
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

  

 

    

Kõrgessaare Valla 

TEATAJA 
TEISIPÄEV   24. JUULI  2012                                                                                     ILMUB KORD KUUS   ***   TASUTA 

 

NR. 7 
2012 

Omavalitsuse infoleht 

ÕNNITLEME JUULIKUU 

EAKAID SÜNNIPÄEVALAPSI JA 

JUUBILARE! 

 

EVALD WIIBURG 

LINDA VOOGLA 

MAURI TOMINGAS 

VELJA SINISTE 

LEIDA PIELBERG 

MAIRE VIIN 

MARIANNE PIELBERG 

VELLO KÜTTIM 

EINARD PUKK 

KARI TAPIO NIIRANEN 

VALENTINA VIITAMEES 

TOOMAS KRUUS 

ALAR KESKSALU 

VOLODIMIR FAIFRUK 

VILVE KIRS 
 

LAUKA-REIGI PIIRKONNA 

KÜLADE PÄEV 
 
leiab käesoleval aastal aset 11. augustil 

Heigi, Kurisu ja Metsaküla külade ühisel 

nõul ja jõul ning nimelt nende külade piires. 

Ootame külla väikesi ja suuri, vanemaid ja 

noori ligidalt ja kaugemalt. Tutvustame 

kõike, mida oma külades hindame: ajame 

juttu, jalutame, õpetame, laulame, tantsime, 

mängime ja tunneme end lihtsalt hästi. 

 
Algus kell 15.00  Suur-Kurisu serval. 

Kõpu piirkonna külade XI 

kokkutulek Suureranna külas 

 
 

Isetegevust, ise tegemist igale eale, 
õnneloos, oksjon, kohvik, grill ja 

suitsukala … 
 

Tantsime ansambel VIISER saatel 
kasvõi hommikuni! 

 

 

Sündmused  

Kõpu tuletorni juures 
 

27.juunil kell 20.00 – Hümn armastusele  

Silvi Vrait ja Raivo Tafenau bänd. 
*** 

10.august kell 20.00 

Helin-Mari Arder 
 

 
 

 

SÜNDIS UUS VALLAKODANIK 
 

RASMUS RANDMAA 

 
 
 

 
 

Nukuteatri Suveteatri Suvetuur 
etendusega  

NAKSITRALLID 
Kolmapäeval, 25. juulil algusega 
11.00 Kõrgessaare mõisapargis 

Etendus tasuta 
 

Eno Raua kultusraamatu on 

dramatiseerinud Ingel Undusk  

Lavastaja Katariina Tamm ja  

Sandra Lange 

Kunstnik Kaspar Jancis 

Mängivad: Sandra Lange, Kaisa 

Selde, Andres Roosileht ja  

Tarmo Männard 

Avatud Külaväravad 
 

Eestis on 4437 küla, suve jooksul toimub paljudes 
vahvaid sündmusi. 
Peetakse küla kokkutulekut, valla või maakonna 
külade päeva, toimuvad laadad, simmanid, matkad, 
sünnipäevad, pulmad... 
30 küla üle Eesti avavad oma väravad kõigile, kes 
külaelu uudistada soovivad. 
Mitmed külad on ühitanud avatud väravad 
traditsioonilise sündmusega, et ka teistele 
piirkondadele oma ettevõtmisi tutvustada ja kõiki 
huvilisi tegevustesse kaasata. 
Vaata, mida põnevat enda jaoks avastad! 
Kõpu poolsaare külad avavad oma väravad 28. 
juulil kell 14 Suurerannas, üheteistkümnendal 
Kõpu külade päeval. 
Päevakava: 
Punased väravad, mille kohal lehvib Kodukandi 
Avatud Külaväravate plagu, on avatud terve päeva 
kuni simmani alguseni kell 20. 
Kõik, kes väravaist sisse astuvad, saavad kõplase 
märgi käele, vannuvad kõplase vande ja asuvad 
siis Kõpu moodi gepsima. 
Kõpu gepsimine käib kaardi järgi ja kiiresti kepsusid 
liigutades. 
Osalejail on valida, kas liigutada oma või auto 
kepsusid. 
Samal ajal möllab 11. Kõpu poolsaare külade päev 
ümber väravate ja toimub kõplastele omaseid asju, 
millest ei pea mitte ette rääkima. 
Suur on peokorraldajate lootus, et Kõpu külade 
päeval laulab superstaar-laulupealinnasaarelele-
tooja-eurolaulik Ott Lepland, kelle esiisad pärit 
siitsamast Kõpu poolsaarelt.                                          
kylad.ee 

 
 

 Seekord siis sedasi 
 

Kui paar päeva enne jaanipäeva anti ilmajaamast 
vähemalt väikest lootust, et pidu saab peetud kuiva 
jalaga, siis tegelikult läks kõik hoopis vastupidi, 
nagu sel aastal koges pea terve Eestimaa. 
Lauka jaanitule tõmbenumbriks on 10 aastaga 
kujunenud omaloominguline ja oma jõududega 
lavastatud-esitatud lavalugu. Seni on see alati 
ettekandele tulnud väikesel platsi-laval, kuid 
käesoleval aastal tuli vabaõhuetendus ette kanda 
hoopis sisetingimustes, sest vihma aina kallas ja 
kallas ning sedasi poleks kuigi kaua vastu pidanud 
ei helitehnika, näitlejad ega ka kõige truumad 
pealtvaatajad.  
Kogu näiteseltskond ja usutavasti ka publik on 
tänulikud Lauka koolile, kus erandlikes tingimustes 
õnnestus ikkagi kogu lugu maha mängida/ära 
vaadata. Muidugi on saal tilluke ja need, kes hiljem 
kohale jõudsid, jäid paraku ukse taha ning sealt ei 
näinud õieti midagi. Lohutuseks teatame, et kes 
ikka tõsiselt kõnealust tükki vaadata tahab, siis 
kõik on salvestud ning lähiajal valmib plaat. Olge  
kärmed tellima-ostma, sest nii annate tegijatele 
indu edasi tegutseda! 
2012. aasta Lauka jaaninäidendis „Kus kriit on?“  
mängisid: Frida- Leelo Sarapuu, Marion- Krista 
Käär, Post- Niels-Peter Rattiste, Kõsta- Jaan 
Sarapuu, Direktor Siiluke- Tõnis Üemaantee, Teo-
Krim – Kalle Viin, Nigella- Katrin Sarapuu, Fokin- 
Taavi Sadul, Barbie- Lehte Nigul, Lucy- Heli Harak, 
Kriidi-Kratid ehituskoolist- Raili Sarapuu ja Kertu 
Jalakas, Ergutustüdrukud- tantsurühm Marta. 

Velli Barinov 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alkohol ei ole noortele 
 
Jaanikuu ja jaaniaeg möödus politsei jaoks rahulikult. 
Siiski ei olnud kõik nii ilus. Pildi  rikkus ära jaaniajal 
tabatud 30 alkoholijoobes alaealist. Seda on meie väikese 
maakonna jaoks väga palju ja paneb tõsiselt muretsema. 
Kurb on tõdeda, et arvatavasti ei ole see number lõplik, 
sest oli ka neid, keda päästsid kiired jalad  või mõni muu 
kavalus ennast politseinike eest varjata.  
Väga kurb pilt avanes politseinikele meie valla põhikooli 
lõpetajate poolt korraldatud peol, mida noored otsustasid 
tähistada ohtra alkoholi tarbimisega. Sellelt peolt, mida 
ilma kõhklemata võib ka nimetada lausjoomiseks, 
tabasime kaheksa alaealist alkoholitarbijat, kellest noorim 
oli 14-aastane ja tema joove üks suurimaid.  
Kõik see paneb mõtlema, mida arvavad sellest vanemad, 
kes oma lapsed niimoodi omapead pidutsema lubavad? 
On loomulik, et lapsevanemad usaldavad oma lapsi, 
annavad taskurahagi ja lubavad sellise sündmuse puhul  
isegi lubatust hiljem  koju tulla. Keelamiseks ei ole ju 
põhjust, sest lapse sõnul on tegemist ainult süütu väikese 
lõpupeoga, kus natuke grillitakse, mängitakse muusikat ja 
tantsitakse.  
Tegelik olukord võib olla aga sootuks teistsugune … 
Saadud taskuraha, mis lapse sõnul mõeldud karastusjoogi 
ja suupistete jaoks, „klapitakse“ kaaslastega ning 
limonaadi asemel ostetakse hoopis alkoholi.  
Alkoholi kättesaadavusega ei tundu noortel tänasel päeval 
erilisi probleeme olevat, kuna seltskonnas on alati ka mõni 
täisealine sõber, kes igasuguse vastutustundeta on nõus 
nooremaid kaaslasi selles osas abistama. 
Kui aga sellist sõpra ei peaks leiduma, siis ei ole seegi 
takistuseks. Otsitakse mõni juhuslik  täiskasvanu, kes on 
lahkelt nõus mõnekümne sendi või paari õlle näol saadud 
vaheltkasu eest alkoholi noortele välja ostma. 
Siinkohal kerkib kohe kindlasti küsimus, mida teeb politsei 
selleks, et taolisi „heategijaid“ tabada? 
Vastus oleks selline, et politseile on selliste isikute 
avastamine prioriteediks ja sellega tegeldakse pidevalt, 
kuid noored ise ei ole enamasti selles osas eriti 
koostööaltid. See teeb nende isikute väljaselgitamise pisut 
keeruliseks.  Tavaliselt on alkoholi väljaostjateks noorte 
sõnul täiesti tundmatud, kasimata välimusega habetunud 
meesterahvad, mis aga on enamasti väheusutav. 
Staažika piirkonnapolitseinikuna ja tundes hästi kohalikku 
elanikkonda  tean, et enamus noortest on korralikest 
peredest ja kui minna lapsevanematele üle andma sellist 
last, kes on purupurjus ning vaevalt jalgadel püsib, on 
vanemate ehmatus suur. 
Leiab ka suhtumist, et sellise olulise sündmuse, nagu seda 
on kooli lõpetamine, võib ju ikka pisut napsitada. Selline 
käitumine lapsevanema poolt on minu jaoks rohkem kui 
kummaline ja küsiks vastu, et kas ikka ollakse kursis, et 
laps lõpetas alles põhikooli, mille lõpetajad reeglina ei ole 
jõudnud veel vanusesse, mis lubaks seda tähistada 
alkoholiga? 
Muidugi ei saa me oma lastele keelata väljas käimist, ei 
saa pidevalt kontrollida, kellega ta aega veedab ning 
milleks oma taskuraha kulutab. Ent vaatamata sellele, 
tuleb tunda huvi, kellega nende lapsed läbi käivad ja 
millega nad oma vaba aega sisustavad. See on vajalik, et 
ära hoida sellised ebameeldivused nagu eelpool kirjeldatu. 
Käes on suur suvi  ja suvevaheaeg.  Lastel on palju 
võimalusi vaba aega veeta ja vähem kohustusi,. Kuidas 
aga hoolitseda selle eest, et suvi ja koolivaheaeg  
mööduks turvaliselt?  
Austatud lapsevanemad! Tundke rohkem huvi kuidas ja 
kellega teie lapsed aega veedavad. Rääkige lastega 
suvistest tegemistest ja võimalikest ohtudest, mida toovad 
endaga kaasa taolised peod nagu selleks kujunes eelpool 
mainitud lõpuõhtu. Koos alkoholi tarvitamisega käivad 
paratamatult kaasas tõsised ohud - langemine kuriteo 
ohvriks, mürgituse tõttu haiglasse sattumine. Kahjuks on 
meie maakonnas ette tulnud ka juhtumeid, kus abi jõuab 
kohale liiga hilja.  
Et mitte lõpetada oma seekordset kirjutist väga tõsistes 
toonides, soovin kogu vallarahvale ilusat suve ja lastele 
toredat koolivaheaega. Loodame, et tänavune suvi ka 
kunagi oma ilusamat poolt näitab ja ainult kalendrisse 
vaadates seda aimama ei peaks. 
 

Andrus Roosa 
piirkonnapolitseinik 

 

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA 

 

Vallavolikogu õigusaktide eelnõud, 
vastuvõetud vallavalitsuse korraldused ja 
määrused ning vallavolikogu otsused ja 

määrused on avalikustatud valla 
kodulehel www.korgessaare.ee 

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA 
Omavalitsuse infoleht 
Toimetaja Tarvo Malk 

Telefon: 4622487; 5200908 
e-mail: tarvomalk@gmail.com 

Detailplaneeringute 

teated 
 

Kõrgessaare Vallavalitsuse 28.juuni 
2012 korraldusega nr 142 algatati 
detailplaneeringu koostamine Hirmuste 
küla Metsa maaüksusel. 
Detailplaneeringu koostamise 
eesmärkideks on olemasoleva 
maaüksuse jaotamine minimaalselt 
kuni 1,0 ha suuruse elamukrundi 
loomiseks ning krundile ehitusõiguse 
määramine elamu ja abihoonete 
püstitamise võimaldamiseks. Lähtuvalt 
seisukohast, mille kohaselt ei ole 
hoonestatud piirkonda uue krundi ja 
hoonestuse planeerimine vastuolus 
avalike huvidega ning et kavandatava 
tegevuse iseloom ei ole olulise 
keskkonnamõjuga, otsustas 
vallavalitsus mitte algatada 
keskkonnamõju strateegilist hindamist. 

 

Vallaametnike puhkused 
 
Pearaamatupidaja Inge Elissaar  kuni 
29.07. ja 06. - 12.08.  
 

Lastekaitse- ja peretööspetsialist  
Larissa Babõnina kuni 29.07. 
 

IT-spetsialist Jüri Pihel kuni 31.07. 
 

Registripidaja Liana Vaino 23.07. - 05.08 
 

Vallasekretär Ludmilla Träder 06. - 23.08 
 

Maanõunik Kalle Viin 06. - 24.08.  
 

Vallavanem Jaanus Valk 30.07. - 28.08. 
 

Raamatupidaja Kulla Nabbi kuni 31.07. ja 
13.-31.08. 

 

Vallavalitsuse istungid 
 

14.JUUNI 
Müügipilet. 
Väljastada müügipilet Jürgen Pik'ile 
käsitööesemetega kauplemiseks Tahkuna 
majaka juures. 
Hooldajatoetuse maksmine. 
Lubada välja maksta juulikuu hooldajatoetus 
18 isiku hooldajale summas 317 eurot. 
Kinnisasja jagamine. 
Nõustuda Suureranna külas Põldmäe 
kinnistu jagamisega Põldmäe ja Teeääre 
maaüksuseks. 
Ajutise maakasutuslepingu sõlmimine. 
Sõlmida alates 01.07.2012 OÜ-ga Randmäe 
maa ajutise kasutuse leping vallale kuuluva 
Lautrikoha katastriüksuse (pindalaga 3,36 
ha) kasutamiseks loomade karjatamise 
eesmärgil. 
Leping sõlmida 3 aastaks aastatasuga 32 
eurot hektari eest. 
Kirjaliku nõusoleku väljastamine 
abihoone püstitamiseks. 
Väljastada kirjalik nõusolek abihoone 
püstitamiseks Malvaste küla Korvi 
maaüksusel. 
Ehitusloa väljastamine elamu 
püstitamiseks. Väljastada ehitusluba elamu 
püstitamiseks Kõrgesaare aleviku Tööstuse 
tee 17a maaüksusel. 
 

28. JUUNI 
Kinnisasja jagamine. Nõustuda Ülendi 
külas Räägu kinnistu jagamisega 
Metsaräägu ja Räägumetsa maaüksuseks. 
Toimetulekutoetus. 
Lubada välja maksta juunikuu 
toimetulekutoetus 11 taotlejale summas 
1463 eurot ja 86 senti. 
Projekteerimistingimuste väljastamine 
hoone laiendamiseks. 
Väljastada projekteerimistingimused 
jahimaja laiendamiseks Napi küla Kaalumaja 
maaüksusel. 
Projekteerimistingimuste väljastamine 
hoone laiendamiseks rekonstrueeri-
miseks. Väljastada projekteerimis-
tingimused hoonete laiendamiseks  ja 
rekonstrueerimiseks Kaleste küla Mäe 
maaüksusel. 
Riigihange. 
Tunnistada edukaks Tekton OÜ, Taskar OÜ 
ning AS Teede-REV-2 ühispakkumus 
Kõrgessaare aleviku veevärgi ja 
kanalisatsiooni rekonstrueerimisööde 
teostamiseks. 
Riigihange. 
Tunnistada edukaks Ramboll Eesti AS 
pakkumus Kõrgessaare aleviku veevärgi ja 
kanalisatsiooni rekonstrueerimisööle 
omanikujärelevalve teenuse teostamiseks. 
Raha eraldamine.  Eraldada valla eelarvest 
100 eurot MTÜ-le Kuulikodu. 
 

12.JUULI  
Riigihange. 
Tunnistada edukaks DAGOsan OÜ ning OÜ 
JALTES ühispakkumus Lauka küla 
kanalisatsioonipumpla, survetrassi ja 
puhastusseadme rekonstrueerimistööde 
teostamiseks. 
Hooldajatoetuse maksmine. Lubada välja 
maksta juulikuu hooldajatoetus 19 isiku 
hooldajale summas 332 eurot ja 34 senti. 
 

LAUKA PÄEVAKESKUSE 

TEATED 
 

Lugupeetud Kõrgessaare valla 

pensionärid! 

26.juulil algusega kell 11.15 toimub 

memme-taadi päev Sõru paadikuuris, 

kogunemine ja registreerimine 10.45. 

Esinevad maakonna memmed-taadid ja 

külalised mandrilt, aegumatuid lauluviise 

Boris Lehtlaane esituses, tutvumine Sõru 

Muuseumi ekspositsiooniga, lõunapausil 

pakutakse välikatlasuppi jpm huvitavat. 

Osalustasu 2 eurot. Osavõtusoovist ja 

transpordivajadusest anda eelnevalt 

kindlasti teada 25.juuliks Lauka 

Päevakeskuse telef.4693712 või Liisi 

Ülemaantee 56713773. Transport MS 

Reisid: 10.00 Rootsi, Pihla, 10.05 Lauka, 

10.10 Viskoosa 

 

14.augustil JUUKSUR alates kell 8.00. 

eelnev registr. Sirje Vaku telef. 4631297; 

56662317 
 



 

   

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA 

 

Hiiumaa Rattakross 

Tahkuna poolsaarel 
 
18. august - Hiiumaa I rattakrossi sprindivõistlus.  
19. august - Hiiumaa I rattakross. 
Korraldajad MTÜ Hiiumaa maraton ja MTÜ 
Jalgrattaklubi Paralepa. 

 

 

Lestafest 2012 

 
18. augustil Kõrgessaare sadamas, 

algus kell 14.00. 
 
PÄEVAKAVA: 
Kell 8.30 kalapüügivõistlusele registreerimine 
Kõrgessaare sadamas. 
9.00-12.00 kai pealt (või Kõrgessaare sadama 
akvatooriumi alal) kalapüük käsiõngega/ 
spinninguga. 
Võidu kriteeriumid: kalade arv ja kaal 
  
Tegevused alates kell 14.00 
Päeva juhivad Klaara ja Veera 
14:00 Ürituse avamine, Vallavanema kõne. 
• Suupärased kalaroad, meelepärased 
kalurijoogid. Avatud kõrts, restoran, kohvik ning 
üksikmüüjad pakuvad ka kehakinnitust (kindlasti 
tuleb näiteks müüki lestasupp; suitsulest; 
praelest jne). 
• Koguperetegevused maal ja merel. 
Korraldatakse eri (võistu)mänge ning tegevusi  
terve päeva jooksul eri vanuses huvilistele. 
Lastele avatud piraadilaev. Peesitada saab pisut 
rannaribal; joonistada merd;  kaluritele ja 
teistelegi Tai-massaaž jne. 
Erinevate veesõidukite kasutusvõimalused loob 
ja toob koha peale Kalana puhkeküla, lisainfo 
www.kalana.ee 
Kell 16.00 (tagasi orint. 18.00) saab minna 
kaasa mõrda nõudma. NB! kohtade arv piiratud 
(max 20 in). osalustasu 5€/in. Kui saaki saab, 
siis merel kaasaskäijatel eelisõigus värske 
kalasaagi ostmiseks oma perele . 
• Päris muusikat siin ja seal 
16.00-17.30 ansambel Legshaker 
18.00-20.00 Iiukala bänd. 
20.30 kuni 23.00 ansambel Untsakad 
• Meistrid-sellid-õpipoisid - osalemine töötuba-
des, õpiköökides. 
• Vladislav Koržetsi õpiköök, õpitoad: kala 
puhastamine; kalatoidud (kaasa saab ka 
retsepte), 
• Lestafileerimise õpituba, 
• Jutu- ja töötuba: kuidas ehitada paate, 
Kell 18.00 Võistumängud Mere-kunni tiitlile. 
• Väljanäitus kalapüügivahendid läbi aegade ja 
muud merega seotut. 
Koha pealt saab osta kaasa kala eri vormides ja 
eri sortides ja muud kaupa ka, mis ikka seotud 
eelkõige kalaga, merega ja kalapüüdmisega 
 
 

Ühel ilusal maikuu päeval anti mulle üle 
ajaloolised dokumendid. Tuhat tänu 
usalduse eest. Arvan, et meenutused 
Malvaste kabelist huvitavad ka teisi 
vallakodanikke ja luba nende avaldamiseks 
Valla Teatajas on olemas. Meenutuste järgi 
saab praegune Malvaste kabeli hoone 90 
aastat vanaks, nii et on põhjust sel aastal 
tähistada ümmargust juubelit. Allpool Väino 
Laidi meenutus Malvaste kabelist. 

Ludmilla Träder 
Vallasekretär 

Malvaste kabel 
1910. aastast asus Mudaste külas, Paavli talus, 
endise rannarootslase talu rehehoones (hoone 
oli ümberehitatud) 3-klassiline külakool ja 
samas ruumis Kõrgessaare Apostliku Õigeusu 
koguduse abikirik, milles pühapäeviti viidi läbi 
jumalateenistusi. Kõik õpetajad seal olid ka 
köster-kooliõpetajad. Kord kuus pidas siin 
Kõrgessaare koguduse (Puskilt) preester 
liturgilist jumalateenistust, s.t. armulauaga. 
Teistel pühapäevadel oli n.n. köstri teenistus, 
mida toimetas köster-kooliõpetaja. Oli 
väljakujunenud ka nais-laulukoor. Hiiumaal oli 
üldse 3 õigeusu kogudust: Kõrgessaare (Puski), 
Pühalepa (Kuri) ja Kuriste (Lelu). 1913.aastast 
oli Mudaste abikirikus köster-kooliõpetajaks 
Laid, Joann, 16 aastat vana, õppinud oli Riia 
Vaimulikus Seminaris. 
Aastal 1915, kui käimas oli I Maailmasõda, 
mobiliseeriti 18.aastaseks saanud köster-
kooliõpetaja Laid, Joann tsaariarmeesse, kust 
saabus tagasi 1919. Järgmisel, s.o 1920.aastal 
alustas ta valla kaudu asjaajamist, et saaks 
abikiriku juurde kalmistu, mis 1921.aastal ka 
saavutati ja nimetati Malvaste kalmistu 
(surnuaed). Samal ajal tekkis ka küsimus kabeli 
ehitamiseks kalmistule. Organiseerijaks oli jälle 
noor Mudaste abikiriku köster-kooliõpetaja Laid, 
Joann. Teda toetas Puski Ap.õigeusu kiriku 
preester Kuzma Laretei. Puski kiriku juures 
seisis tühjalt kirikule kuulunud raamatukaupluse 
maja. Preester Laretei toetusel toodi see maja 
lahtivõetuna Malvastesse ja sellest sai Malvaste 
kabel aastal 1922. 
Kabelil oli üks ruum ja esiosas oli: keskel laud 
ehk aujärg, mille kohal suur õlimaal Jeesuse 
kujutisega. Paremal nurgas küünalde laud ja 
preestri riiete panipaik. Vasakul nurgas n.n. 
ohvri laud. Kummalgi pool aujärge seisid 
suured küünlajalad ja tõstetav lugemispult. 
Aujärg, ohvrilaud ja lugemispult olid kaetud 
kardriidega (kuldne). Aujärje peal olid alaliselt 
piibliraamat ja vaskplekist õnnistamise rist. 
Kiriku ehitustööd viisid läbi peamiselt koguduse 
liikmed ühiskondlikus korras. Kabeli põhiosa 
valmimisel ehitati ka torn, mille alaosas oli esik. 
Torni toodi kell Mudastest (seal oli see puust 
postide vahel). Torni tippu risti valmistas 
vaigusest männipuust metsavaht Leiger, 
Peeter. Kabel oli valminud ja toimusid 
jumalateenistused, neid viis läbi preester 
Kuzma Laretei Puskilt, abistas köstri 
ülesannetes Joann Laid, siis juba peatselt 
Malvaste uue algkooli juhataja. 

 

Hiiumaa ralli rahvasprint 
 

Toimumisaeg: 4.august 2012, algus kell 12.00 
Toimumiskoht: Kõrgessaare, Ninametsa 

poolsaar 
 

Korraldaja: MTÜ Igaühe Terviseklubi 

„Väike Tjorven“ Kalanas 
 
Sel suvel seiklevad armastatud lastekirjaniku 
Astrid Lindgreni raamatutest pärit tegelased 
Hiiumaal. Jaanus Rohumaa lavastatud "Väike 
Tjorven" etendub õdusas Kalana sadamas, mis 
on Lindgreni võlumaailma jaoks justkui loodud. 
Lavastus jutustab Melkersonide perest, kes 
satub suvekodu otsinguil väikesele saarele. 
Lennukate ideedega kirjanikust pereisa Melker, 
tema lapsed Pelle, Johan ja Niklas sõbrunevad 
väikese isepäise tüdruku Tjorveni ja tema 
ustava koera Pootsmaniga. Neid ootavad ees 
lustakad seiklused ja südamlikud avastused nii 
enda kui maailma kohta. 
Lavastus on mõeldud kogu perele, kõige 
sobilikum kooliealistele lastele. 
 
Lisainfo: 
Kestus 2h, 1 vaheaeg 
Sissepääs pool tundi enne etendust 
Ligipääs ratastooliga olemas 
Pildistamine keelatud 
Tegemist on vabas õhus toimuva üritusega 
 
Pilet 12 € 
Lapsepilet 7 € 
Lapsepilet kehtib 6-16 a (k.a). 
Lapsed kuni 5 eluaastat, kellele sissepääs on 
tasuta, istuvad saatja süles.  
Piletimüüki teostatakse ka kohapeal. 
Piletid saadaval ka Piletilevi müügipuntides. 
 
Etendused toimuvad: 25., 26., 27., 28. juulil. 
 

 

 

 
EelÖÖkohvik  

Tahkuna tuletornis 
 

3.augustil kell 20.00-22.00 
teatrietendus "Elu sees";  

 
Weekend Guitar Trio kontsert. 

 
Kohvik "Ehast koiduni" avatakse 

3.augustil kell 21.36 ning on avatud 

kuni 4. augustini kella 05.14. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

KÕRGESSAARE VALLA TEATAJA 

 
Parim Eesti võistkond Saku Fortuna (selleaastane 
Eesti mv hõbe) sai neljanda koha. Ära peab 
kindlasti mainima ka selle, et Viskoosa SK 
võistkond tuli sellel kõrgetasemelisel turniiril 
viiendaks . Meie võistkonnas mängisid nii U-19 
vanuseklassi selleaastased võitjad, kui ka 
vanemad mängijad ja koostööna siis täiesti 
rahuldav tulemus. 
Nädalavahetuseks, 14.-15. juuli, olime planeerinud 
kolm erinevat spordiüritust – Luidja rannavolle, 
Luidja triatloni ja Kõrgessaare 
tänavakorvpalliturniiri. Kõik kolm võistlust läksid ka 
igati korda. Rannavolle turniiril osales 17 
võistkonda (10 mees- ja 7 naiskonda), triatlonist 
võttis osa 19 sportlast. 
 

 
Rannavolle turniiri võitjad Maret Pukspuu ja Liis 
Toome (Foto: Elna Pähn) 
 

Millegipärast olid osalejad valdavalt mandrilt, kuigi 
nii meeste, kui naiste arvestuses tuli võit 
Hiiumaale. Meeste parim oli Steven Linkov ja 
naistest võitis  Ülle Paasoja. Noormeestest oli 
esimene Oskar Hanko .Laupäeval oli Luidjal täiesti 
talutav ilm, selle suve kohta isegi ilus ilm. 
 

 
Luidja triatloni võitja Steven Linkov võidukarikaga 
(foto: Elna Pähn) 
 

Tänavakorvpalliturniiriks pühapäeval pidime vihma 
pärast jällegi spordisaali kolima. Tänavakorvpalli-
turniirist võttis osa 7 võistkonda ja siinjuures on 
hea mainida, et võitjateks tulid vennad Andres ja 
Kristjan Kuuse koos Eesti rahvuskoondise mängija 
Joosep Toomega. Vabaviskevõistluse võitis samuti 
Joosep Toome, kes suutis ühe minuti jooksul 
vabaviskeid tabada 15. Head konkurentsi pakkus 
talle teiseks jäänud Koit Kalmus, kolmandaks tuli 
Vaiko Kivi. 
Nende ürituste õnnestumiseks aitasid kaasa paljud 
inimesed, olgu nad siinjuures ka ära toodud: Aiver 
Kark, Kairi Zolotova, Elna Pähn, Evelyn Pähn, 
Katrin Laan, Mati Kiiver, Ivo Mänd, Andres 
Tammeveski, Teet Kivisilla, Kirsti Kerves, Linda 
Lepp, Teet Küttim, Aigor Pahtma, Alex Kark, Vilma 
Tikerpuu. 
Kõiki spordivõistlusi toetas lisaks VAK-i enda 
eelarvele ja Viskoosa Spordiklubile  ka  
Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupp, 
rannavolleturniiri rahastas ka  Euroopa 
Sotsiaalfondi programm „Liikumine terviseks“. 
Nagu kirjutise alguses sai öeldud on suvi Hiiumaal 
sündmusterohke. Soovitan kõigile külastada meie 
valla erinevates kohtades toimuvaid teatrietendusi, 
kontserte, spordivõistlusi, külade päevi, 
kokkutulekuid jne. jne. 
Suve jätkuks ilusamat ilma soovides! 

Artur Valk 

 

Suvi on Hiiumaal ja ka Kõrgessaare vallas 
üritusterohke, kel vähegi huvi kodust välja minna 
leiab endale meelepärase kultuuri- või 
spordiürituse või hoopis midagi muud lahedat ja 
huvitavat. Kõrgessaare Vaba Aja Keskus tahab  
anda ka oma panuse suveperioodi sisukamaks 
muutmisel. Vaatangi selles kirjutises tagasi 
jaanipäevast kuni tänaseni, et mis sinna 
ajavahemikku Vaba Aja Keskuse poolt tehtust jäi. 
22. juunil toimus juba traditsiooniline jaanijooks, 
kus osalejateks lapsed vanusest 3-4 aastased kuni 
eakate jooksusõpradeni välja. Kõigile olid 
jõukohased distantsid ja osalejaid oli jooksul üle 
120-ne. Hea korraldus,  pikad traditsioonid ja rikas 
auhinnalaud toob kohale jooksjaid üle Hiiumaa ja 
ka väljastpoolt kodusaart, sekka mõned 
välismaalasedki. Osalejatele paistab meeldivat ka 
see, et lisaks parimatele on võimalus loosiauhind 
võita igaühel. 
 

 
Kõige väiksemad jooksjad jaanijooksul  
(Foto: Katrin Laan) 
 

Sama päeva õhtul, kui toimus jooksuüritus, oli 
Kõrgessaare mõisapargis tore ja rahvarohke 
jaaniõhtu, kus astusid üles nii VAK-i 
isetegevuslased kui ka külalisesineja Indiast. 
Tantsutas rahvast KULDNE TRIO ja tantsupõrand 
oli esimesest loost alates puupüsti täis. Sekka 
korraldati nii mõnigi „rahvuslik jõukatsumine“, mis 
leidis samuti publiku sooja kaasaelamise. Oluline 
oli kindlasti see, et 22. juuni õhtul oli soe ja kaunis 
suveilm, see on aga  ühe väliürituse korraldamise  
edu pant. Meie jaanituli ei ole pargipuude kaitsele 
mõeldes küll mitte teab kui võimas, aga juba 
aastaid Ivo Männi poolt maitsekalt kujundatud. 
 

 
Kõrgessaare jaaniõhtu (foto: Toomas Kokovkin) 
 

23. juuni hommikul pidi kell 11.00 algama 
Jaaniturniir korvpallis ja hakkaski, kuid mitte aleviku 
korvpalliväljakul vaid spordihoones sees. Nimelt oli 
ilm eelmisest õhtust teinud 180 kraadise pöörde ja 
saabunud oli karm sügisilm. Jaaniturniir sai ikkagi 
kenasti peetud, osales viis võistkonda ja mänge 
jätkus pealelõunani. 
7. juulil toimus Vaba Aja Keskuse spordihoones 
suvine saalihoki tippsündmus Viskoosa Cup 2012. 
Kohale oli kutsutud 8 võistkonda. Peab kohe 
ütlema, et endiselt mängivad soomlased seda 
mängu paremini, kui eestlased ja nii ongi ka 
maailmas selle mängu tooniandjateks soomlased 
ja rootslased. Võistluspäev oli pikk alates hommikul 
kell 10.00 ja kestes õhtul kaheksani.  
Esikoha karika võttis vastu Jäähovi Dream Team 
Tamperest, teiseks tuli Soome-Eesti valdavalt 
soomlastest koosnev meeskond Team Old Stars ja 
kolmandaks platseerus Kataja võistkond Soomest. 

 

Spordivõistluste tulemused 
 

Jaanijooks 
3-4 aastased 
1. Janori  Remmelg 
2. Art  Hubert  Kobar 
3. Oskar  Lips 
5-6 aastased 
1. Villem Kütt 
2. Kristjan Vesingi 
3. Meelis  Sõmer 
7-8 aastased 
1. Kristofer  Mell 
2. Remi  Mäeots 
3. Kaspar  Kalmus 
9-10 aastased tüdrukud 
1. Kelly  Kallas 
2. Siiri Talts 
3. Helena Maripuu 
9-10 aastased poisid 
1. Sven Aigar  Tammeveski 
2. Kaspar Potisepp 
3. Kenet  Vaino 
9 km jooks 
Naised: 
1. Reelika Mell 37.56 
2. Heidi Võsu-Tatter 42.35 
3. Külliki Luks 49.14 
Mehed: 
1. Stephen Hast 30.59 
2. Ahto Tatter 33.26 
3. Innar Hunt 37.26 
4,5 km jooks 
Neiud: 
1. Siiri Talts 21.11 
2. Karin Pisa 22.09 
3. Liina-Mari Roolaht 22.34 
Noormehed: 
1. Leander Kallas 17.51 
2. Kasper Pisa 18.31 
3. Mihkel Tammeveski 19.52 
Naised: 
1. Kati Rüütelmaa 21.00 
2. Margit Gross 21.11 
3. Annela Kütt 22.11 
Mehed: 
1. Ivar Reisberg 17.33 
2. Alex Kark 17.51 
3. Allar Leo 18.20 
 

Jaaniturniiri korvpallis  
1.  ASKUS: Robert Merimaa , Robert 
Lilleõis , Heikki Pukk, Priidu Koppel, 
Jürgen Puuri 
2. NIK ja 3. VISKOOSA SK 
 

Luidja triatlon 
Naised: 
1. Ülle Paasoja 57.58 
2. Reelika  Mell 1.01.11 
Poisid 
1. Oskar Hanko  58.10 
2. Jarmo Kurba 59.39 
3. Aleks Käämer 1.03.35 
Mehed 
1. Steven Linkov 44.08 
2. Peeter Dedov 46.58 
3. Magnus Leht 49.03 
 

Kõrgessaare tänavakorvpall  
1. KUUSED – Joosep Toome, Kristjan 
Kuuse, Andres Kuuse 
2. VAHET POLE – Martti Vesingi, Vahur 
Vesingi, Marek Põder, Margus Lauri 
3. KORVPALL – Timo Tarkmees, Priit 
Haavapuu, Sven Tamme 
 

Luidja  rannavolle 
Naised: 
1. Maret Pukspuu ja Liis Toome 
2. Kersti Golub ja Everin Padari 
3. Mari Vahtra ja Jaana Üksik 
Mehed: 
1. Janar Madilainen ja Herki Tuus 
2. Teet Teemets ja Peeter Luik 
3. Ülari Kaibald ja Marek Sahtel 
 
 
 
 

Kõrgessaare Vaba Aja Keskuse suvistest tegemistest 
 


