
tekst: mo saaremaa

/

fotod: juhani särglep, margit kõrvits, kristina mägi, villu veski

1

I Land Sound

2

Kuressaare
merepäevad

4.-10. august
merepaevad.ee
Eestlased teavad, et Eestimaa meresüda tuksub Saaremaal.
Kuressaare Merepäevad on pika traditsiooniga
mereteemaline festival, mis toimub Kuressaare rannaalal.
Tegemist on ühe suurima Saaremaa festivaliga, kus on kontserdid,
messiala, laat, laevad, mereteemalised üritused, toitlustus- ja teematelgid, mängud jne. Väga olulisel kohal on kontsertprogramm,
mille raames on üles astunud Eesti popmuusikamaailma tipud:
Ewert and The Two Dragons, Curly Strings, Ultima Thule, Grete Paia,
Anne Veski, Jüri Pootsmann, Daniel Levi, Svjata Vatra jne.
Tegevust järkub kogu perele.

11.-14. juulil Illiku laiul
ilandsound.ee

I Land Sound on komeedina sööstnud Eesti festivalide taevasse. Juba
teisel aastal osteti kõik festivali 4000 piletid ära eelmüügist ja järelturul kerkisid piletite hinnad kordades. On selle festivali fenomeniks
hea artistide valik, esinemisi looritav soolane mereõhk või ümberringi
kõrguvad kadakapõõsad, võta nüüd kinni? Inimestele see elamusfestival igatahes meeldib. Kohe väga. Lisaks heale muusikale on ürituse
korraldajad pannud suurt rõhku ka kestlikele eluviisidele. Iluund saab
magada ülesvuntsitud vanas internaatkoolis, suitsukonide korjamiseks
on spetsiaalne topsik ja kokteile trimbatakse läbi pillirookõrre. Kui
I Land Soundi festivalielamus on suur ja võimas, siis ökoloogiline
jalajälg vastupidiselt tagasihoidlik ja väike.

3

Sõrve sääre tuletorn,
külastuskeskus,
muud tuletornid

Külastuskeskus avatud
maist septembrini
sorvekeskus.ee

Iga saare lahutamatuks osaks on tuletornid. Nende järgi on meremehed ammustest aegadest navigeerinud. Saaremaal jagub majakaid
omajagu ja tundub, et maad mööda tulijad armastavad neid sama
palju kui meremehed. Kiipsaare viltuse tuletornini jõudmiseks tuleb
ette võtta 4 km pikkune matk. Ruhnu tuletornini, mille kuulu järgi
projekteeris Gustaf Eiffel, pääseb ainult laevaga. Saaremaa kõige
suurem tuletorn asub Sõrve sääre tipus. Ühtlasi on see ka ainuke
majakas Saaremaal, mille tippu saab ronida. Selle 52 m kõrge
tuletorni vaateplatvormil saad pilgu suunata lõputusse kaugusesse
ja tekib tõesti tunne, et oled jõudnud maailma otsa. Milliseid majakaid
veel saarelt ja kogu Lääne-Eestist leiab, näed tuletorni kõrval asuvas
külastuskeskuses.
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Triigi
filharmoonia
Muusika- ja teatrilava Triigi sadamas
Saaremaal on paljud asjad teistsugused kui mandrimaal. Keel,
inimesed, tavad. Teistsugused on siin ka ehitised. Filharmoonia ei ole
Saaremaal mitte pika ajalooga suur hoone linnasüdames, vaid väike
ägeda disainiga kontserdisaal otse merekaldal, Triigis. See armas
multifunktsionaalne saal — talvel muutub see paadikuuriks - on
Saaremaa kultuuriellu viimastel aastatel toonud sootuks uue
hingamise. Siin on üles astunud mitmed Eesti muusikataeva
eredamad tähed pianistidest räppariteni, korraldatud Ööülikooli
loenguid ja palju muud. Seega tasub Triigi filharmoonia tegemisel
silm kindlasti peal hoida, sest suure tõenäosusega saad sealt hea
annuse ootamatult kvaliteetset popkultuuri.

5
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Kuressaare Tänavapidu
Kuressaare kesklinnas 25.mail
kuressaarefestival.ee

Vaid kahe aastaga on Kuressaare tänavafestival söönud ennast
sügavale saarlaste ja saarekülaliste südamesse. Tuhanded inimesed
tulevad mai lõpus Kuressaare kesklinna, et nautida tänavafestivali
melu. Just sel päeval täituvad Kuressaare südalinna pisikesed armsad tänavad erinevate tegevustega. Eesti disain ja käsitöö on endale
saanud kohe terve tänava, nagu ka lapsed. Kaunid kunstid on festivalil
käinud sõbralikult käsikäes. Kui ühe nurga taga on kirbukas, siis teisele
poole keerates võid leida end hoopis sportlaste keskelt. Ja kõike seda
kroonivad kümned ägedad söögi- ja joogipakkujad, kes erutavad
festivalikülaliste maitsemeeli söögi- ja joogimenüüga, mida igapäevaselt Saaremaalt ei saa. Traditsiooniliselt on festivalile järgneval päeval
toimunud ülelinnaline garaažimüük, kus müügiks läheb kõik üleliigne
— vanast toolist autoni.

Saaremaa toidufestival
ja tänavapiknik
7. septembril Kuressaare kesklinnas
saaremaatoidufestival.ee

Saaremaa on oma toidu poolest alati tuntud
olnud. Leib, õlu ja suitsukala — need on asjad, millest
arvatakse saarlasi päevast päeva toituvat. Tegelikult on
meie toidulaud hulga rikkalikum. Saaremaal kasvatatakse nii vähke kui kaalikaid ja pannakse pudelisse
nii džinni kui tudraõli. Saarlaste söögilaud on väga
kirju. Seda tõestab ilmekalt sügiseti toimuv Saaremaa toidufestival, mille raames näitavad kohalikud
kohvikud-restoranid, milleks nad võimelised on.
Lisaks toimub rida eriüritusi nagu galaõhtusöök lossis
või angerjasupi õhtu Tihemetsa talus. Toidufestivali
alustab Kuressaare tänavapiknik. Keset tänavat tekib
üheks õhtuks hiiglaslik restoran, kus kilomeeter pika
valge linaga kaetud laua taha tuli viimati head ja
paremat toidukraami ning piknikumelu nautima üle
4000 inimese. See on üritus, mida sõnades on raske
kirjeldada. Seda tuleb ise kogeda.

7

Saaremaa ooperipäevad
23.-27. juuli Kuressaare lossi ooperimajas
saaremaaopera.com

Kui sumedatel suveõhtutel hakkavad Kuressaare
lossihoovi voorima õhtukleitides daamid ja šikid härrad
on selge, kätte on jõudnud Saaremaa ooperipäevad,
Baltimaade populaarseim ooperifestival. Kuressaare
linnuse õuele ooperipäevade ajaks püstitatud telk ei
jää kuidagi alla peenetele ooperimajadele. Korralik
helitehnika, punased vaibad ja kristallühtrid — see kõik
on olemas. Aastate jooksul on Saaremaale jõudnud
mitmed tuntud ja tunnustatud teatrid — Moskva Helikon Opera, Black American Opera Broadway’lt jpt.
Asukoha ja esmaklassilise programmi tõttu on Saaremaa ooperipäevad eksootiline festival: 50% piletitest
ostetakse ära juba programmi avalikustamisel, aasta
enne etendusi, ning pääs ooperisse on muutunud
suureks privileegiks.
www.visitsaaremaa.ee
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Kuressaare lossipäevad

Kuressaare lossis juunis
saaremaamuuseum.ee

Kuressaare loss on aastasadu olnud Kuressaare sümboliks. Baltimaade kõige paremini säilinud linnus pakub enam kui 150 aastat kodu
Saaremaa muuseumile, kus saab tutvuda Eesti suurima saare ajaloo
ülevaatega. Aga lisaks muuseumile on loss palju enamat. Korra aastas
transformeerub kogu lossihoov autentseks kindluseks, mille õuel harjutavad rüütlid oskusi mõõgavõitluses, elaval tulel podiseb supikatel
ja seltsidaamid jalutavad ringi imekaunites kostüümides. Tegemist
on lossipäevadega, mille algusest teavitatakse linnarahvast kõmiseva
kahuripauguga.
Peale seda läheb lossihoovis vilkaks sebimiseks. Käsitöölised
täidavad laada ala, trubaduurid kontserdisaalid ja rahvas kogu
lossihoovi.

Juu
Jääb
Muhu Muusikatalus 20.-23.juunil
juujaab.ee

Juu Jääb festival toimub Muhumaal, Muhu muusikatalus. Kunagi
nimetati festivali tulevikumuusika festivaliks, nüüd kuuleb seal alates
klassikalisest džässist nooruslike rütmideni. Esinejad tulevad kohale
üle ilma — Prantsusmaalt, Jaapanist, Norrast ja loomulikult Eestist.
Ja ööhakul pärast ametlikke kontserte algavad jam-sessionid —
artistid hakkavad üheskoos muusikat tegema, kus nii esinejad kui
publik hakkavad võnkuma ühes rütmis kuni varajaste hommikutundideni. Eriliseks teeb festivali, et see toimub taluhoovis. Niisiis saab
lasta end lummata Muhumaa loodusest, võluda headest rütmidest ja
üllatada Eestimaa suvest. Kontserdid võivad toimuda suvises leitsakus
või juunikuises vihmasajus, kuid ilm ei heiduta kedagi, sest hea on.
Saab nautida, tantsida, naerda, olla!

Külapeod ja jaanituli

Peod läbi kogu suve, jaanituled 23. juuni ööl
Vanarahva tarkus ütleb, et vallalised neiud-noormehed, kes jaaniööl sõnajalaõie leiavad, näevad unes oma tulevast. Kurb lugu on see,
et loodusteadlastele teadaolevalt sõnajalad ei õitse. Aga see ei
kahanda põrmugi kõigi nende tuhandete ja tuhandete inimeste
entusiasmi, kes ennast suviseks pööripäevaks Saaremaale sätivad.
Jaanipäev Saaremaal on tähtsam kui sünnipäevad ja jõulud kokku.
Praksuvat jaanilõket, käuksuvat külakiike ja Saaremaa idüllilisi
valgeid öid ei asenda miski. Kui sinna juurde veel panna
vahutav õllekapp ja kohalike külameeste memuaarid, kuidas nende
ajal oli rohi rohelisem, mis sa hing veel oskad tahta.

Väikese orkestri
suur missioon

›

tekst: silvia pärmann

/

foto: läänesaarte kammerorkester

Kui kolm aastat tagasi sündinud Läänesaarte kammerorkestri
dirigent ja kunstiline juht Edoardo Narbona ja projektijuht
Annikki Aruväli ütlevad, et nad langetasid otsuse Torinost Saaremaale kolida ja saarel orkester asutada pärast nelja päeva pikkust
puhkust Saaremaal, jään natukeseks ajaks uskmatuna vait.

Veel ilma igasuguse ambitsioonita korraldada saarel kultuurirevolutsioon tulid dirigent Edoardo ja tšellistist Annikki tol suvel Eestisse esinema. Saaremaalt sõideti edasi Hiiumaale, kus Annikki esines festivalil.
“No Hiiumaa oli minu meelest ikka natuke wild. Metsik,” märgib
minuga eesti-inglise segakeelt rääkiv Edoardo. “Ma olen linnapoiss.
Saaremaa oli kohe teine. Meil oli kaks kontserti, Valjala ja Kuressaare.
Fantastiline!”
Torinos iga-aastast Põhjamaade festivali korraldanud paar tundis tegelikult juba mõnda aega, et Itaalia asjaajamine on liiga väsitav. Pakkumine tulla Saaremaale tööle ja elama oli ootamatu, aga tuli õigel ajal.
Mõlema jaoks oli aga küsimus, et kuigi nad võivad õpetada muusikakoolis, siis mida oleks neil endil muusikutena saarel teha. Vastus oli
muidugi imelihtne – Saare esimene professionaalsetest muusikutest
koosnev orkester! Ainult et proffe oli paljude kuulsate muusikute sünnisaarel kohapeal väga vähe, sest seni polnud neil ju mingit väljundit…
“Saaremaa rahvakultuur on väga kõrgel tasemel ja hästi hoitud,
aga kõrgkultuuri mõttes on kõik alati sisse toodud,” märkis Annikki.
Kuna kohapeal elukutselistel muusikutel klassikalise muusika vallas
väljendust pole, minnakse pärast gümnaasiumi Tallinna või välismaale
õppima ja tagasi ei jõua peaaegu keegi.
Orkestri esimene mõte oli haarata kohalikud muusikud ja panna nad
reaalselt mängima. Ja see õnnestus. Inimesed sõidavad proovidesse
üle Saaremaa, mandrilt ja “meil on ka näiteks Kärdla muusikakooli
direktor orkestris”, lisas Annikki.
Edoardo ja Annikki näevad orkestri rolli palju enamana kui lihtsalt
muusikaelamuse pakkujana. See on suurepärane võimalus kultuurisidemete loomiseks, mis omakorda on aluseks igasugustele muudele
sidemetele, mida iga väike koht maailmas väga vajab.
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Edoardo visioon Saaremaa muusika- ja kaasaegse kultuuri elust on
pöörane, veel pöörasem pidi tunduma see mõne aasta eest – aga
ta tõesti veab muusikarevolutsiooni saarel. Ta vaatab Kuressaarest
kaugemale, väikestesse rahvamajadesse, mis Saaremaal on väga heas
korras ja paljud ka vaimustava akustikaga. Lümanda, Kärla, Orissaare,
Salme, loetleb ja kirjeldab ta kohti, millest paljud eestlased pole tegelikult kuulnudki. Orissaare nõukahõngulises hiiglaslikus saalis tundis ta
ennast lausa kui mõne suure orkestri peadirigent. “Sõrve sääre
tipus on kontserdisaal, mis enamiku ajast on kasutamata. Triigi filharmoonia Triigi sadamas on teine hämmastav koht,” loetleb ka kontserdipaiku kaugel Kuressaarest ja veel kaugemal Tallinnast, kuhu orkester on
jõudnud. “Kogu kohalik rahvas tuli kokku!” Paradoksaalsel kombel ongi
Kuressaare tegelikult ainus koht, kus väga head kontserdisaali pole.
Kuressaarest pandi kontsertidele käima tasuta bussid ja mitu inimest
olid nii vaimustunud, et olles ühel kontserdil käinud, ostsid järgmiseks
päevaks Saaremaa teisegi otsa kontserdipileti. Ta tahab muusikaga
täita kogu aasta – lisaks orkestri kontsertidele annab ta ise suvel igal
nädalal ja talvel igal kuul ühe orelikontserdi.
Ning plaan on viia orkester mängima veel väiksematesse saalidesse
kui praegused rahvamajad. Edoardo kujutab juba ette programmi, mis
pisikestesse rahvamajadesse sobiks – väikest, väga hubast kontserti. Juba
unistab ta kontserdist mõnel Saare maakonna väikesaarel, näiteks Ruhnul
– ehkki sinna käib nii väike lennuk, et isegi kogu orkester ei mahuks peale.
Ehkki missioon on täitsa muusikaga kogu aasta, on Läänesaare kammerorkestri kõige olulisem kontserdituur ikkagi suvel. 23.–25. juulil
kuuleb orkestrit Loona mõisas Saaremaal, Pädaste mõisas Muhumaal
ja Suuremõisa lossis Hiiumaal. /

Kogu perega
Saaremaad
avastamas
tekst: mo saaremaa

/

fotod: : margit kõrvits, valmar voolaid

Enne igasse kohta sõitmist tasub ette helistada ja uurida, kas pererahvas on sel ajal ikka
kodus.

Tõelistele seiklejatele

Peale Asva on Saaremaal ja Muhumaal kokku
veel viis seiklusparki ja -rada. Hallikivi seikluspargis (hallikiviseikluspark.webnode.com)
saavad eriti julged nautida 120 m pikkust
õhusõitu. Leisi keskuses kaunis mändidega
metsatukas ootab puude vahele erinevatest köitest, võrkudest ja trossidest punutud
seiklusrada, pere väiksematele on eraldi rada.
Kuressaare linnas on ka oma seikluspark.
K-Pargis leiab eri raskustasemetega radu
kokku viis, kogupikkusega 600 meetrit.
Radade läbimisel on preemiaks zip-line iga
raja lõpus ja seda kokku 160 meetrit! Samuti
on pargis eraldi rada lastele. Lisaks saab oma
adrenaliinikoguse kätte Suure Töllu puhkeküla
seiklusrajal (suurtoll.ee) ja Muhu seikluspargis
(muhuseikleja.ee).
Teistsuguseid seiklusi pakub aga Keskaja
Elamuskeskus Archebald (archebald.ee), mis
viib külastajad seitse või kaheksa aastasada
tagasi sepikotta münti vermima või vibuga
märki laskma või käsitööliste meistrikotta
küünalt valmistama.
Pole võimatu, et ühel hetkel leiad end
piinakambris mõne hirmsa piinariista küljes
kinni olevat või sootuks rüütlikiiver peas õilsalt
mõõgaga vehkimas.

Looduse võimsust saab tunnetada ka Panga pangal, mis kerkib
paljandunud paese müürina otse rannalt, kõige kõrgemas
kohas asub muistne ohvrikoht, kus vanasti toodi ohvreid
merele.
Ja inimkäte loodu pole Saaremaal vähem kaunis. Angla tuulikumäel näeb ja saab proovida, kuidas vanasti saarel elati. Viiest
veskist neli on tüüpilised Saaremaa pukktuulikud. Nende keskel

Loodusnautlejatele

›

Kuressaare spaasid armastavad kõik lapsed, aga
Saaremaa ja Muhumaa pakuvad palju avastamisrõõmu ja seiklusi ka taludes ja looduses, salapärasest
lossist ja müstilisest meteoriidikraatrist rääkimata.

Muhu jaanalinnud ja muud loomad

Kui Eesti rahvuslind on suitsupääsuke, siis Muhu oma on
jaanalind. Juba 20 aastat on Muhu Jaanalinnufarmis
(jaanalind.ee) neid imetleda ja ka süüa saanud. Lastele meeldib
väga peo pealt jaanalindudele maisiteri pakkuda. Lisaks jaanalindudele kasvatab talupere ka emusid, kellel on samuti hea
punane liha ja väärtuslik rasv. Aga võibolla seda lihajuttu ei
pea rääkima lastele, kes parasjagu linde uudistavad.
Farmi eksootiliste asukate loetelu ei lõppe veel sellega – seal
elavad ka sebrad, kängurud, alpakad, ponid. Nemad täidavad
ainult lemmiklooma rolli.
90

MO SAAREMAA

Eksootilisi ja vähem eksootilisi armsaid loomi elab ka Saare
maal Kapa talu miniloomaaias (kipikoovi.ee). Teine vahva
ja vahetu, hubane ja hullupööra tore talu Saaremaal on
Pajuvärava talu (facebook.com/pg/pajuvaravatalu), mida
paljud mäletavad koguperesaatest “Meie pere ja muud
loomad”. Ka seal saab teha kitsele ja teistele taluloomadele pai.
Asva viikingite külas (vikingvillage.ee) saab kohtuda loomade
ja hulga värvikate lindudega ning teha veel palju muudki.
Julgemad saavad end proovile panna lausa 12 meetri kõrgusel
asuval seiklusrajal. Oma oskuseid saab lihvida ka vibulaskmises,
kirveviskamises, viikingimängudes ja hobusõidus.

Saaremaa puhtas ja puutumata looduses on
kõige mugavam ja lihtsam liikuda mööda
matkaradu. Siis võid kindel olla, et näed kindlasti mõnda enda jaoks uut ja huvitavat taime
või linde-loomi. Matkaradu, linnuvaatlustorne
ja terviseradasid, mis pakuvad liikumisrõõmu
ja uusi avastusi kogu perele, on tõesti palju:
Suure Töllu raiesmaa, Kuressaare tervisepark,
Musumänniku terviserada, Viidumäe looduskaitseala, Vilsandi rahvuspark, Saaremaa
Lubjapark ja Püha Soobiku avastusterada, kus
lastel on võimalik umbes 1 km rajal ületada
veetakistust parvega, vaadelda sipelgaid,
ronida autentsesse merikotka pessa, putukahotellis vaadelda nende elu, külastada
loomade söödamaja jne.

Puhas klassika

Kogu perega esmakordselt Saaremaale tulles tuleb aga alustada ABCst. Kui känguru võib kohata ka Austraalias ja seiklusradadel turnida igal kontinendil, siis Saaremaal on hulk asju,
mida mitte kusagilt mujalt maailmast ei leia.
Kõigepealt muidugi ülimalt müstiline Kaali kraater. Kaali
meteoriidi langemise plahvatuse hele leek pani vappuma
Läänemere rannad ja paistis ülemerekallastele – vähemalt nii
kirjutab Lennart Meri oma “Hõbevalges”. Kohe kraatri juures
on meteoriitika- ja paekivimuuseum, mis annab ülevaate
meteoriitikast Eestis ja maailmas, eksponeerib Saaremaa
aluspõhja ja fossiile.

seisab veidi kõrgem 1927. aastal püstitatud Hollandi tüüpi veski.
Angla Pärandkultuurikeskuses kohe tuulikute juures on võimalus meistrite juhendamisel osaleda töötubades – savikojas,
villakojas, vildikojas – ja proovida leiba küpsetada.
Kuressaare piiskopilinnus, mida rahvasuus kutsutakse ka
Kuressaare lossiks, on rajatud 14. sajandil. Linnuses on huvitav
muuseum ja sajandite jooksul on seal juhtunud palju põnevat.

Linnuse legendid

Kuressaare piiskopilinnuse konvendihoone on ainuke oluliste
ümberehitusteta säilinud keskaegne kindlusehitis Balti riikides.
Lastele meeldivad aga eriti põnevad legendid, mis linnusega
seonduvad.
Üks räägib väikesest keldrist, kuhu viib uks hoovi idanurgast.
Legendi kohaselt olevat see kinnimüüritud kelder juhuslikult
avatud 1785. aastal ning sealt leiti inimese luukere. Räägitakse,
et see kuulunud 16. sajandi algul Saaremaale protestantismiga võitlema saadetud inkvisiitorist mungale, kes avalikuks
tulnud armuloo pärast karistuseks elusana kinni müüriti. Ruumi
nimetatakse aga veel praegugi sissemüüritud rüütli keldriks.
Teine legend aga räägib, et lossi puusilla all sügavas šahtis hoiti
kunagi näljaseid lõvisid, kelle ette visati maahärra käsul surmamõistetud kurjategijaid. Lõvid käristanud õnnetud seaduse
vastu eksinud silmapilkselt tükkideks ning nii kutsutakse seda
kohta tänini kas lõvi- või lõukoerte auguks. /
www.visitsaaremaa.ee
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Foto: Kristina Mägi

sport
Saaremaa ja seda ümbritsev meri pakuvad lõputult võimalusi sporti teha
ja spordivõistlustele kaasa elada. Ükskõik, kas mererand on teie meelest
parim koht hommikuseks joogaks või merelained ekstreemseteks lainelauatrikkideks, armastate sporti vaadata mõnusalt tugitoolis olles või ralliraja ääres
poriseks saades — Saaremaa on mõelnud sellele ja pakub igaühele midagi.

Saaremaal tegutsevad nii
surfikool kui surfiklubid.
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< Saaremaalt pärit Ott
Tänakust on kasvanud
maailma kiireim rallisõitja.
>

Saaremaa rannad on Eesti
ühed hinnatumad surfikohad.

Suurest
Tõllust
Ott Tänakuni
tekst: raul vinni
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fotod: kristina mägi, tairo lutter/ eesti meedia/sxanpix, alar truu/ õhtuleht/Scanpix

Saaremaa rahvas on spordilembeline. Saare esimesteks spordiharrastajaks võib pidada suisa vägimees Suurt Tõllu ennast.
Legendi järgi olevat ta koos pojaga kirikut ehitanud. Tõll Kärlale
ja poeg Kaarmale. Vägilasemõõtu meestel olnud kahe peale vaid
üks vasar, mida nad siis 15 km taha üksteisele lennutasid. Võimalik,
et vasaraheide sealt alguse saanud ongi. Teisalt on ehk märgiline
just Suure Tõllu tegutsemine Kärlal, sest sellest pisikesest maakohast on pärit maailma autoralli tippmees Ott Tänak,
kes praegu on suures ilmas üks tuntumaid eestlasi.

Saaremaast rääkides mõtlevad
paljud esimese asjana mere peale.

Purjetamishuvilised tõesti Saaremaal kuivale ei jää. Saaremaa
Merispordi Selts tegutseb juba rohkem kui sada aastat ja on
purjetamiselu eestvedaja. Purjed silmapiiril on suvisel ajal Saaremaal pigem reegel kui erand. Soovijad saavad teha lustisõite
või kasvõi isegi purjetama õppida. Omamoodi vaatepilt on
suviti Saaremaa sadamaid väisavad suured regatid. Näiteks
Baltimaade vanim ja võimsaim regatt Muhu Väina Regatt, mis
ka 2019. aasta juulis toob Suurde Katlasse üle saja jahi, mis
ennast ka Roomassaares ja Kuressaares ankrusse panevad ja
tänu sellele publik niiviisi regatimelust osa saab. Loomulikult on
saarlaste enda jahid igal aastal medalinõudlejate hulgas. Samamoodi nopivad Saaremaa noored purjetajad aastast aastasse
medaleid nii Eesti kui ka Euroopa ja maailmatasemel.

Surfa hüljeste vahel
Kuid purjetamine pole populaarne mitte vaid suvel. Talvel
saab jääd mööda purjetamist lausa käega katsuma minna. Jääpurjetamine on vaatepilt omaette, kui peeglina särava jää peal
kihutavad purjekad kiirusega 70 km/h. Saarlased on alati kõvad
jääpurjetajad olnud. Eelmise sajandi alguskümnenditel oldi
kogunisti nii kanged mehed, et jäist merd mööda sõideti suisa
Haapsalu linna, kus kohalikud saarlaste julgustüki peale suured
silmad tegid.
Hea jääga talved on loodud kui uisutamiseks. Kinnikaanetanud
meri lumetu jääga kutsub lausa uiske jalga panema ja minema silmapiiri vallutama. Allatuult minnes võib hõlmad ka lahti
lüüa ja ennast suisa purjena tunda. Loomulikult ei tohi selliseid
ekstreemsusi teha omapäi, vaid ikka olusid tundvate kohalikega,
teavitades oma mõtetest ka merepäästet.
www.visitsaaremaa.ee
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Saaremaa on surfiparadiis. Olgu see siis purjelauasõit või viimasel kümnel aastal plahvatuslikult arenenud lohesurf. Tuultest
Saaremaal puudust pole ja saareline asend tingib selle, et kui
ühes kohas tuulesuund ei sobi, siis kuskil ikka sobib. Võib olla
kindel, et kui tuul puhub, leiab surfiseltskonna rannast alati ja ka
randu on igale maitsele. Võib leida siledat vett Sõrve säärelt või
hoopis mitme meetri kõrguseid laineid põhjarannikult. On nii
kilomeetritepikkuseid liivarandu kui ka kiviklibuseid pankrannikuid. Loomulikult võib surfareid ka ainult vaadata, kümne meetri
kõrgusel tehtavad trikid ei jäta kedagi külmaks. Kui vaatamise
peale isu tekib, leiab koolitajaid peaaegu igast rannast. Oskus
surfata annab omakorda vabaduse minna avastama Saaremaa
rannikumerd, kus hea õnne puhul võid ka võidu lasta või peitust
mängida hallhüljestega, rääkimata asustamata laidude külastamisest. Kuid taas tuleb enne uurida, kuhu ja millal võib looduskaitseliste piirangute tõttu minna.

„Kes arvab, et sporditegemine ei ole tema
jaoks, saab alati
osa võtta fännina.“

Uju Muhust Saaremaale

Jooksusõprade saar

Legendaarseim võistlus on loomulikult oktoobri lõpus toimuv Saaremaa Kolme Päeva Jooks, mis toimub aastast 1977.
Kuressaare linnas ja Sõrve poolsaarel joostakse kolme päevaga
maratonidistants. Esimesel päeval 10, teisel 16,2 ja kolmandal
päeval 16 kilomeetrit. Sügisene üritus toob kolmeks päevaks
Saaremaale peaaegu tuhat jooksusõpra. Sama legendaarne kui
jooks ise, on selle korraldaja Tõnu Vaher – Saaremaa üks tuntumaid spordimehi. Nii tuntud mees, et valiti ka näiteks Eesti
esindajaks Pekingi olümpiatulega jooksma. Sama jooksu korraldajad teevad ka teist huvitavat üritust – neli korda aastast

>

Kõige loomulikum tegevus meres on kindlasti ujumine. Seda
saab veidi meeldejäävamaks muuta näiteks Muhust Saaremaale
ujudes. 2019. aastal toimub juba 26. korda Väikese väina avamereujumine, kus distantsil linnulennult pikkust veidi üle kahe
kilomeetri. Kui sellest väheks jääb või midagi hoopis maalähedasemat otsida, siis samal nädalavahetusel saab avamereujumist harrastada ka Sõrve säärel asuvas Kaunispe rannas.
Seal viiakse soovijad ehtsa kaluripaadiga rannast kilomeetri
kaugusele ja igaüks ujub kaldale. Võitjaid ei ole, võidab vaid
sport. Tasub arvestada, et suvisel ajal ei pruugi veetemperatuur
siinsel avamerel olla rohkem kui napid 20 soojakraadi.
Kuressaare on õigusega golfilinn. Eestis pole just ülemäära
palju linnu, kus on oma golfirada. Seda enam, et 18 rajaga par 72
golfikeskus on Eesti ainus saareline golfiväljak.
Viimastel aastatel on Saaremaal vast enim kasvanud disc-golfi
harrastajate ja harrastamise võimaluste arv. Üle Saaremaa on 10
rada ning mänguvõimalust jätkub igale maitsele. Omapäraseim
on neist vast linnalähedane 12 korviga Kudjape rada, mis on
rajatud vana kaetud prügimäe peale.
Rattasõbrad Saaremaal kurta ei saa. Algusega Kuressaare
linnast leidub kergliiklusteid rohkem kui 30 kilomeetrit, kus
turvaliselt sõita. Lisaks küllaldaselt metsaradasid kogu üle saare.
Võistlushimulised rattahuvilised saavad oma sõbra joonele
panna septembris, kui Karujärve Saaremaa kohta vägagi
künklikul maastikul toimub üle-eestiline rattamaraton.
Uhket valikut pakuvad Saaremaa ja Muhumaa jooksusõpradele.
Rääkimata sellest, et jooksuradasid on maalilises looduses
mitmeid, on ka jooksuvõistlustest saamas varsti vaat et omalaadi
turismiharu.

Saaremaa võitmatuks
kasvanud võrkpallimeeskond
pakub publikule põnevust
tihti ka kodusaarel.

Maratonide hooaeg on
Saaremaal sügisel, kui toimuvad nii Kolme Päeva Jooks
kui Ultima Thule maraton.

toimuvat pööripäevajooksu. Kui keegi satub Saaremaale ühel
neljast pööripäevast, siis teadku, et linna lähedal asuvas Loode
tammikus joostakse ja kõnnitakse taaskord uue aastaaja tervitamiseks. 2019. aastal alustatakse juba 39. hooaega ja sinna mahub
ka suvine juubelijooks numbriga 150.
Saaremaal on ka oma maraton, mis kannab uhkusega Ultima
Thule nime. Eesti tuntud telenäo Rasmus Kagge poolt Kuressaare linnapeale Madis Kallasele neli aastat tagasi tehtud
väljakutse Saaremaal maratoni korraldamiseks kandis vilja ning
nüüd on 42,2, 21,1 ja 10 km jooksu ja käimise distantsid leidnud
kalendris oma koha. Omaette arvestus on Ultima Thulel ka
lapsevankritega käijatele. Ultima Thule läbimiseks on veel üks
hea põhjus – siinne osavõtjamedal on tunnistatud Eesti üheks
ilusaimaks. Võimalus hankida endale ainulaadne suveniir.

Legendaarne ralli

Kõige uhkem jääb alati kõige lõppu – Saaremaa ralli. Seda teab
Saaremaal iga poisipõnn ja plikatirts ning oma 51 toimumiskorraga on sellele kaasa elamas käinud mitmed põlvkonnad.
Korduvalt Eesti parimaks ja osavõtjaterohkemaks ralliks tunnistatud oktoobrikuine üritus on kahtlemata ka Saaremaa aasta
üks suurimaid turismimagneteid. Juba lõppenud või finišisirgel
oleval hooajal täituvad hotellid ja söögikohtades on suvine melu.

Uue ajastu algus.
www.audi.ee
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Saaremaa ralli on kindlasti ka üks põhjus, miks siit kiviselt
saarelt on sirgunud Ott Tänak, kes aastatega on tõusnud
maailma autoralli kõige teravamasse tippu ning 2019 hooajal vaat et suurim pretendent ilmameistri aunimetusele.
Tänak on ise võitnud Saaremaa ralli mitmel korral ega ole
häbenenud öelda, et need kodupubliku ees ja koduradadel
saadud võidud on olnud tema karjääris olulisimad.
Kes arvab, et sporditegemine ei ole tema jaoks, saab
alati Saaremaa spordist osa võtta fännina. Kevadest
sügiseni võib kaasa elada viikingite nime kandvatele
FC Kuressaare jalgpalluritele, kes Eesti meistrisarjas mõõtu
võtavad.
Viimastel aastatel on täitunud ka saarlaste unistus oma kõrgetasemelisest võrkpallimeeskonnast, kes 2017/2018 noppis
Eestis ja Baltikumis kõik tiitlid, mis vähegi saadaval olid.
Võrkpalliklubi fänne peetakse Eesti parimaks fänniarmeeks
ja nende trummimäng ning kaasaelamine on juba vaatepilt
omaette.
Saaremaal on sportimiseks kõik võimalused. Olemas on
ujulad, staadionid, tennisehallid ja spordihoone. Kui mida
muud saarel teha ei oska, siis sporti võib ja saab alati teha. /

Hinga,
lõdvesta,
ärka uuena
tekst: mele pesti

/

Need, kellele sobib jooga, sobib ka Saaremaa. Oma keskme
otsing või selle tugevdamine tuleb siinkandis lihtsalt hästi
välja. Saared on puhkamiseks head kohad. Saarlasenagi avastan
puhkusereisi sihti valides end teistele saartele sättimas. Maalapi
piiratus su ümber toob rahu.
Euraasia kontinendiga ühendamata Saaremaal toob öö
kaasa täielise rahu: ei ole nii, et kui tahan, istun autosse ja
kihutan kasvõi Hiinasse. Muhumaale tamm veel viib, aga naabersaare servas tuleb ikka hommikust praami oodata, laineloks
lihvib viimasegi närvi maha.
Saar on mõnus väikene paus kõigi võimaluste üleilmsel kiirteel.
Saarele tulevad elama inimesed, kes hindavad keskkonda ja
eelistavad seda suurlinna närvilisele värvilisele võimaluste
paljususele. Nii ka turismis: külaline tuleb saarele kas spaahotelli
puhkama või siis turismitallu, kus puhast õhku, puid ja põõsaid
näeb veelgi rohkem.
Sel taustal tundub enesestmõistetav, et Saaremaa võiks olla
jooga kodu. Ja mõnevõrra see nii ka on: Saaremaal leiab võimaluse praktiseerida kogenud õpetaja käe all kõikmõeldavaid
joogastiile.
Joogatada saab endale sobivas keskkonnas spordiklubi trennisaalist kuni looduskauniste taluõuede ja rannani. On aastaringseid iganädalasi treeninguid, aga ka õpetajaid, kes käivad
saarel kord kuus; on treenereid, kes veedavad Saaremaal
intensiivse joogasuve, on neid, kes teevad suveks inspiratsiooni
otsimise pausi.
Joogas on peamine tunnetus – ka tunne, et olen kohas, mis
mind hetkel kõige paremini teenib, ja kui midagi muutub, tuleb
minulgi paindlikult reageerida. Ühist joogakeskust Saaremaal

fotod: elisabeth ellinor sulkovski

veel pole, ehkki sest tuntakse puudust. Neil kahel põhjusel on
võimatu koostada aastaringset täpset joogakalendrit, küll aga
on ohtralt vihjeid, kus jooga end saarel peidab.
Energilist ashtanga’t saab praktiseerida Kuressaare keskväljaku
ääres Edukontoris ja spordiklubis Fitlife. Sama õpetaja Kerli
annab igal nädalal tunde ka Orissaare spordihoones, Tagavere seltsimajas ja Valjala põhikoolis. Kerli tunnid tagavad hea
tuju ja tõstavad sinu ja su enesepildi nii otseses kui ka kaudses
mõttes pea peale. Lisaks joogale ja mediteerimisele teeb ta
temaatilisi programme, kus õpitakse tundma kehatüüpe, toitumisnippe, füüsist ja vaimu. Kord nädalas on neis kohtades ka lastejooga tund, kus eri vanuses lapsed õpivad koos mänguliselt
joogatõdesid.
Võbeluse stuudios õpetab Eliisa väikesi joogatajaid. On tunde
5–7aastastele, 1.–3. klassi ja 4.–7. klassi lastele. Eliisa keskendub
tundides ja suviti ka laagrites väikeste joogatajate meele treenimisele ja keskendumise õppele.
Samas stuudios õpetab paar korda kuus kundalini joogat Katrin
Kivi. Lisaks põhjalikele keha, meele ja hinge tasakaalu otsingutele Kuressaares kutsub Katrin jooga sügavamat puudutust
tunnetama Lümandasse Kandimaa joogamajja laagritesse.
Nii Saaremaa pealinnas kui ka Lümandas viib ta läbi ka
tantsurännakuid. Lähem info Spiritjooga märksõna abil.
Lääne-Saaremaal on suviti tihe joogaelu. Lümandast 12 kilomeetrit edasi, päris läänekaldale jääb kaunis Karala, kuhu on
samuti kerkimas joogamaja. Kuni see veel päris valmis ei ole,
õpetab Liina joogat ja korraldab väelaagreid enda talus ja Karala
seltsimajas. Lähem info urbanyogin’i nime alt.
Läänekaldalt tagasi saare pealinna kulgedes tasub suvel peatus

teha Mändjalas. Lisaks suplusele ja päevitamisele pikal liivarannal tasub männikust
üles otsida hotell Saaremaa, kus õpetaja
Helen huvilisi šivananda joogasse pühendab.
Ilusa ilmaga kandub tund vahel randa – kus
veel oleks mõnusam end päikesetervitusega
soojaks painutada.
Kuressaarest mandri poole sõites ei tasu
aga joogahuvilisel tuure väga üles võttagi.
Vähem kui viie kilomeetri pärast ootab ees
uus joogakeskus Upal Muusika talus, kus
õpetaja Haivi juhendab kundalini ja yinjooga tunde, pakkudes ruume ka teiste
suundade õpetajatele.
Üllataval kombel ei ole ükski Kuressaare
seitsmest spaast lisaks sõrmele tervet kätt
joogale ära andnud. Tunde muidugi on,
näiteks Laura mõnusad suvised vinyasa- ja
yin-jooga sarjad. Aga joogakeskuse imelist
sobivust Saaremaale ei ole spaajuhid veel ära
tabanud.
Seitsme saunaga Grand Roses tehakse seeeest saarele kenasti sobivat saunajoogat:
pool tundi joogat otse saunalaval! See
on täiesti teine asi kui bikram- ehk sooja
ruumi jooga. Kui viimane mõjub kui tugev aeroobne trenn soojas
ruumis, siis saunajooga on mõnus, lõdvestav, ehkki väga tõhus
treening ja meditatsioon. Meri Spas alustas aga hiljuti GraceFit:
iga kord õpetaja Shalini loodud erineva koreograafiaga balletist,
joogast, tantsust ja pilatesest inspireeritud tunnid.

Kindlasti jäid mitmed tegijad, suunad ja kadakatagused joogamajad kajastamata. Üks on selge: joogasõber Saaremaal üksi ei
jää, kui ta üksildust just nimelt ei otsi. Omaette mediteerimiseks
leiab aga saarel samuti ohtralt sulneid üksildasi nurki ja nurgataguseid. /

GEORG OTS SPAA HOTELL
Aeg iseendale. Aeg olla hetkes, olla hoitud ja hoolitsetud.
Sest sa oled siin – teispool tavalist...
The time just for you, the time to live in the moment,
to be cherished and looked after….

+372 455 0000 | info@gospa.ee
Tori tn 2, Kuressaare, Saaremaa

www.gospa.ee
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KOLUMN

ütle
“pöder söi vöid”!
tekst: tammeougu mari

Meil siin Sõrvemaal käib karjakaupa külalisi. Kontserdil, lohega
surfamas, ujumas, matkamas, Sääre tipus Kuramaad vaatamas,
sõpradel-sugulastel külas, esivanemate õuedel.
Mõnikord pöördutakse Sörvemaa Pärimuse Seltsi poole
palvega demonstreerida meie oma pärimuskultuuri. Oh näidake meile seda sõrulaste keelt ja kõnet, toitu, riietust, muusikat
ja muinasjuttu! Kaugelttulnu jaoks põneva isioma kultuuri
olemasolust sõrulased ise sageli ei teagi. Ei tea ega mõista õieti
kallikski pidada. Ei oska teistele näidata ega omale hoida.
Lokaalsed kultuurikillud on kõikjal maailmas kadumisohus. Tänu
tehnoloogia saavutustele märatseb igal pool üleilmastumine.
Pea igas elusfääris pooljumalana käituv äriloogika nõuab
odavust, kiirust, lihtsust, pealiskaudsust. Kuidas peakski suutma
sõrve sajaviiekümne aasta tagune regilaul oma monotoonsuses
ületada massimeedia särina?

/

illustratsioon: eike malva

Igatsen arengut mitte asendust
Meie kultuur vajab uut hingamist. Ei saa jääda jorisema vaid
oma “Aidu-raidu”-sid, ehk võiks sinna Küi kombel ka pisut räppi
vahele riputada.
Kui veedame suve turistidele kaerajaani tantsides ja odavaid
Uus-Meremaa lõngast kampsikuid kokku vuristades arvame
varsti, et see ongi see meie isioma kultuur. Sügiseks võibolla
juba ongi. Enne kui arugi saame, hakkame neid ärikõlbulikke
“lugusid” ise kah uskuma.
Mul on selline unistus, et kui ühel hommikul sõrulastena
märkame selle isioma kultuuri väärtust, vot siis... kanname oma
kurdus kuube uhkuse ja kollaste tennistega. Laseme restoranis tuhlist-notti hõbetaldrikul serveerida. Koolilapsed räpivad
riigitelevisioonis selges sõrve keeles ja teevad presidendile
omaõmmeldud pättides kraapsu. Ja veel kaks miljonit ägedat
asja.
Sel päeval saame seda isiomat uhkusega ka külalisele näidata.
Siis ei lepi keegi enam odava “turistivärgiga”. Sõrve lammaste
seljast pärit lõng kedratakse kohalikus villaveskis ja kootakse
peenekirjaliseks kindaks või kampsuniks. Sel päeval saab meister
töösse süveneda ja sellegipoolest oma teenitust elada.
Koitku see hommik vaid küllalt varsti. Sest praegu veel on
Sõrves küllaga seda isiomat. Me ei pea hauapanuste järgi oma
kultuurijäänuseid rekonstrueerima.
Isioma asi
Päris asi on hirmus kallis. Püsiv. Jätkusuutlik ja keskkonnasõbralik. Tehtud justkui iseendale. Õigupoolest — kõigepealt teemegi täpselt samasuguseid päris asju enda jaoks. Samu pätte,
kuubesid ja notti. Lugusid ja laule. Ka neid laulame esiti endile
ja oma lastele.
Sel päeval võime rahuliku südamega jääda ka uusi, mõnikord
justnimelt külalistele loodudki lugusid uskuma.
Vaid väärtustatud isioma kultuur saab püsida. See ongi meie
kõigi salavara.
Hoia silmad lahti — Sa tunned ehtsa ja eheda ära!
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PÕHJAMAISED HÕRGUTISED
ARGIPÄEVAKS JA PEOLAUALE

TOP 10

spordisündmust 2019
tekst: mo saaremaa

1. Saaremaa ralli

11.–12. oktoober 2019
saaremaarally.eu
Oktoobris toimub Kuressaares ja Saare maakonnas 52. Saaremaa ralli, mis on rallisõprade
jaoks aasta suursündmus. Saaremaa ralli on
Eestis kõige pikema ajalooga ralli, mida on
järjest korraldatud 51 korda.

2. Tipptasemel võrkpall

saarevorkpall.ee
Saaremaa võrkpallimeeskond on Eesti
ja Baltikumi üks värskemaid tegijaid.
Tulid, nägid ja võitsid. Tänu sellele saab taas
Saaremaal nautida tipptasemel võrkpallimatše.

3. Saaremaa
kolme päeva jooks

18.–20. oktoober 2019
saaremaajooks.ee
Saaremaa kolme päeva jooksul osalejad
jooksevad kolme päevaga täispika maratoni
ning peavad varuma kopsumahtu 42,195
kilomeetri läbimiseks.
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illustratsioon: eike malva

4. Ultima Thule maraton

14. september 2019
ultimathulemarathon.com
Vaimustav võimalus ühendada sport ja
vaatamisväärsustega tutvumine – stardi- ja
finišipaik asub Kuressaare lossihoovis ning
rada kulgeb Kuressaare linnas ja linna lähiümbruses. Ultima Thule maratonil pakutakse
kahte distantsi: maraton (42,195 km) ja
poolmaraton (21,1 km).
Lisaks jooksjatele on 21,1 km distantsile
oodatud ka kõndijad ja kepikõndijad.

5. Muhu väina regatt

muhuvain.ee
62. Muhu Väina regatt toimub 12.–20. juulil
2019 algusega Kärdlast ja lõppsadamaga
Pärnus. Eesti vanim ja suurim purjeregatt
väisab teel ka Saaremaad ja Saaremaa
Merispordi Seltsi liikmetele saab kindlasti
kaasa elada.

6. Jääpurjetamine

3.–9. märts Orissaare
esticesailing.ee
Jääpurjetamine on väga põhjamaine ala,
kus uiskudele tõstetud purjekatega
kihutatakse mööda siledat ja lumevaba jääd.
Eestlased on saanud rahvusvahelistel
võistlustel kõrgeid kohti ning
kui ilmaolud võimaldavad,
toimuvad MONOTYPE-XV
Euroopa meistrivõistlused Orissaares.

7. Lohesurfi võistlused

saaremaasurf.ee
Saaremaa lohesurfarid on Eesti kõvemate
seas olnud aastaid. Kõrguse rekordeid tehakse
Saaremaal pidevalt. Lohesurf sobib vanadele
ja noortele, kõhnadele ja paksudele. Kogenud
proffide kõrval saavad võistelda ka algajad.

8. Golf

saaregolf.ee
Kuressaares on kena 18 rajaga
championship-tüüpi väljak, mis paikneb
vaid jalutuskäigu kaugusel unikaalsest
Kuressaare linnusest, kesklinnast, hotellidest
ja spaadest. Väljaku teeb eriliseks ümbritsev maastik, mis meenutab väljakul viibides
ideaalse kompositsiooniga maali. Golfifännid
leiavad suvel peaaegu igal nädalal võistlusi,
millest osa võtta või millele kaasa elada.

9. Ratsatriatlon
Haagi Lõugas

juuni 2019
Suvi, meri, liivarand, kiired hobused ja
vaprad võistlejad – see on ratsatriatlon.
250 m ujumist, 2 km jooksmist ning 6 km
ratsutamist. Võistlus on kogu distantsi
ulatuses pealtvaatajaile nähtav, seega võta
kaasa piknikukorv ja rannalina ning mine
naudi iga suve üht kirglikumat spordisündmust.

10. Väikese väina
avaveeujumine

juuli 2019
Eesti avavee ujumise seeriavõistluste kõige
põnevam etapp on kindlasti algusega Vahtna
sadamast Muhumaal ja
finišiga Orissaare
sadamas Saaremaal
toimuv etapp. Ligi 2,3
km pikkusele distantsile stardib igal aastal
kõvasti üle 100 ujuja.
www.visitsaaremaa.ee
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Maasi ordulinnuse varemed:
sunnitöö ja suured sõjad

Rajatud 15. saj keskpaigas
Saaremaal pole elu alati just nii idülliline olnud, kui tänapäeval
tunduda võib. Mässumeelsed saarlased on korraldanud hulga ülestõuse
ja pidanud korralikke taplusi naabritega, mis isegi linnused varemetesse
jätsid. Ordumeister Burchard von Dreileben rajas Maasilinna pärast
Jüriöö ülestõusu lõplikku mahasurumist 1345. aastal, hilisemat kivilinnust hakati ehitama 15. saj keskel. Maasi keskaegne linnus pandi
püsti saarlaste sunnitööna. Nii karistas valitsev Liivi ordu maa põlisrahvast mässu eest, mille käigus hävitati ordu senine tugipunkt.
Mereäärsest linnusest sai kindel kants, kuni taanlased selle õhkasid.
Nimelt andis Taani kuningas Frederik II käsu 11. augustil 1576 Maasilinn hävitada, sellest ajast on linnus varemetes. Hävitusest pääsenud
varemete kaheksameetrised müürid on vaatamisväärsuseks saanud.

Kuressaare raekoda:
“laenatud” lõvid ja rändav laemaal

›

Ehitatud 1654–1670
Kuressaare peatänava ääres asuva raekoja ehitamise initsiaator oli
krahv Magnus Gabriel De la Gardie. Raekoda on lihtne ja range, kuid
väikelinnas siiski suursugusena mõjuv nn põhjamaade barokki esindav
hoone. Maja ehteks on raidportaal dateeringuga 1670, ehkki paljude
meelest on ukse taga valvavad uhked lõvid väga kenad. Need “laenati”
aga hulk sajandeid peale raekoja valmimist 1973. aastal ühe Kiriku tänava maja juurest! Raekoja teise korruse saali lage kaunistab Eesti seni
kõigi aegade suurim laemaal (5,5 × 7,5 m). See pole aga üldse kohapeal
maalitud. Teos leiti lõuendirullina Kuressaare linna ühest vanast majast
(Pikk tn) pärast II maailmasõda. Mõningate oletuste kohaselt oli laemaal Kuressaarde toodud Narva linnast ja oletatakse, et sinna rändas
ta kusagilt veel kaugemalt.
Raekoja esimesel korrusel tegutsevad Raegalerii ja turismiinfokeskus –
mõlemasse tasub sisse astuda! Ja – last but not least – raekojas saab
lasta registreerida ka oma abielu!

SAARE JA MUHU

silmapaistvamad ehitised,
mida
lihtsalt
pead nägema
:
/
:
tekst raul vinni

fotod

Saaremaa ja Muhu on põneva (arhitektuuri)ajalooga kohad, kus juba keskajal valmisid silmapaistvad
ehitised ning mille modernsed hooned nopivad
arhitektuuripreemiaid. Varemed, kalmistud, kirikud, hedonistlikud suvitushooned – saartel on
tuulikute, kiviaedade ja tuletornide kõrval veel mitu
nii märgilise tähendusega kohta, et neid nägemata
lihtsalt ei saa lahkuda.

Kuressaare rannahoone:
puhas hedonism

2010
Moodne supelarhitektuur on Eesti oludes harukordne. Linna 170. sünnipäevaks rajati Kuressaarde aga silmapaistva katuselahendusega
modernne rannahoone. Arhitekt Hannes Koppeli
projekteeritud hoone ehitati endise rannahoone
asukohale. Hoone on lennukas, mõjub suuremana, kui ta tegelikult on. Maja pälvis Kultuurkapitali
aastapreemia kuurortlinna traditsioonilise hoonetüübi kaasaegse ja elegantse tõlgenduse eest.

Kuressaare vaksalihoone:
alias Roheline Konn
Valmis 1924

Vähe on maailmas vaksalihooneid, mis asuks nii maalilises kohas kui
Kuressaare oma – igivanas pargis. Rong ei sõida Saaremaal juba
ammu. Kui küsite, kuhu sellega üldse sõita sai, siis kunagi ühendas
raudtee Roomassaare sadamat ja kesklinna. Liini kogupikkuseks oli
kaheksa kilomeetrit. Liin suleti juba 1940. aastal väga proosalisel
põhjusel – sellist liini lihtsalt polnud vaja. Küll aga oli tänu puhvetile
Roheline Konn maja linnarahvale väga armsaks saanud. Täna tegutseb
seal kohvik Nautleja.

Karja Katariina kirik: paganate lemmik
Rajatud 14. saj algul
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Ühelööviline ja ilma kellatornita kirik on peaaegu muutumatult säilitanud oma esialgse kuju. See on Saaremaa kõige pisem kirik. Kiriku
altari kohal on säilinud ehitamise ajal maalitud paganlikud maagilised
laemärgid. Kiriku kujunduses on näha valdavalt vara- ja kõrggootistiili
elemente, mis on ühendatud mõnede romaanipäraste joontega.
Karja kirik on üks raidskulptuuririkkamaid maakirikuid kogu PõhjaEuroopas. Kiriku võlvid ületavad seinte kõrguse kaks korda.

Kuressaare linnus
Rajatud 14. saj alguses
Kuressaare linnus-kindluse vanimat osa konvendihoonet hakati ehitama millalgi 14. saj esimesel kolmandikul ja see valmis koos esimese
ringmüüriga sama sajandi lõpupoole. Sellest ringmüürist on säilinud
vaid maa-alune osa, mille lõunanurk on välja kaevatud ja eksponeeritud. Kuressaare linnuse konvendihoone on ainuke oluliste
ümberehitusteta säilinud keskaegne kindlusehitis Balti riikides.
Konvendihoone ruumide planeering ühtib täiesti Radzyń Chełmiński ordukonvendihoonega, arhitektuurses kujunduses leidub ilmseid
mõjutusi teistest Preisimaa konvendihoonetest, eriti Malborgist.

Saare KEKi hoone:
ambitsioonikas igal ajastul

Ehitatud 1979–1982

Kolhooside ehituskontorid ehk KEKid arendasid nõukogude ajal välja
oma ehitusmaterjalide tööstuse ja moodustasid enda projekteerimisbüroo EKE (Eesti Kolhoosiehitus) Projekt. Ambitsioonikad KEKid
andsid võimaluse andekatele arhitektidele luua hooneid, kus kunst ja
arhitektuur sulanduvad kokku. Arhitekt Marika Lõokese kavandatud
Saare KEKi peahoone (1977–1982) Kuressaare ringtee ääres on oma
ajastu üks silmapaistvamaid hooneid. Selle seinal kasutatud ja tol ajal
väga levinud supergraafika lõi siis ja veel tänagi seoseid nõukogude
agitpropkunstiga. Täna asuvad hoones kontorid ning toimub arvukaid
kultuurisündmusi, ruume saab rentida erinevateks üritusteks.
www.visitsaaremaa.ee
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Kuressaare kuursaal:
130aastane iludus
Ehitatud 1889

Kuressaare lossi vallikraavi äärde kuursaali rajamise idee
autoriks peetakse kohalikku apteekrit. Hoone ehitus kestis
kaheksa kuud ja see avati pidulikult 1889. aastal. Keskosas, nn valges saalis oli siis restoran, nagu tänapäevalgi.
Paremas tiivas tegutses suveteater, kus esinesid hooajal
peamiselt Saksamaalt saabunud trupid, pärast
I maailmasõda pääsesid lavale aga juba Eesti näitlejad.
Kuursaali populaarsus püsis ka nõukogude aastatel –
1989. aastal anti kuursaalile Eesti NSV aasta parima ehitise
nimetus.

Põlluvahi maja: “kolis”
äärelinnast kesklinna
Ehitatud 1787

Põlluvahi maja on linnas maamärgiks, mis tähistas kuni 19. saj lõpuni
Kuressaare linna idapoolset piiri, praegu on Kitsas tänav 11 asuv maja
täiesti südalinnas. Põlluvahi ülesandeks oli jälgida, et linna loomad ei
pääseks Kitsast tänavast algavatele Kaarma-Suuremõisa põldudele.
Maja kuulus tänase Arensburgi hotelli ehk Haeska mõisa koja krundile,
kus oli suur park-aed. Vahimaja ehitati õunapuuaia ja linna piiril
asuvate põldude üle vahi pidamiseks. Õunapuuaed põlluvahi maja
ümber hävis A. Kitzbergi tänava läbimurde rajamisega.

– sisuturundus –

AurigA keskuse uuendus tõi
suurlinnabrändid saaremaale
Auriga keskus on olnud üle 10 aasta Saaremaa
ainus kaasaegne kaubanduskeskus, pakkudes
saarlastele ostlemisvõimalusi meeldivas ja turvalises keskkonnas. Auriga on koduks tuntud
Eesti kaubanduskettidele ja ka kohalikele
ettevõtjatele. Auriga on alati uskunud, et
Saaremaa elanikud ja külalised väärivad parimat valikut ja tuntud kaubamärke, et vajalike
ostude järele ei peaks sõitma mandrile. Samas
on Saaremaa meretaguse kauplemiskohana
ettevõtjatele keeruline ja nende meelitamine
saarele on nõudnud järjekindlat tööd keskuse
arendamisel.
2017. aastal läbis Auriga keskus põhjaliku
uuenduskuuri, mille käigus muudeti kliendisõbralikumaks keskuse planeeringut ning
laiendati kaupluste ja teenuste valikut. Ennekõike oli uuenduste eesmärgiks muuta Auriga
ka vaba aja keskuseks, mis pakuks klientidele
lisaks ostlemisele ka meelelahutust. Seetõttu
kujunes suurimaks ettevõtmiseks Apollo kinokeskuse rajamine, mis on esimene kaasaegne
kino Saaremaal. Kinosaalide mahutamiseks

ehitati kõrgemaks hoone katus ja tugevdati
konstruktsioone. Tulemuseks on parimat pildija helikvaliteeti pakkuv kino, mis vastab igati ka
pealinna standarditele. Seda, et kino oli Saaremaal väga oodatud, näitab enam kui 100 000
külastajat kino esimesel tegutsemisaastal.
Teiseks kauaoodatud tulijaks Saaremaale
oli maailma juhtivate kiirmoebrändide hulka

kuuluv H&M, mis
pakub enam kui
1500 m2 pinnal
skandinaavialikku
moodi soodsa hinnaga
kogu perele. H&M on
toonud maailmamoe
saarlastele koju kätte.
Pidevalt uuenevad
kollektsioonid ning
võimalus oma kasutatud riided kaupluse
kaudu taaskasutusse
anda, on muutnud
H&M’i saarlaste moeshoppingu lemmikpaigaks.
Auriga uuendusse investeeritud enam kui
2,5 miljonit eurot on olnud viimase aja suurim kinnisvarainvesteering Saaremaal ja seda,
et tegemist oli laiemat sotsiaalmajanduslikku
mõju avaldava projektiga, näitab ka Auriga
uuenduse nimetamine aasta teoks Saaremaa
vallas 2017. aastal.

Saare KeK
KeNa eLU KeSKUS

MUUSEUM, SündMUSEd, REndIBüROOd

Muhu Katariina kirik:
mitmeotstarbeline maja
Rajatud 13. saj

Muhu kirikut on kroonikas mainitud juba aastal 1267. Kirik on varagooti stiilis väga kaunis ehitis, mis sadamast Saaremaa poole sõites
Liival suurele teele ära paistab ja pead pöörama sunnib. See on üks
kaunimate proportsioonidega maakirikuid Eestis – mida muuseas on
kasutatud ka kaitserajatisena. Muhu kiriku interjööri ilme määravad
kõrged mõigasroietega domikaalvõlvid, kooriosas aga ristvõlvid.
Kiriku kooriruumi põhja- ja idaseinal on säilinud umbes 1330. aastaisse
dateeritavate seinamaalide fragmendid. Trepile viiva ukse kohal näed
Sa kirikuseina müüritud 12.–13. sajandist pärinevat haruldast trapetsikujulist hauaplaati.
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Kudjape kalmistu:
rahulik puhkepaik

Rajatud 1780

Linnakalmistu koos klassitsistlikus stiilis kabelitega on kaitse all arhitektuurimälestisena. Kabelitest on ilusaimad 1848. a kalmistu peaväravasse
ehitatud väikese kreeka templi kujulised sammastikfassaadiga hooned.
Kalmistu ise on kui raid- ja sepiskunsti muuseum. Seal on näha hulgaliselt 19. saj I poole raskete kiviplaatidega kaetud krüpthaudu ning maitsekaid meisterlikult viimistletud klassitsistlikke hauamonumente, millele
sageli antud urni või vaasi kuju – aga leiab ka nõukogude perioodist
pärit monumente ning väga modernseid mälestusmärke.

nõukogudeaja üks
silmapaistvamaid
arhitektuurimälestisi,
arhitekt Marika Lõokese
poolt 1979 a. projekteeritud hoone, on 2017 a.
lõpust renoveerimisel.
Valminud fuajee osas
saab eraviisiliselt
külastada muuseumi
ja kontserte. Suur
fuajee-saal on mõeldud
rentimiseks väga
erinevateks üritusteks
kuni 350 inimesega
seltskondadele. Ruumid
on inspireerivad ja
pakuvad väga erinevaid
võimalusi!

Alusta oma päeva KURE kohvikus!
Ringtee 15, Kuressaare.
Sissepääs 3 EUR.
Grupitellimused
tel. +372 5668 8377
email: info@saarekek.ee
www.saarekek.ee
Saare KeK

Avatud suvehooajal iga päev.
Kui hästi läheb, siis ka talvel:)

Tallinna 9, Kuressaare

@KURECAFE

kurecoffee

MUHU

SAAREMAA

SAAREMAA JA MUHU

sündmused 2019

VEEBRUAR

JUULI

• 30.02 Rahvusvaheline
karikas naisekandmises

• 12.–14.07 Kihelkonna Kirikumuusika-

MÄRTS
• 7.–10.03 NOM

Festival
Elustiilifestival naistele
www.nomfestival.ee

APRILL
• 14.04 Läänesaarte kammerorkestri
kontsert Kuressaare Laurentiuse kirikus.
Solist Pirjo Jonas www.lsko.ee

MAI
• 03.05 Suvehooaja avamine Kuressaare

456 ja Kuursaal 130 www.kultuurivara.ee
• 04.05 Vintage- ja retrokultuuripäev
Kuressaares www.saarekek.ee
• 18.05 Muuseumiöö www.muuseumioo.ee
• 19.05 Läänesaarte kammerorkestri
kontsert Kuressaare Laurentiuse kirikus
koostöös Helsingi Soome Klubi meeskooriga.
Dirigent Henrik Lamberg.
• 24.–25.05 Aiandus- ja lillepäevad
Kuressaares www.saartruu.ee
• 25.05 Kuressaare Tänavapidu
www.kuressaarefestival.ee

JUUNI
• 19.–23.06 Juu Jääb
www.juujaab.ee

• 21.–24.06 Jaanipäevalõkked üle Saaremaa
• 28.–29.06 Kuressaare
Lossipäevad
www.saaremaamuuseum.ee
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MIDA TEHA
MEITEL?

päevad

• 14.07 Kuressaare ja Saaremaa avatud
aiad www.saarekodukant.edu.ee
• 11.–14.07 I Land Sound
www.ilandsound.ee
• 23.–27.07 Saaremaa Ooperipäevad www.saaremaaopera.com
• 23.07 Läänesaarte kammerorkestri kontsert Loona mõisas.
www.lsko.ee
• 24.07 Läänesaarte kammerorkestri kontsert Pädaste mõisas.
www.lsko.ee
• 28.07 Muhu kohvikutepäev
• 19.–21.07 Mustjala muusikafestival
www.mustjalafestival.ee

AUGUST
• 30.07–3.08 Kuressaare kammermuusikapäevad www.kammerfest.ee
• 1.08 Kärla Triip karlaklubi.blogspot.com
• 3.08 Kuressaare džinnifestival
www.gin.ee
• 8.–10.08 Kuressaare Merepäevad
www.merepaevad.ee
• 19.08 Kaarma öölaulupidu
• 23.–25.08 RuhnuRahu festival
www.ruhnurahu.ee
• 16.–18.08 Rahvusvaheline viikingiturg
Salmel salmeviking.wordpress.com
• 24.08 Muinastulede öö Saaremaa
randades ja sadamates www.muinastuled.ee

NÄÄ, SII OO KÕIK KIRJAS
www.visitsaaremaa.ee
#visitsaaremaa

SEPTEMBER
• 05.–15.09 Saaremaa Toidufestival
www.saaremaatoidufestival.ee

VISIT SAAREMAA LIIKMED

• 07.09 Kuressaare Tänavapiknik
www.visitsaaremaa.ee/tanavapiknik

• 14.09 Ultima Thule maraton

www.ultimathulemarathon.com
• 28.09 Karujärve rattamaraton
www.karutervis.ee

OKTOOBER
• 11.–12.10 Saaremaa ralli

www.saaremaarally.eu
• 18.–20.10 Saaremaa kolme päeva
jooks www.saaremaajooks.ee

NOVEMBER
• Kuressaare Filminädal

www.klteater.ee/kinokava & Animapäevad

DETSEMBER
• Vaata jõuluturgude ja kontserdite kohta
infot leheküljelt www.visitsaaremaa.ee

Liikmed seisuga 2019 jaanuar

Aavikunurga Puhketalu
Andruse Mahe-ja Turismitalu
Angla Tuulikud ja
Pärandkultuurikeskus
Anni Turismitalu
Arensburg Boutique
Hotel & SPA
Arensburgi Meedla koda
ja külalistemaja
Asva Viikingite Küla
Classic Kohvik
Ekesparre Butiikhotell
Georg Ots Spa Hotell GOSPA
GLUU
Good Mood Food
Grand Rose Spa Hotell
Helene Villa
Hotell Saaremaa
Islander merereisid
ja sukeldumine
Johan SPA
Jurna turismitalu
Kaali Külastuskeskus,
Kaali meteoriidikraater
Karujärv Kämping
Kipi-Koovi Matkakeskus
Kure Kohvik
Kuressaare Kuursaal
Kuressaare Linnahotell
Kuressaare Tänavafestival
S

Sündmus

TE

Teenus

T

www.aavikunurga.ee
www.andrusetalu.ee
www.anglatuulik.eu
www.anniturism.ee
www.arensburg.ee

T
M T
T A

M T
M T

SPA

www.meedla.ee M T
www.vikingvillage.ee M A
www.facebook.com/classic.kohvik T
www.ekesparre.ee M
www.gospa.ee M T SPA
www.facebook.com/gluu.saaremaa T
www.goodmoodfood.ee T
www.grandrose.ee M T SPA
www.helenevilla.com M
www.saarehotell.ee M T SPA

S

www.islander.ee M A AP
www.johan.ee M T SPA
www.saaremaa.ee/jurna M
www.kaali.kylastuskeskus.ee M T A
www.karujarve.ee/et/karujarve M
www.kipikoovi.ee M AP T
www.facebook.com/KURECAFE T
www.kuressaarekuursaal.ee M T
www.linnahotell.ee M
www.kuressaarefestival.ee S

Toitlustus

M

Majutus

A

Atraktsioon

AP

Lahhentagge Distillery
Mändjala kämping
Metra Autokeskus
Muhu Turismiassotsiatsioon
OÜ Saar & Truuväärt
Pidula Mõis
Pidula Wakepark
Piibelehe Kodumajutus
Pilguse mõis
Roomassaare Kohvik
SA Saare Arenduskeskus
Saare KEK
Saaremaa Konverentsid
Saaremaa Muuseum
Saaremaa Spaa Hotell Rüütli
ja Spaa Hotell Meri
Saaremaa Tarbijate Ühistu
Saaremaa vald
Saaremaa Veski
Saksa Talupood
Staadioni hotell
Tallinna Sadam AS
Tehumardi Kämping
Thule Koda
alternatiivajalookeskus
Tihemetsa kala
Tiigi Puhkemajad
Västriku Puhkemaja
Viirelaiu
Majakavahikompleks
Aktiivne puhkus

SPA

Spaa

www.lahhentagge.com T
www.mandjala.ee M AP T
www.metra.ee TE
www.muhu.info
www.saartruu.ee TE
www.pidula.eu M AP T
www.saarewake.ee AP A
www.piibelehe.ee M
www.pilguse.ee M AP T
www.facebook.com/RoomassaareKohvik
www.sasak.ee
www.saarekek.ee TE A M T S
www.saaremaakonverents.ee TE
www.saaremaamuuseum.ee TE A
www.saaremaaspahotels.eu M T SPA
www.coopsaaremaa.ee T
www.saaremaavald.ee
www.saaremaaveski.ee T
www.saksatalupood.ee T
www.staadionihotell.ee M
www.portoftallinn.com TE
www.tehumardi.ee/en/camping M T
www.thulekoda.ee A
www.suitsukala.com T
www.tiigipuhkemaja.ee M
www.ahoivastriku.ee M AP
www.viirelaid.ee

M T AP TE S

T

AP TE

HELSINGI

EESTI – SAARE

SÕNARAAMAT

• SAARE KEELEKS nimetatakse rahva-

keeles Saaremaa põliselanike saarlaste
murrakuid. Saarlased on kuulsad oma
ö-hääliku ja laulva kõneviisi poolest. Tasub
aga meeles pidada, et näiteks Muhus, Kihnus
ja Pöides on õ-häälik täiesti olemas. Peale
õ kipuvad saarte elanikud ka teisi täpihäälikuid ära vahetama: ütlevad sageli pehe
(pähe), püsut (pisut) ja püme (pime). Rahul
pole nad ka tugevate sulghäälikutega, nii
saab vikatist vigat ja mõnikord kraavist raav.
Kartuli asemel süüakse saartel tuhlist ja kui
hing muredest prii, siis ep ole viga midad
(pole viga midagi).

›

Kartuli asemel süüakse saartel tuhlist ja kui
hing muredest prii, siis ep ole viga midad.

Vahel nõuab päris palju nuputamist, et aru
saada, mida saarlane ütles – sest ehkki sõnad
on samad kui mandril, on tähendus teine.
Näiteks katsu ilma kartsata elupääle menna
ei tähenda seda, mida ilmselt arvastite. Proovi
ilma redelita pööningule minna, kõlab see
tõlgituna eesti keelde.
„Laulev” kõnemeloodia e intonatsioon on
tugevam saare kesk- ja lääneosas. Selle
põhjusena nähakse vanu keelekontakte üle
mere rootsi keelega.
Tänapäeval oskab saarte murrakut umbes
25 000 inimest.
mo – minu
so – sinu
kena keik – mitmes mõttes Saaremaal
kasutatav väljend, kena võib tähendada nii
head kui halvustavat suhtumist
paargu – suveköök
elupealne – pööning, katusealune, ülemine
korrus
tuhlis – kartul
kupat tuhlid – koorega keedetud kartulid
nott – paks jahusoust
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tutti ja notti sööma – keedetud kartuleid
soustiga sööma
tuhlimoos – kartulisalat
runntuhlis ja runnakas – mõlemad koortega
keedetud kartulid (väiksemad)
leiges – kaalikas
nasv(a) – meremadalik, leetseljak (siit ka
kohanimi Nasva)
lember – remmelgas (pajuliik)
kirs – säde
tonger – piirivalvur
öördama – manguma
nirku – mannerg, nõu
kölk – kelk

MO SAAREMAA

kartsas – redel
öllekiha – õllenõu
kaju – kaev
maged – õllelinnased
rüga – puru
konterbant – salakaup
kasin – napp, vähene
rillid – prillid
laas – klaas
kuväär- ümbrik
pale – nägu (puhas pale, naer tuli palge)
kabelis – paljas (jalad olid kabelis kingade
sees)
lauh käis läbi – halvatus
nirr – õlu (halvustavalt)
juik – tihke kleepuv ollus nt mingi aine
poolkuiv jääk
lökitsema – tasakesi põlema
liit, liida – pliit
tarbline – tarvilik, vajalik
mörts – kandevõrk, võrkkott nt kaladele
ära igama – üle elama, vastu pidama
(need saapad igavad mu lapsed ka veel ära)
makk, makid – tanguvorst
oort – äkitselt, ootamatult

kare, karge – muru, rohumaa, karjamaa
varduid kuduma – varrastega kuduma
tui – tuvi, sageli ka hellitusnimena
kaarid – villakraasid
ihn – pehme liivakas kivi, mille peal hõõruti
teravamaks kangiotsa vms
rihalne – rehealune
piha – pähe (ei hakka piha, sidus rätiku piha)
kahjatsema – kahetsust tundma
mütu – mitu
soo oma – sinu oma
moo oma – minu oma
kessiku – kolmapäev
lauba – laupäev
sahkama – maa kündmine
palitu – jope
vatt – jope, mantel
taherberi – lahja õlu
kiilama – külma pärast valutama
(kui tuled sooja tuppa)
mättima – ennast meikima
kört – vedel jahusupp
jörm – uimane
nonnima – vilets töö tegemine
patsikakk – pannileib
mekkima – maitsma
käkid, verikäkk – pallid (näiteks odrajahupallid)
koost – lusikas
sotu – tobu
labu – heinakuhi
hirmus tiidus on – väga kiire on
pätt – suss
halge lappima – puid riita laduma
lidrane, lidrine – märg-porine, näit tee,
kasutatakse ka ilma kohta – lidrane ilm
sopaauk – porilomp
toolikori – tooli seljatugi
otsakont – laup
sokipöisel – sokid jalas, kingi pole
mulju – vajuta
map tea – ma ei tea
nurutama – laulu ümisema
pire, pireke, püsut – natuke
kikerdama – mürama, pikali asendis aelema

SOOMEST SAAREMAALE

Kuidas sõita

Tallinn – Helsingi vahel pakub lennuühendust Finnair ja Tallinki laevad sõidavad
Helsingist Tallinna ja tagasi 7 korda päevas
www.tallink.ee
www.finnair.ee

SAAREMAALE
TEKST: MO SAAREMAA

/

FOTOD: MO SAAREMAA

TALLINN

SAAREMAALT
HIIUMAALE

Lennukiga

Kuressaarde, Saaremaale
saate lennata otse Tallinnast,
kuhu saabuvad lennukid
peaaegu kõigist suurematest
Euroopa linnadest. Lennuplaan ja piletite
broneerimise kohta saad infot Kuresasare
lennujaama kodulehelt.
www.kuressaare-airport.ee

Saaremaa ja Hiiumaa vahel
saab liikuda praamiga ja
külmal talvel autoga mööda
jääteed.
Praamide sõidugraafiku
leiab:
www.veeteed.com
Jääteede info:
www.mnt.ee/et/tee/
jaateed

HIIUMAA

MUHU
KUIVASTU

VIRTSU
PÄRNU

Bussiga

Mugavad WIFI’ga varustatud bussid
marsruudil Tallinn – Kuressaare,
Pärnu – Kuressaare ja Tartu – Kuressaare
on käigus iga päev.
Tallinnast Kuressaarde sõiduks kulub umbes
4 tundi.
Pileteid saab osta lehekülgedelt
www.tpilet.ee ja www.bussipilet.ee

Auto ja parvlaevaga

Autopraamid Saaremaale väljuvad Virtsu
sadamast Lääne-Eestis.
Tallinn – Virtsu sadam 135 km, sõiduaeg
umbes 1,45 tundi
Riga – Virstu sadam 256 km, sõiduaeg
umbes 3,5 tundi
Virtsu ja Kuivastu vahel on regulaarne
parvlaevaühendus, suviti 2 korda tunnis, muul
ajal ligi 20 väljumist ööpäevas. Reisi kestvus
on 25-30 minutit.
Kaugus Kuivastu sadamast Kuressaarde
on 74 km, sõiduaeg ca 50 min.
Lisainfo: www.praamid.ee

SAAREMAA
KURESSAARE

Autoga mööda jääteed

Külmal talvel saab Muhumaale sõita mandrilt
ka mööda jääteed (u 10 km) ning jäätee on
ka Hiiumaa ja Saaremaa vahel (u 15 km).
Teede lahtioleku ja seisukorra kohta leiad
infot: www.mnt.ee/et/tee/jaateed

Jahiga

Saaremaa on populaarne koht, mida
külastada jahiga.
Kuressaare Jahisadam on rahvusvaheline
sadam väikelaevadele. Väikesadamate info
leiad leheküljelt slmarinas.ee

SAAREMAALT VÄIKESAARTELE
Saaremaalt saab sõita laevaga Abrukale,
Vilsandile ja Ruhnu ning lennukiga
Täpsema info laeva- ja lennuühenduste
kohta leiad:
www.visitsaaremaa.ee/avasta/
saaremaa-ja-vaikesaared
www.visitsaaremaa.ee
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antiikajal maailma põhjapoolseimat kohta. Thule oli saar, kuhu
„päike magama heitis". Lennart Meri
teooria järgi käib jutt Saaremaast ja
Kaali meteoriidi langemisest, mis jättis
tugeva jälje paljude rahvaste pärimusse.
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• ULTIMA THULE tähistas
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aastaid on see Eestimaa kõige päikesepaistelisem paik ja Kuressaare Eesti kõige päikeserohkem linn. Kuressaares on päikeselisi päevi
aastas alati üle 250, mistõttu on teda
hakatud kutsuma ka päikesepealinnaks.
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• PÄIKE armastab Saaremaad. Juba pikki

Ko

Ko

Jõ e

Saare maakond jaguneb kolmeks vallaks:
Saaremaa, Muhu ja Ruhnu

tuse võrdkujuks. Nii nagu sõnajalaõis. Sellest
keedesse seotuna ja räästa alla riputaräägitakse, aga avalikult keegi seda ei
tuna üks Saaremaa eramute levinunäita. Väljend on tegelikult pärit
maid kodukujunduselemente. Kui
ühest sadakond aastat
miski lontrus niisugune särjekee
vanast lorilaulust „Ei
ära varastab, siis on see kohaliku
ma pole saare saunas
ajalehe esiuudis.
p'i k
u
c
käind, ega saare naise
i
i
av
kõ
lla Nndus ja vad
naba näind". Nagu laulus
• EUROOPA KESKa
e
La lirake põne peal.
ikka, on fraasis vaid pool
PUNKT on kahe ja poole
o
aa
bii
mo arem kui pe
tõde. Saare naised peavad
sajandi jooksul sõltuvalt
Sa d on
a
puhtusest küll väga lugu, aga
asjaoludest
erinevatesse
paig
armurõõme on nad vähemasti
paikadesse maha märgitud kümneid
tänapäeval valmis jagama ka
ja kümneid kordi. Üks neist asub ka Saaremujal kui ainult saunas.
maal, täpsemalt Mõnnuste külas, koordinaatidega 58°18'14''N 22°16'44''E.
• JÄÄTEE on saarlastele olnud
läbi aegade nii õnn kui ka
• Ö-HÄÄLIK paljastab saarlase mandõnnetus. Õnnetust tõid sõda- rimaal pea silmapilkselt. Nii nagu
de ajal vaenuväed, keda
ka tema laulev kõnepruuk.
meri muidu eemale hoidis, Keeleuurijad näevad
rahuajal aga ergutas
Saare murrakul
liiklemist suure maa ja
tugevat seost
kaugemategi kohtade Skandinaaviaga
vahel. 1323. aasta
ja seeläbi kineriti külmal talvel sai nitust muinas- ja
jääd mööda Saaremaalt
viikingiaegse Saaresuisa Lübeckisse, mis on teada- maa kuulumisele
olevalt ka Euroopa pikim jäätee.
Põhjala kultuuriruumi.
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Maakonna keskus: Kuressaare

• KUIVATATUD SÄRG on pikkadesse

S

Rahvaarv 33 231
Pindala 2937,64 km2
Asustustihedus 11,3 elanikku km2 kohta

• SAARE NAISE NABA on saanud armas-
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LEPPEMÄRGID
LEGEND

Kõvakattega tee; kruusakattega tee
Roomassa

Surfaced road; gravel road

KURESSAARE
LINNAEKSKURSIOONID
Laupäeviti
29.06.–17.08
Algusega 11:00
Tasuta
Kuressaare raekojast
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Tallinna 2, Kuressaare 93819, Saaremaa.
Tel 453 3120, 453 3766

1. Kuressaare raekoda /
Kuressaare Town Hall
2. Vaekoda / Weighing house
3. Endine tuletõrjedepoo / Former
firefighting depot
4. Laurentiuse kirik / St Laurence
Lutheran Church
5. Turg / Market
6. Tuuleveski / Windmill
7. Apostlik Õigeusu Nikolai kirik /
St Nicholas Orthodox Church
8. Linnapark / Town park
9. Kuurhoone / Resort club (Kursal)

10. Kuressaare piiskopilinnus /
Kuressaare fortress
11. Skulptuur Suur Tõll ja Piret /
Sculpture Suur Tõll and Piret
12. Kuressaare sadam /
Kuressaare harbour
Roomassaare
nina
13. Golfiväljak / Golf course
14. Aavikute majamuuseum /
Aavik’s house museum
15. Kudjape kalmistu / Kudjape Cemetery
16. Tervisepark / Health park
17. Roomassaare sadam / Roomassaare
harbour

® ®

are tee

Kuressaare

Roomassaare
poolsaar

Turismiinfokeskus, infopunkt

Tourist information centre;
tourist information

Lennujaam; sadam

Airfield; harbour

Kirik, tuletorn

Kullimäe tee

Church; lighthouse

Vaatetorn; ilus vaade

Hülgelaid

Observation tower; panoramic view

Ujumiskoht, tuulik

Beach; windmill

0

5

10km

17
Roomassaare sadam

www.visitsaaremaa.ee
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13. Kaali meteoriidikraatrite väli /
Kaali meteorite craters
14. Püha Jakobi kirik 13.-17. saj /
St. James’ Church in Püha 13.-17. century
15. Panga pank (21 m) / Panga cliff
(21 m)
16. Ninase pukktuulikud / Ninase
windmills
17. Ninase pank (6 m) /Ninase
1. Üügu pank (12 m) /Üügu cliff (12 m) cliff (6 m)
18. Karujärv / Lake Karujärv
2. Pädaste mõisakompleks /
19. Mihkli talumuuseum /Mihkli farm
Pädaste manor
museum
3. Muhu Katariina kirik 13.-14 saj /
20. Kihelkonna Mihkli kirik 13. saj /
St. Catherine’s Church on Muhu 13th
St Michael’s Church in Kihelkonna
century
13 century
4. Muhu muuseum / Muhu museum
21. Odalätsi karstiallikad / Odalätsi
5. Muhu jaanalinnufarm /
springs
Muhu ostrich farm
6. Maasi ordulinnuse varemed 14. saj / 22. Harilaiu poolsaar / Harilaiu
peninsula
Maasi castle of order ruins 14th
23. Vilsandi rahvuspargi keskus /
century
Vilsandi national park centre
7. Saaremaa sõjavara muuseum /
24. Viidumäe looduskaitseala /
Military equipment museum of
Viidumäe nature reserve
Saaremaa
25. Saaremaa Lubjapark / Saaremaa
8. Pöide Maarja kindluskirik 13. saj /
Lime park
St. Mary’s Church in Pöide 13th
26. Loode tammik / Loode oak forest
century
27. Tehumardi lahinguväli (II maailma9. Koigi raba / Koigi bog
sõda) / Tehumardi battlefield (World
10. Valjala Martini kirik 13.-14. saj. /
War II)
St. Martin’s Church in Valjala 13th
28. Sääre tuletorn / Sääre lighthouse
century
Sõrve külastuskeskus / Sõrve visitor
11. Angla tuulikumägi ja pärandkultuurikeskus / Angla windmill park centre
29. Stebeli rannakaitsepatarei
and the heritage culture centre
komandopunkt / Stebel coastal battery
12. Karja Katariina kirik 13. saj /
command post
St. Catherine’s Church in Karja 13th
30. Ohessaare pank / Ohessaare cliff
century

2

2014.aastal otsustas firma Eurobio Lab luua haruldaste taimede kasvatamiseks esimese sellelaadse talu Eestis ning asutas sel otstarbel LõunaSaaremaal Pihtla vallas mahetalu. Talu valduses on 16. sajandist pärineva
Tõlluste mõisa maadest ligikaudu 5 ha. Saaremaa kasuks langetati otsus
mõjuval põhjusel. Saaremaal kasvavad taimed on tugevate tuulte vallas,
mistõttu neil tekivad teatud kaitsemehhanismid, mis on kosmeetikatoodetele väga sobivad. Eurobio Lab korjab saarel looduslikke taimi ja marju
nende saarlaste abiga, kes muudel aastaaegadel on kalamehed. Maikuust
oktoobrini korjatakse taimi Eesti riigimetsadest keskkonnaagentuuri range
kontrolli all. Eurobio Lab korjab naistepuna, nõgest, nurmenukku, islandi
samblikku, ülast, pihlakamarju, kuuse- ja männiokkaid, kurekella, tähkvesikuuske, sõnajalga, pohli, vaarika- ja metsmaasikalehti. Korjatud taimed
kuivatatakse vanas rookatusega aidas ning kuivatatud taimed suunatakse
töötlemisele.

Natura Siberica
Eurobio Lab kasutab elujõudu andvaid taimi juuste ja naha tervise ja
ilu säilitamiseks kaasaegsete tehnoloogiate abil. Tootmine toimub kõikides etappides range kontrolli all.
Puhtaimast keskkonnast korjatud taimi kasutatakse Eurobio Lab’i ja
Natura Siberica kaubamärgiga toodete toorainena.
Wild Siberica Saaremaa tooted on loodud spetsiaalselt pehme
toimega naha ja juuste hoolduseks. Saaremaa mahe mereline kliima,
viljakas pinnas ja ürgsed metsad loovad ideaalsed tingimused haruldaste taimede kasvuks, mis annavad nahale ja juustele väge, jõudu ja
energiat, säilitades nende tervist ja ilu.
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Ujumiskoht, tuulik

Beach; windmill

Observation tower; panoramic view

Vaatetorn; ilus vaade

Kirik, tuletorn

Church; lighthouse

Lennujaam; sadam

Airfield; harbour

Turismiinfokeskus, infopunkt

Tourist information centre;
tourist information
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Surfaced road; gravel road
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Kõvakattega tee; kruusakattega tee
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Eurobio Lab

Dr.Konopka’s taimsete toodete seeriast leiab abi iga häda vastu. Ravimtaimepõhiste
kosutavate palsamite, leotiste ja salvide retsepte on põlvest põlve hoolikalt kogutud
ja edasi antud. 85 aasta eest avas Dr.Konopka’s väikese apteegi Tallinna äärelinnas. Ta
otsustas pühendada oma elu taimede ja ravimtaimede uurimisele ning nende kasutamisele kõikides oma apteegis müüdavates toodetes. Dr.Konopka’s asus tööle näo,
keha ja juuste ilutoodete valmimise nimel. Toodete esmatestijaks oli tema abikaasa,
kaunis ning erakordselt nõudlik klient. Kosmeetikatoode ilmus apteegi riiulile alles siis,
kui tema oli selle kvaliteedi piisavalt kõrgeks hinnanud. 1938. aastal üllitas Dr.Konopka’s
oma kulul ja väikses tiraažis oma iluretseptide raamatu. Eurobio Lab otsustas taaskäivitada Dr.Konopka’s iluretseptide kasutamise kaasaegse tehnoloogia abil. 3-aastase
ülitäpse töö tulemusena valmis Dr.Konopka’s naha ja juuste ilu-ja tervisetoodete seeria.
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