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MEENUTUSED

Mis jääb Teile 2016. aastast    kõige eredamalt meelde?
Kihelkonnal 
elu käib
Hooldekodu osas oli meil 
2016. aasta suurim sünd-
mus muidugi see, et vald 
võttis vastu hooldekodu 
uuendamise ja juurdeehi-
tuse otsuse. Suvel saime 
ühe Rootsi koguduse abiga 
endale suvemajakese, mis on 
abiks. Käisime oma töötajate-
ga ka üleriiklikul kutsemeisterlik-
kuse võistlusel ja saime neljanda 
koha. Oleme tublid.

Ma saan aru, et Kihelkonna elu 
paistab väljapoole ehk veidi nukker. 
Kooliga toimuv näiteks. Tegelikult 
kohapeal elu ju käib. Need, kes siin 
on, need suhtlevad, üritusi toimub. 

Palju noori on juurde tulnud. 
Mitte neid, kes on kunagi siit läinud, 
vaid kohe võõraid. Kui hiljuti oli veel 
näiteks kortereid vabalt müügil, siis 
nüüd ei olegi enam.

Valdade ühinemine tavalisele 
inimesele tegelikult midagi kaasa ei 
too. Palju seda vallamajas käimist 
ikka on. Hooldekodule tuli ju ühine-
mine kasuks, ega me muidu poleks 
seda uuendamist saanud.

Ave Väli
Kihelkonnalt

Lasteaias napib juba kohti!
Kuigi otseselt midagi veel muutunud ei ole, on suurtele 
muudatustele algus tehtud. Ühinemine Saaremaa suur-
vallaks, Leisi keskkooli reorganiseerimine põhikooliks, 
lasteaia rühma loomine koolimajja ja Leisi perearstipunk-
ti uude asukohta üleviimine.
Iga elukorralduse muutus teeb inimesed ärevaks – ei tea, 
kuidas läheb ja kuidas hakkama saame? Samas, iga lõpp 
on millegi uue algus.
Eelnenud suvi jääb meelde mitme uue ettevõtmise algu-
sega: avati Leisi taluturg ja Triigi Filharmoonia. Triigi sa-
damaga seoses meenub, et sadamasse viiv vana ja kitsas 
tee remonditi ning sadamas käivad suurejoonelised üm-
berehitus- ja süvendamistööd. Valmistutakse uue parv-
laeva Soela liinile saabumiseks. 
Kui juba sadamatest juttu tuli, siis ei saa mööda Soela sa-
damast, mis muu hulgas tunnistati parimaks väikesada-
maks ja pälvis suure tunnustuse kogukondliku tegevu-
se edendamise eest. Ka kultuurisuvi oli Leisi vallas pä-
ris tihe.
Minu arvates on viimastel aegadel olnud maaelu suurim 

murekoht inimeste arvu vähenemi-
ne ja külade väljasuremine. Sa-

mas on näha märke, et olukord 
hakkab muutuma. Näiteks 
Metsküla külaseltsi avatud 
lasteaias napib juba koh-

ti ja planeeritakse laien-
dust. Sama on näha ka 
Leisi alevikus.

Jaak Oks,
 Angla külavanem, 
Leisi volikogu liige

Kuressaare muutub aina kaunimaks
Olen saanud palju ringi liikuda, kontsertidel ja teatris käia. Eriti nüüd, jõulukuul on 

nii palju kontserte, et igale poole ei jõuagi. 
Kuressaare muutub iga aastaga kaunimaks. Lapselapsega käime pargis. Näeme, kuidas 

kindluse val- le on restaureeritud. Suvel on linnas palju külalisi. Tänavatel võib kuulda võõrkeeli ja näha tumeda 
nahavärviga võõraid, kes on tulnud Saaremaad uudistama.

Käin väärikate ülikoolis. See on küll üks väärt asi. Eakamate inimeste hulgas on see populaarne. 
Vahepeal olin tervisega hädas. Kukkusin ja pidin jala pärast mõni aeg voodis lamama. Nüüd jälle liigun. Linnas 

käies näen palju tuttavaid. Heatujulisi inimesi on tore vaadata, nendega kohtuda ja juttu rääkida. 
Midagi negatiivset polegi silma hakanud. Mind rõõmustavad ka Kuressaare lasteaedade ettevõtmised. Vanaema-

na olen lasteaia üritustega kursis. 
26 aastat olen ma lasteaia juhatajana ametis olnud. Ikka ja jälle tahan vahetevahel selle melu sees olla. Hindan kõr-

gelt meie lasteaedade juhatajaid ja õpetajaid, kõiki töötajaid, kes järelkasvu eest hoolt kannavad.
Rõõmurikast aastavahetust ja toredat uut aastat kõigile!

Els Trei, pensionär Kuressaarest

Saime õues 
telkida 
ja öösel 
fi lme 
vaadata
Lisaks päikeselisele kol-
mandale Laimjala Aeruram-
mule meenub sellest aastast, et 
andsime välja teise osa rannajuttu-
de kogumikust – “Jutte Laimjala rannaelust. Maadeva-
he jõest Sääremäeni”. Esimene osa sai eelmine aasta väl-
ja antud. Laimjala rannakülad olid jaotatud kaheks ning 
teise osaga sai teine pool ja ühtlasi kogu projekt siis kaan-
te vahele. 
Veel meenub Mikk Ranna korraldatud Laimjala Lühi-
keste Ööde � lmifestival. Augusti alguses sai õues telki-
dest öösel hilja � lme vaadatud. Ilm ei olnud sel aastal 
küll väga soosiv, aga sellegipoolest oli hästi mõnus ja tore 
programm. Alustasime vist kell 11 õhtul, kui oli piisa-
valt pime, et õues suurelt ekraanilt � lmi vaadata, ja oli-
me kuni neljani öösel väljas. 
Tulevadki meelde pigem ikka suvised üritused. Raama-
tuesitlus oli ka jaanipäeva ajal. 

Meren Tamm
 Laimjalast

Kiruda ei saa, 
pole mõtet ka
Orissaares on palju teid korda tehtud, see on hea. Elu 
täitsa käib, kiruda ei saa. Pole mõtetki. Vesi oli sel aas-
tal väinas pikalt madal. Eks ta ole madal ennegi olnud, 
aga nii pikalt mina seda ei mäleta. Ma olen üle 30 aas-
ta kalal käinud. 

Väinatammi avad oli sel aastal teemaks. Avasid on 
kindlasti vaja. Püha taevas, Muhu ja Saaremaa kasva-
vad muidu kokku. Ma ei saa aru, miks ei taheta siis teha. 
Kehvemaks ei läheks ju enam midagi. Ainult paremaks. 
Tamm mõjub ju kõigele.  Vanad inimesed teadsid juba 
rääkida, et kui see tamm kunagi ehitati, siis jäi Vättal 

kala vähemaks. Nii räägitakse. Kõik käis siit läbi. 
Laevad ka. Kõik need sadamad, mis Pöide all 

olid, jäid tühjaks. 25 aastat tagasi olid ju au-
gud juba täitsa tulemas. Siis jäi asi katki. 
Eks seal ole vist veidi ka raha taga see asi. 

Suure valla osas ma ei oskagi midagi 
arvata. Kui asi laabuma hakkab, siis on 
hästi. Kas hakkab, see on küsimus. 

Riik võiks teha ühte asja küll, seda et 
töötud kõik tööle panna. Ükskõik mida. 
Tööpuudust ei ole. 

Juhan Torn
Orissaarest

Kurb, et poliitikas 
käib maadlemine

Mina valutan ennekõike küla asja-
de pärast südant ja minu arvates 

on aasta selle koha pealt hästi läi-
nud. Meil on toredad ja toimekad 

inimesed, korrastavad oma kodu. 
Tulevad meelde Eesti Vabariigi 
1930. aastad, kui elujärg paremaks 

hakkas minema, ja see paistab sil-
ma ka praegu. Kui viisteist aastat pol-

nud külas üldse väikseid lapsi, siis 
nüüd on neid päris palju ja loota on, et 

tuleb juurdegi. Lapsevankrid küla vahel on 
üks uus ja ilus pilt.

Kurb, et mitte ainult meie vallas, aga ka igal pool mujal käib 
üks igavene maadlemine poliitikas. See häirib.
Tuleviku kohta ei ütle muud, kui elame päev korraga. Eks suur 
uue aasta soov on see, et külaseltsi etteotsa tuleks keegi noo-
rem ja hakkajam inimene, mina olen ennast juba ammenda-
nud. Kahjuks keegi väga ei taha. Tegemist oleks aga palju.

Aime Haamer
Sõmera külast Ohaka talust

Kes jonnida tahab, see jonnib
Seoses merekultuuriaastaga ja kuna ise tegelen merepääste-
ga, on kõige olulisem see, et kolm meie kandi meest käisid 
koolitusel ja Karala vabatahtlik tuletõrjeselts sai reostustõr-
je konteineri. Sealjuures on põhjust natuke ka uhke olla, sest 

neid tuli üle Eesti ainult neli.
Parem oleks, kui konteinerit 

kunagi vaja ei läheks, aga eks 
tuletõrjega on sama lugu – me 

räägime aasta kokkuvõtteid 
tehes, kui palju oleme 

väljakutsetel käinud, aga 
kõige parem oleks, kui neid 
väljakutseid ei olekski. 

Paraku näitab elu, et 
väljakutseid ikkagi tuleb ja 
seepärast peame ennast 

pidevalt koolitama ja täienda-
ma.

Üldisemalt rääkides ei saa 
aasta üle kurta. Kes jonnida tahab, 

see jonnib ka parematel aegadel. 
Natuke on ehk teadmatust, mida toob endaga see Saare-
maa suur liitumine. Kuigi jah, ega see teema inimestele 
eriti huvi ei paku, infopäevad ja küsitluski näitasid seda. 
Samas oli kolme valla liitumine küll väga kuum teema.

Tamur Madisson
 Karalast Sarapiku talust

 Koržets tegi sadamas 
toitu kalast ja...
Kõigepealt tulevad meelde ikka peresisesed üritused, aga val-
las toimunud üritustest arvan ma, et see on Saaremaa Sada-
ma kümnes sünnipäevapidu. Ansambel Justament käis män-
gimas ja seda piirivalvelaeva sai seal külastamas käidud. Vla-
dislav Koržets tegi siis sadamas toitu kalast ja...
Eks neid üritusi leiab ikka – kes tahab käia, see saab käia. Kes 
ei taha ja viriseb, eks see leiab ikka, et võiks rohkem olla. Meil 

ju naabervaldades siin lähedal ka üritusi – 
sai Viki simmanil osaletud Kihelkon-

nal. Ega Kuressaare teegi pikk ette 
võtta pole, et sinna mõnele kont-

serdile minna.
Aga pere sees – ühel pojal oli 25 

aasta juubel. Siis veel õepoeg 
käis oma pulmaastapäeva 
siin pidamas, mis oli selline 

suurem pidu, lausa mitme-
päevane ja suurem seltskond 
oli koos. Sai oma stiilipidu 
tehtud, kolhoosistiilis. Tege-

vuse puudust pole olnud.
Helje Kolla 
Mustjalast
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Mis jääb Teile 2016. aastast    kõige eredamalt meelde?
Paljude süda
laulab rõõmust!
Salme rahvas on kultuurilembene, 
sealhulgas ka mina. Mööduv aasta 
oligi rikas kultuuriürituste poolest, 
mida meenutada. Juba veebruaris oli 
rahvamaja 40. sünnipäeva puhul tore 
kontsert. Ja kui saalis on kuulajaid-vaa-
tajaid, on see tänu tegijatele!

Meeldejääv oli ka Oma Laste Näite-
mänguõhtu. Eks nii need Salme vallateatri 
näitlejad Maire Sillavee käe all endale järelkasvu kasva-
tavadki. 2016. aasta oli suur tänuaasta meie Mairele, kuna talle 
anti Krummi-preemia – tõeliselt õigele inimesele! Usun, et 
paljude inimeste süda laulab rõõmust, õnnesoovid ja tänu talle.

See aasta ongi rahvamajale juubelite aasta: armastatud 
Sõstrad on koos laulnud 15 aastat, memmede Meelespea aga 30 
aastat koos tantsinud. Kultuuri on üldse oi-oi kui palju!

Murelikuks teeb omavalitsuste liitmine. Kas saame veel 
pensionäridele mõeldud tegemistes ja ringreisidel osaleda?! 
Salme vald on olnud hästi hooliv oma pensionäridele, aitäh 
vallale! Uueks aastaks kõigile kordaminekuid ning õnne ja tervist!

Helgi Pruul, Salme, 
aktiivne pensionär

Unistus täitus – saime 
külamajja leivaahju
Lõppeval aastal täitus meie ammune unistus – 
saime külamajja valla toel leivaahju.

Nüüd on seltsil võimalik leivapäevi soojas 
ruumis korraldada ja laatadel omaküpsetatud 
leiba pakkuda.

Tunneme heameelt, et meie külamaja 
saun on aktiivset kasutust leidnud. Enne jõule 
on soovijaile köetud heategevussaun.

Peale seltsi traditsiooni-
liste ürituste olid sel 
aastal kaks olulise-
mat “Meenuta-
des Albert 
Uustulndi” ja 
Kõljala 
põllutöökoo-
li avamise 
95. aastapäev, 
mida tähista-
sime no-
vembris 
Kõljala mõisas. 
Osavõtt mõle-
mast üritusest oli 
rahvarohke. Mul on hea 
meel, et kodukandi tegemiste ja ajaloo 
vastu huvi tuntakse. Samuti külastas meie 
seltsi vabatahtlikuna riigikogu liige Urve 
Tiidus. Saime kuulda riigikogu tegemistest ja 
külalisele küsimusi esitada.

Selts on väga tänulik Pihtla vallavalitsuse-
le, kellega meil on väga hea koostöö. Soovime, 
et uuel aastal saaks meie külamaja väljast 
soojustatud.

Silje Vaik, Kõljala kultuuriseltsi
Kevade juhatuse liige Pihtla vallast

Külaelu 
sattus 
kuidagi 
värvikalt 

telekasse
Mis siin salata, Ruhnu jäi ini-

mestele vist eelkõige meelde sel-
lega, et meie külaelu kuidagi väga värvikal 
kujul telekasse sattus. Ma ei tea, kas see 
meie saarest just kõige õigema kuvandi jät-
tis, aga no mis siin ikka enam. Ma olen 
muidugi endiselt arvamusel, et vallavalit-
suse asemel on meil vallaviletsus, aga see 
pole ka enam mingi uudis. Ruhnu elu on 
nagu Ruhnu elu ikka – ühendus muu maa-
ilmaga jätab kohati soovida, eriti nigel lugu 
on siis, kui kaupa peab vahel nädal aega 
ootama, sest lennukid ei käi. Lapsi sündis, 
kooli hakati uuendama, aga ei tea, kas kee-
gi neist siia kunagi paikseks ikka jääb.

No siin neid madalkohti on minu arust 
peoga, ainuke uus asi sellel aastal oli mui-
dugi asjaolu, et väike viinavõtt päädis suu-
re telekarjääriga. See oli muidugi mu oma 
viga, et alkohol nõnda hinge põlema pani, 
üldiselt mul pole sellised asjad kombeks. 
Peab poodi üleval pidama ja kaupa tassi-
ma, kus seda siis purjus peaga teha saab.

Vitali Gerne Ruhnu vallast

Mitu külateed 
sai katte alla
Mis jäi meelde aastast 2016 
Pöide vallas? Mitu külateed 
sai katte selle raha eest, mis 
muidu oleks lumena kraavi 
lükatud. Vaese mehe asfalt, 
aga mu Venemaal elav sõber 
imetles siiralt neid muudatusi, 
mis on meil aset leidnud alates 
1997. aastast, mil ta viimati siin oli. 
Eks kaugelt paista asjad teisiti.
Teistega nõu pidades selgus, et kõige enne tuli meelde 20. au-
gusti üritus Metsatöllu ja Kukerpillidega Kahutsi maalinnal.
Kõrkvere vanas koolimajas selgitasid laupäevaõhtust pidu ette 
valmistanud naised õhinal, et kõige toredam oli ikka see, et nen-
de vana maja sai uusi aknaid ja üsna kena remondi. Ja ütlesid, 
et nendel on haldusreformi vastu oma plaan: hakkavad kraavi 
kaevama, taastavad Kõrkvere otsa saarelisuse ja taotlevad ühen-
damist Muhuga, sest nende hulgas on palju muhulasi. Pöide 
vald sai 25.

Gerri Grünberg,
 MTÜ Veere Külaelu juhatuse liige

Saame nüüd 
kuiva jalaga 
linna

Selle aasta üks märksõna on 
meie jaoks kindlasti uus küla-
tee. Saame nüüd kuiva jalaga 

linna ja ei pea autodega enam 
mülkas sõitma nagu varem. Vald 

tegi teele uue aluse ja pani must-
katte ka peale, selle eest oleme väga 

tänulikud. Ja jumal tänatud, et see nüüd 
t e h t u d sai, sest kes teab, kas üldse ja millal me selle suu-
res vallas saaksime.

Siis saime uued elektriliinid ja loodetavasti ei pea me 
enam päevade kaupa pimeduses istuma, nagu sel aastal 
juhtus. Elektrilevi pani vanade traatide asemele korraliku 
õhukaabli. Veel on meeles ärev juunikuu, kus terve küla 
oli ühtne ja kogus allkirju vaimupuudega inimeste Pähkla 
vanadekodusse ümberpaigutamise vastu. Tore oli muidu-
gi ka külanoorte ühisel ettevõtmisel külaplatsi kordatege-
mine. Vana risu koristati ära ja kiviaed tehti korda.

Kokkuvõttes – lõpp hea, kõik hea.
Airi Truu

Pähkla külast Hindreku talust

Märgilise 
tähendusega 
asjad
Meri tekitas jäämägesid ja era-

kordselt madalaid veeseise, me-
rega seonduvad ettevõtmised 
(matkad, lustipiknik tammiava-

de juures, toidukuu avamine) so-
bitusid saarele, sama hästi ei klap-

pinud küll ümbermängimised parv-
laevaliikluses.

Aasta tõi veel hulga märgilise tähendusega 
asju: pastoraadi uus katus, laululava kerkimine, Hel-

lamaa kirgu uhke juubelipidu, pärimuspäevad muuseu-
mis ja käsitöömeistrite pingutused elustada omaaegseid 
töövõtteid (kõladega kudumine, põllepitsid, vana mööb-
li restaureerimine...).
Värvi pakkusid träni- ja kohvikutepäev, vigursaagimine. Ime-
lise maitseelamuse sain restoranist Koost, Liiva ettevõtluse 
suupärast kasvu märgati kaugemalgi. 
Lehe kokkupanijana tundub, et 2016 oli nagu Muhu kirju 
pruudipõll või nänne siilik, kus ühiseks nimetajaks kogu-
konnatunne. Raske on midagi üksikuna esile tõsta. 

Anu Pallas, 
Muhu vallalehe toimetaja

Mõnikord kutsutakse kohvi jooma
Aasta on nagu aasta ikka. Pehme talv võimaldab meil linnatänavatel jalgrattaga sõita. See 
on mu tööriist. Kesklinnas pääseb rattaga igale poole. Olen üks kahest postiljonist, kes 
jalgrattaga ringi liigub. Jalgsi enam keegi ei käi, teised sõidavad autodega. 

Saarlased loevad palju. Tellitakse maakonnalehti. Saarte Hää-
le tellijate arv on tõusnud. Suuri lehti tellitakse vähem. Va-
nemad inimesed käivad neid raamatukogus lugemas, noo-
remad jälgivad internetist. Üsna palju poetan postkasti-
desse ajakirju, peamiselt naisteajakirju, aga ka popu-
laarteaduslikke, nagu “Imeline teadus” ja “Ajalugu”. 

Mingisuguseid imelikke vahejuhtumeid polegi sel 
aastal olnud. Kuressaare elanikud on lahked. Mõni-
kord kutsutakse sisse kohvi jooma ja pakutakse 
maiustusi. 

Midagi halba pole öelda. Ah-jaa! Bussijaama ja 
endise maapanga vaheline parkla on juba aastaid 
väga halvas seisukorras. Seal on nii sügavad augud, 
et väiksema sõidukiga ei julge sinna sõitagi.

Peep Lehtsalu, postiljon Kuressaarest

On oluline, et suured 
meid ei unustaks
Läbi on saanud jälle üks tore aasta. Meie Torgu pisikese rah-
vaarvu kohta oleme igati tublid.  Oleme oma positiivsete tege-
mistega ületanud uudistekünnise ja olnud mitmel korral maa-
konna lehtedes. See on oluline, et suured meid ei unustaks.

Oleme ikka siin, kaugel Sõrves oma tegemiste, mõtete ja 
soovidega. Olenemata, kui palju meid on arvuliselt, tahame 
ka koos käia, lugeda raamatuid, pidada ühiseid pidusid, 
vahel vaielda, kuidas on õigem ja parem. See kuulub 
inimeseks olemise juurde.

Meil läheb tegelikult hästi, sest meil on 
pood, raamatukogu, kooskäimiseks 

vastrenoveeritud kogukonnamaja 
ilusate valgete ja soojade ruumide-
ga, spordisaal, kus saab ka suure-
maid üritusi pidada, vallasaun.

Meil on väikesed külavahe-
teed musta katte all, talvel teed 
lahti lükatud, vanakesed saavad 

tasuta poodi ja lapsed tasuta 
lasteaeda. Kindlasti on veel asju, 
mis kohe meelde ei tule. Meil on 

põhjust rohkem rahul olla, kui 
mitte olla. See on hea!

Annika Ellervee, Mäebe külavanem

Reaalsed muutused 
on alles ees
Üks silmapaistvamaid sündmusi oli kindlasti see, et 
Valjala vald otsustas ühinemisläbirääkimistel haldus-
reformile rohelise tule anda, mis toob kindlasti kaasa 
suuremaid struktuurimuutusi. Sellel aastal jäi asi küll 
pigem jutu tasandile, reaalsed muudatused on alles 
ees, aga eeldused on selleks juba loodud.

Valla inimesi rõõmustas eelkõige jõusaali ja sauna 
valmimine. Näiteks noorte inimeste jaoks on see kind-
lasti üks rõõmu pakkuv sündmus eelkõige sellepärast, et 
varem oli ainus võimalus jõutrenniga tegelemiseks põ-
himõtteliselt kogu aeg linna vahet sõita. Aga mis seal sa-
lata, esiteks on aja- ja teiseks kütusekulu üsna suur, eri-
ti kui asjasse veel pühendumisega suhtuda. Muidugi on 
see kasulik kõigile harrastajatele, kes uuel aastal oma ter-

visele ja sporditegemisele suuremat 
rõhku tahavad panna.

Uuendusi on veel olnud 
siin-seal, palju on remon-

ditud ja renoveeritud, 
seega võivad valla ela-

nikud küll rahuliku sü-
damega öelda, et val-
lavalitsus on õiget 

asja ajanud ja inves-
teerinud kohaliku elu 
arendamisse. 

Jarvo Kärg 
Valjala vallast
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